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  Chcete se něco dozvědět 
o téhle báječné islandské 
zpěvačce? 

Čtěte více na stranách 12 a 13.

Příjmačky na SŠ
  Úvaha o tom, co v člověku 
můžou vyvolat přijímací 
zkoušky.
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mezi námi čtenáři!
Ahoj všem,

   říká se, že květen je čas lásky a porozumění mezi lidmi. I 
básník o něm píše „..je lásky čas“, ale vše asi vypadá trochu 
jinak – války neustávají, teroristické útoky taktéž ne. Život 
jde dál – květen nekvěten, musíme se strastmi všedního 
dne prokousat a přežít. K tomu vám zajisté pomůže i toto 
„nadupané“ květnové číslo. Tentokrát jsme se vydali proz-
koumat několik vskutku zajímavých témat, zamyslíme 
se nad životem –  jeho smyslem, podíváme se na jednu 
hudební hvězdu,  a na spousty dalších a dalších věcí – inu 
máte se na co těšit!

Příjemné počtení přeje

Rudolf Klusal
asistent šéfredaktorky
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  Tohle dílo jsem četl snad desetkrát. 
Stokrát jsem otevřel a znovu zavřel 
desky… Mám k téhle knize až citový 
vztah. 
  Pamatuji si přesně ten den, když jsem ji 
koupil v antikvariátu. Bylo sychravo. Zima 
lezla pod bundu a těžký batoh se kymácel 
na zádech zleva doprava.  Šel jsem ulicí z 
města domů, když se právě strhl největší 
slejvák. Měl jsem na vybranou, buď pro-
moknu, nebo si někam zalezu. Do pod-
chodu se mi nechtělo, do pasáže taky ne, 
tak jsem nakonec otevřel dveře od anti-
kvariátu. Jarní prázdniny v plném proudu. 
Trávil jsem je u příbuzných ve městě. 
  A jakožto já, kluk z vesnice, mám 
ke knihám daleko, hned jsem tam 
hned jednu koupil. Černou, úzkou. 
Krčila se v rohu členité místnosti. 
Stála devět korun. Ne kulatých 
osm, ne kulatých deset. Jenom 
devět. Byla čtená. Často. Odrbané 
rohy  a roztrhaná titulka značí, že 
už ji někdo přede mnou hodněkrát 
pročítal - se vší slušností, vazba 
nebyla hrubiánstvím poškozená. 
Nic dalšího zajímavého jsem tam 
již neobjevil, ale stejně sem tam 
chvilku bloumal. Déšť těžce bub-
noval na okna prodejny. Ven se mi 
ještě nechtělo…
  Konečně. Přestalo pršet. Vzal 
jsem knihu, zaplatil těch necelých 
deset korun nebo přes celých osm, 
chcete-li, a odkvačil mokrou pěší 
zónou na autobus. Teprve doma jsem 
vlastně přišel na to, co jsem koupil. Koupil 
jsem „knihu“. Asi si teď říkáte, že jsem to 
teda mohl tušit už tam, že třímám v ruce 
knihu a ne balíček cigaret, kapesníčků 
nebo párek v rohlíku, ale že právě knihu.
  Totiž. Abych to vysvětlil. Od mojí bývalé 
češtinářky jsem jednou slyšel citát od 
neznámého autora: „Kniha je nejlepším 
přítelem. Počká tam, kde ste ji zanechali. 
Když s ní hodíte do kouta, nestěžuje si. 
Když s ní budete zacházet slušně, hodně 
se s ní pobavíte.“ Tak už vidíte, že jsem 
si koupil knihu a ne jen svazek po sobě 
jdoucích stran plných písmen a jiných 
znaků… 
  A teď ten citový vztah. Určitě znáte ten 
pocit, když se zamilujete do věci. Není to 
tak intenzivní jako do druhé osoby, to ano, 
to uznávám. Ale stejně to je bezva pocit. 
U někoho to je luxusní auto, u někoho 
diamantový prstýnek, u někoho to je 
přehrávač em-pé trojek, u někoho to je 
počítač, mobil, plazmový televizor, vlastní 

bazén… U mě to je jen kniha. Levná, ani 
ne za deset korun. Prostě kniha. Jsem 
nenáročný na hmotné statky…
  Ani ne po deseti stranách jsem zjistil, že 
jsem narazil na svou Knihu. Na opus, co 
ve vás zanechá ten nostalgický pocit. 
  Zrovna tak knížka do rány. V té době byla 
moje sestra v Anglii. Mimo jiné rovněž 
studuji angličtinu, mám Anglii rád… Ale 
na mě se už místa v autobuse nedostalo. 
Tak jsem zůstal trčet v česku, kde prší po 
česku a ne po anglicku..!!. na přebalu je 
fotografie Stonehenge, místa, kam se asi 
nikdy v životě nepodívám. 
  Uvnitř toho všeho je starší žena, 

dobrodružně založená, zcestovalá. Babí z 
pražské Malé strany, co jede v první části 
do Anglie, později do Skotska hledat svo-
je předky. V druhé části děje se vypraví do 
Francie. Samozřejmě s potížemi v patách. 
Déšť, stávky železničářů, okradení… 
  Jednoduchým, narativním stylem vás 
autorka jednoduše dostane. Jenom tak 
čtete slova, dotváříte si dojem krajiny a 
celkový obraz. Cokoliv je napsáno, to je 
dáno. Cokoliv je tady napsáno, je jenom 
fantazie. Naopak. Je to přesný popis jak 
putování, tak pocitů, co autorka sama v 
těch místech zažívala. Tím je originální. 
  Prý je tohle pokračování prvního dílu. To 
už jsem ale nikdy nenašel. Ani na inter-
netu o tom není zmínka. Škoda. 
  Knihu Potíže Putování od Zuzany Kočové 
vydalo nakladatelství Československý Spi-
sovatel v roce 1989. Něco přes tři sta třicet 
stran velkým písmem psaný text. Něco 
přes dvě noci do jedné do rána čtení. 
  Moje oblíbená kniha. Ne. Kniha. Tak je 
to správně. Otevřu ji v zimě, kdy ohřívám 
zmrzlé končetiny u topení a šálek horkého 

kakaa hřeje ruce. V létě, kdy pod stínem 
stromů v zahradě ležím na dece a dýchám 
čerstvý vzduch. Na podzim, kdy mlhy rea-
listicky dokreslují atmosféru Londýna. Jen 
na jaře ne. Nevím proč… 
  
Strana 209, kapitola druhá:

„Když vítr neduje, 
Hora se nepohne.“ 

  Málo kdo ví, kdo naučil kočky příst, 
A málokoho by u nás doma napadlo, 
že to byly rusalky právě z téhle záto-
ky, uvažuje paní z Malé strany, sedíc 

v tichu na skále na 
ostrůvku nazývaném 
Velké Bay. Ještě 
menší, Malé Bay, si 
ční z moře jenom 
o pár stovek metrů 
dál, a je to pouhá 
pevnost.
  Sedí, pozoruje 
kočičí zlato, odrazy 
slunečních paprsků 
na slídě v kamenech, 
i dál až přímo v 
moři. Kousek od ní 
je hrob Chateaubri-
anda, jednoho ze 
světových tatínků 
romantismu.
  Našel by si svou 
cestu, nebýt zdejších 

vodních vil, nebýt skal, ostrovů? A 
kočičího kovu, ze kterého ta moudrá, 
tajemná zvířátka předou marnivým 
rusalkám jejich pláště a šaty? Nebát 
tohohle místa, ze kterého – ohlední 
se dozadu, na pevninu! – uvidíš hned 
naproti jeho někdejší dům?
  Moje dětská lásko, tenkrát předčasná, 
jak jsem tě zbožňovala! Odpusť, že 
vůbec ne pro tvé křesťanství, ale o to 
žhavěji, žes měl rád Indiány a psal jsi 
o nich vážně.
  Jak je mi tě teď líto, že se pod 
svým těžkým kamenným křížem na 
opuštěné skále nad oceánem, odkud 
jsi chtěl po smrti slyšet jenom vítr a 
dunění moře, prohánějí motorové 
čluny ostošest.
  Tempora mutantur, můj drahý ro-
mantiku, který jsi přes všechno svoje 
nádherné blouznění dokázal psát: 
„Lidi a život nenávidíme jen proto, že 
nevidíme dosti daleko.“ … 

Moje oblíbená kniha - Potíže Putování

První motto pro čtenáře

  „Hlavní krása této knížky nezáleží tolik v jejím 
literárním slohu ani v rozsahu a užitečnosti informací, 
které podává, jako spíše v její prosté pravdivosti. Její 
stránky jsou vytvořeny ze vzpomínek na příhody, které 
se skutečně udály. Bylo-li učiněno něco navíc, tedy to 
bylo je jejich přibarvení, a to nevyžadovalo zvláštní 
námahy.. Jiná díla mohou vynikat nad toto hloubkou 
myšlenek a znalostí lidské povahy, jiné knihy mohou s 
ní závoditi v původnosti a objemu, nic však z věci dosud 
známých nemůže ji předčiti v beznadějné a nevyléčitelné 
upřímnosti. To asi učiní jí, více než její ostatní vnady, cen-
nou v očích vážných čtenářů, a dodá více váhy naučení, 
které příběh poskytuje.“ 

fko
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  To, že vidíme je vlastně je-
nom zázrak. Každý den, kdy se 
podívám do Slunce, nebo jen tak 
oknem do lesa, vím, že je to záz-
rak. Série malých překvapení po 
celý den. To je vidět.
  Slepí takovou možnost nemají. 
  Já mám. Nejsem slepý. Nebo?

  Snad  prvn í  barvy,   k te ré  se  
naučíte – dle odborných pub-
likací – rozeznávat, jsou právě bílá a 
černá. Dvě kontrastní barvy. Omyl! 
Vlastně to ani nejsou barvy, jako ta-
kové. Sám bych na to taky nepřišel, 
ale je to jednoduché. Každá barva je 
tvořena hloubkou a intenzitou. No 
a pokud nemáte intenzitu, vlastně 
pak ani hloubku, barvu nemáte. 
  Takový dojem černé vzniká při 
nedostatku světla. Je to divné, ale 
co není, že?, ale černá barva odráží 
minimum světelných paprsků. Tedy 
černou vidíme tehdy, když na sítnici 
dopadá malé množství světla, které 
se odráží od daného tělesa. 

  Naopak pocit bílé má lidské oko 
tehdy, když na receptory na zadní 
straně oka dopadá nespecifikované 
barevné spektrum. Aha. Mozek 
nedokáže danou informaci správně 
rozluštit a řekne si – aha…tak co 
já s tim budu dělat?? No, tak tam 
šoupnu bílou. 
  Na nějakém kruhu barevné 
stupnice, kde jsou jednotlivé 
sekvence od sebe odděleny jenom 
tenkou, úzkou linkou, leží kontrast-
ní barvy naproti sobě. Na horním vr-
cholu je barva bílá, jejímž opakem je 
barva černá. Mezi nimi je zbytek. 
  Radujme se!
  Mám ideu. Měl bych nosit klo-
bouk.
  Bílá je neutrální? Blbost. Bílá jenom 
odráží pro jistotu všechno. Je neroz-
hodná, nedokáže si stát za svým 
názorem. Příkladem je toho list 
kancelářského papíru a lampička. 
Jednoduchý pokus. Až trapně jed-
noduchý. Podívejte se, co se stane, 
když na ten papír prosvítíte zele-

nou skleněnou destičku lampou. 
Zezelená. S modrou destičkou    
zmodrá, s červenou, zčervená.
  Trapné. 
  Bílá tedy není neutrální. Kdyby 
byla, nezezelená ani nezčervená. 
Ošemetné. Nechutné…
  Existuje tedy „neutrální barva“? je 
to černá? Ne. Je to bílá? Ne. Jsou to 
barvy mezi nimi? Ne. I když. Vlastně 
jedna ano. Představte si ideální podíl 
bílé a černé. Šedá. Půl na půl, fifty 
fifty. 
  Prostě šedá. Nenáročná, nezávislá 
šedá. Zasviťte tou samou lampou 
skrz ty samé destičky a co zjistíte? 
Že máme neutrální barvu. Zjistíte, 
ne náhodou, že šedá odráží stejný 
podíl světelné energie, jako přijímá. 
Proto se nejeví jako bílá, ani jako 
černá, dokonce – s podivem - , ani 
jako žlutá. Leč jako šedá.
  Budu rád, až narazím na takového 
člověka. Co vás bude poslouchat 
a stejně tak mluvit on sám. Bude 
nevýrazný, nestranný, ale bude svůj. 

Černá a bílá

fko
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Je důležité žít. Už z toho důvodu, 
že už jednou žijete. Mým hlavním 

úkolem na téhle planetě,  v téhle 
dimenzi je být. Prvotní otázka…
jsem?? Ano! A chci být?? Co mi ji-
ného zbude.

  Nechci řešit existencionální otázku 
lidstva. Natož pak tu svojí vlastní. 
Už je to jednou dané. Hlavně přežít 
sám sebe. Divím se, že mi to jde 
takhle pěkně dlouho.

  Občas mám divné nápady, div-
nou náladu, divné myšlenky, divné 
představy. Jsem divný. Nebojte, 
vy taky. Jako já. Jsme prostě divní. 
Tohle je jeden z mých hlavních div-
ných nápadů. Budu divný. Proč ne. 
Nebudu jediný, ani první. Ale budu. 
Sice divný, ale co na tom… 

  Kdo je divný? Já. Vy. My… Moje 
sestra, když polyká prášky přes půl 
hodiny, můj otec, když se zapálí pro 
„výhodnou koupi“, moje máma, 
když toleruje, abych byl divný. Je to 
prostě tak…Jsme divní… Mohl bych 
tady vyjmenovat asi tak pět lidí, co 
divní nejsou. Asi je neznáte. Všichni 
jsou to lidé závislí na psychotrop-
ních látkách. Všichni jste blázni, ale 
jenom já sem letadlo. 

  Tahle hudba je divná, co jí právě 
poslouchám. Něco mezi pohřebním 
rokem a rapem. Naopak. Báječně 
podtrhuje tuhle jarní atmosféru, 
prší z čisté oblohy – prostě jen tak, 
vysoké pružné stromy se sklání nad 
zem, aby přičichly zemitému odéru 
vlhké hlíny, prostě jen tak, kdy je-
nom jeden mrak na obloze trůní, 
aby náhodou nebyla nebeská klen-
ba čistá, prostě jen tak… Hodně 

věcí je prostě jen tak. 
  Třeba moje sestra. Ale to teď 
neřešme. U večeře předčítala z 
ručně napsaných výpisků ohledně 
astrofyziky a elementárního něčeho. 
Mluvila o hadronech, atomech, elek-
tronech, protonech, neutronech, 
neutrinech a já už si nepamatuji o 
čem ještě, ale jedno sem tím chtěl 
říct. Je to divné. Divné na tom je 
to, že právě když dostanete umíra-
jící hvězdu, jak ona sama říkala a 
vyhnete se jejím velice podnětným 
poznámkám o tom, jak se taková 
umírající hvězda bude rozpínat 
(čímž mámu docela děsila, třebaže 
jí to může být tou dobou jedno). 

  Pak se taková umírající hvězda 
dostane do stádia, kdy sama neví, co 
chce. Má na vybranou. Buď se roz-
trhne, nebo zůstane po hromadě. 
Ale tohle najednou prostě nejde. 
Buď jedno, nebo druhé. 

  Ale to by nebylo právě až tak divné. 
Vlastně to bude tak, že hvězda se 
bude roztahovat do všech možných 
koutů, ale přitom se budou její 
pozitivně nabité částice slučovat s 
těmi zápornými (tohle je nesmysl, 
ovšem bylo to tak na těch papírech a 
co je psáno, to je dáno…). Vzniknou 
neutrony. Nebo tak něco. Prostě se 
to vyruší. Bum! Prásk! Máte novou 
částici. Ze dvou jenom jednu. Máte 
jich méně, to je pravda… taky máte 
novou látku, už ne tak povrchně 
řídkou, ba přímo mistrovsky propra-
covanou. Dokonale hustou. Jako 
bramborovou kaši, do které rýpnete 
lžící a odnesete s ní i talíř, takovou tu 
kaši, se kterou lepíte třeba dlaždičky 
v perníkové chaloupce (správně, je 

to divná kaše, zásadně se liší od své 
kamarádky - kaše vtipné). Prostě 
neutron vedle neutronu. Jak záhad-
né… Jak divné…

  Těším se, až jednou uvidím, jak si 
taková látka bude hovět třeba u nás 
na zahradě... Třeba místo psí boudy 
budeme mít kostku dokonale husté 
látky. Nebo něčeho jiného, to není 
ani tak důležité, zda to bude látka 
dokonale hustá, nebo nějaký jiný 
slint… 

  Aspoň, že tam bude něco „div-
ného“. 
  Zde pak samozřejmě narážím na 
definici „divnosti“. Nemá smysl se 
pouštět do výkladu slova divný. Jako 
když popíšete vymezením pravdi-
vosti slova „všechno“ tucet stran. 
Má to stejný smysl. Je to divné. O to 
tady vlastně jde. Nebo ne?

  Stejně tak jako Jing a Jang, stejně 
jako Pat a Mat, stejně jako Jeníček a 
Mařenka, stejně jako… (už mě další 
známé dvojice nenapadají, leda 
tak Mach a Šebestová, žáci 3. bé 
– ovšem tohle je divné, už dvacet let 
žáci jedné třídy… pofidérní…nejspíš 
agenti, no…). 

Zkrátka tak či onak, definice se 
navzájem proplétají. Je to tak. Je to 
divné. 
  „Bůh je láska, láska je slepá, Ste-
wee Wonder je slepý, Stewee Won-
der je bůh.“ Přesně takhle půjdete 
po stopě definice definice z definice 
definice. Jsem divný. Ale jsem už ta-
kový. 
          
Jenom to přežít…Sám sebe..

Hlavně přežít sám sebe
 - experimentální utopická úvaha

fko

fko
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 Klon
Klonování – slovo, které se 

dnes skloňuje všemi pády, 
slovo, které se v textech dnes 
možná objevuje častěji než 
láska, slovo, jehož významu už 
dnes rozumí většina. Přesto se 
objevují názory, kterým až zase 
tak dobře nerozumím – opo-
menu-li strach z neznámého, 
konzervativce, kterým není nic 
nového tak dobré, aby se tím 
vůbec zabývali, jsou zde názory, 
stojící na argumentech více, než 
podezřelých. 

   Proč se takové názory objevují? 
Dle mého jde čistě jen o neznalost 
a z toho pramenící obavy. Zná to 
hodně z nás – první den na škole, 
člověk je nervózní, má strach, 
nevím, jaká nová škola bude. Stejně 
tak platí i zde. Klonování – rozuměj 
celému procesu – chápe tak několik 
lidí v republice. Běžné veřejnosti 
však stačí vědět těch několik základ-
ních poznatků, těch důležitých, na 
kterých tato technologie stojí. A to 
je možná právě ten důvod, proč se 
po veřejnosti šíří všelijaké předsudky, 
nejčastěji od agentury JPP (jedna 
paní povídala). 
   Co to vlastně to klonování je? 
Jak to funguje? Klonování je tech-
nologie, při kterých se dají uměle 
vypěstovat všelijaké buněčné kul-
tury, ať již kousky nebo celé orgány, 
celí živočichové. To, co je k tomu-
to potřeba je celý genetický kód. 
Genetický kód je uložen v každé 
buňce živých organismů – neexistují 
dva stejní lidé, kteří by tento kód 
měli stejný (resp. jejich existence). 
Můžeme si ho představit jako např. 
čárový kód, kterým jsou opatřeny 
výrobky v obchodě. Podle tohoto 
kódu zařízení na jeho snímání pozná, 

o jaký výrobek se jedná. Stejně tak 
i genetický kód je jakýsi „podpis“. 
S výhodou se tohoto dá využít v 
kriminalistice, kdy se může téměř 
100% určit osoba, která například 
dala pěstí někomu jinému. Na její 
pěsti se po ráně zanechají částečky 
buněk a krve oběti, takže stačí je jen 
najít a analyzovat. Genetický kód 
však byl kompletně rozkódován až 
nedávno. Sice již existovaly metody, 
kterými se kódy daly porovnat (jestli 
sedí), ale ještě se přesně nevědělo, 
co se vlastně porovnává. 

   A jak to souvisí s klonováním? 
Je to jednoduché. Klonováním, jak 
jsem již uvedl, se dají vypěstovat 
nové buněčné kultury, záleží jen, 
jaké chceme (jakou část kódu 
použijeme). Výhody jsou dvě – např. 

při dárcovství orgánů je nutná téměř 
dokonalá shoda příjemce a dárce 
(nejlépe jednovaječná dvojčata). 
Ideální by bylo, kdyby si organis-
mus myslel, že orgán, který dos-
tává, je jeho a vůbec se nezaobíral 
tím, jestli je to škůdce. Zde může 
přispět klonování. Potřebujete no-
vou ledvinu? Žádný problém, dá se 
uměle vypěstovat, stačí udělat stěr 
(např. slin z úst), najít genetický kód 
a přesně tuto věc si vyrobit „na za-
kázku“. 
   Ptáte se v čem je tedy prob-
lém? Proč se to některým nelíbí? 
Však je to evidentní, že to může 
jen pomoci. Problém nastává při 
samotné reprodukci buněk. Lid-
ské tělo (i těli jiných živočichů) je 
schopno regenerace a růstu. Tuto 
vlastnost pomalu, ale jistě ztrácíme 
během dospívání. Čím jsme starší, 
tím se „obnovujeme“ pomaleji. K 
tomu, abychom vypěstovali orgán, 
potřebujeme něco, kde by se mohl 
„skoro přirozeně“ vyvíjet. Ideálním 
pro toto jsou lidská embrya – kdy-
by lidské tělo rostlo neustále tak 
rychle, jako lidské embryo, ve věku 
několika let by malý člověk byl větší, 
než nejvyšší budova na světě. Zde 
nastává etický spor. Obětovat život 
embrya za život někoho jiného. Že 
tento spor vznikne se vědělo dříve, 
než tato technologie byla poprvé 
použita. Lidstvo je na takové prob-
lémy velice citlivé. Na jedné straně 
vybíjí myši a potkany,  aby se ne-
nakazili vzteklinou, ale obětovat 
svoje mládě se nám nelíbí. Možná 
by nebylo od věci si v těchto věcech 
udělat jasno. Ono to totiž vypadá, že 
člověk se povyšuje nad odstatní. Je 
pravdou, že má za co, ale tato cesta 
se mi nezdá až zase tak šťastně zvo-
lena (myslím pouze v etické rovině, 

O přežitcích, náboženství a vědě

 Klonování
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Chtěl bych porovnat smýšlení 
českých a francouzských 

studentů. Mně to prostě nedá. 
Když vidím, co se například děje 
nyní ve Francii. Studenti zde bojují 
proti zákonu, který jim má pomoci 
se nechat zaměstnat. Zdá se to 
postavené na hlavu? Trochu ano. 
Ale jaké mají důvody proti tomuto 
vystupovat? Copak je ve Francii tak 
malá nezaměstnanost, že s ní mo-
hou takto „laškovat“? 

   Myslím, že problém bude jinde. Ale 
nejdříve si pojďme ujasnit základní fak-
ta. Ve Francii funguje princip, tzv. „pre-
carité“, jenž zaručuje zaměstnancům, 
kteří jsou v zaměstnání poprvé, 
určitou jistotu této práce – současně 
je to na dva roky. Precarité zaručuje 
stálost pracovního místa, ukončit se 
dá pouze uvedením závažného důvodu 
ze strany zaměstnavatele (samozřejmě 
zaměstnanec může odejít z práce 
kdykoli). Tyto důvody mají určitá kritéria 
a propouštění bylo pro zaměstnavatele 
tedy prakticky nemožné. Zákon, který 
se parlament snaží prosadit, má tuto dobu 
buď snížit, nebo ještě lépe úplně zrušit. 

   To je základních pár bodů, kvůli 
kterým vyšly statisíce studentů do 
ulic. Studenti si (jak jinak) brání svoje 
nároky – inu líbí se jim, že když už jsou 
zaměstnáni, mají tuto jistotu, během 
které jsou prakticky nedotknutelní. Z 
názorů studenstva vykrystalizovává 
několik zásadních poznatků, jako 
například „zákon je přísný, nyní se 
zvedne nezaměstnanost“. Myslím, že 
by to bylo právě naopak. Nyní může 
být zaměstnán nějaký popleta, který o 
oboru skoro nic neví. Ale zaměstnavatel 
mu zaplatí doškolení, kurzy, dává mu 
plat, zaměstnanec bohužel je ale stále 
k ničemu. Musí počkat ony dva roky, 
než ho může „bez následků“ propustit 
a pokusit se najít nového schopnějšího. 
Pokud by precarité nefungovalo, mohl 
by ho propustit už třeba po několika 
měsících a na jeho místo vzít někoho 
schopného, který by tak nemusel 
čekat třeba právě ty dva roky na přijetí. 
Nezaměstnanost by se nezvýšila, řekl 
bych, že přinejhorším by zůstala stej-
ná, ale jakýsi „pohyb pracovníků“ by 
nabyl těch správných obrátek, trh práce 
by se zestabilizoval a tím (v celkovém 
měřítku) by se nezaměstnanost mohla 
pomalu, ale jistě snižovat. 

   Bohužel (pro ně), Francie má tro-
chu „jiné chápání světa“, než je tomu 
například v Německu či Rakousku. Fran-
couzský model trhu je více sociální – to 
znamená, že se snaží více „zaměřit na 
obyčejný lid“ - podporuje zaměstnanost, 
snaží se optimalizovat problémy trhu 
vnějšími zásahy a podobně. V Rak-
ousku nebo Německu je trh více „kapi-
talistický“ - to neznamená, že by nebyla 
podpora zaměstnanosti a podobně, ale 
jen se tak děje trochu jinak – motivací, 
příkladem. Každý přístup má svá pozi-
tiva, samozřejmě však i negativa.
   Myslím, že takové věci by se např. 
právě v okolních zemích nestaly. Pokud 
by někdo navrhl zákon, který by toto 
upravoval, možná by byl již schválen a 
čekal na provedení. Francie je holt více 
sociálně zaměřenou zemí. Nemám to 
samozřejmě Francouzům za zlé, možná 
to myslí dobře, ale dělají to trochu 
podezřele. Jsem doopravdy zvědavý, 
jak se tento spor vyvine. V současnosti 
(11.4.2006) je trochu „na spadnutí“ - 
velké věci na politické scéně se tam dějí, 
představitelé odcházejí, přicházejí jiní. 
Možná, když už čtete tento článek, je 
vše vyjasněno a nějak provedeno – ale 
to je snad budoucnost. Inu uvidíme.

kdybychom se snažili žít s přírodou, 
byli bychom dnes pořád na stro-
mech). Na jedné straně se nám 
nelíbí myšlenky A. Hitlera, na straně 
druhé děláme totéž všichni. A teď 
si představme, že se do toho chum-
lu vloží ještě církev. To vypadá na 
nerozřešitelný problém. Tak mezi-
tím, co se za velké peníze budou 
představitelé hádat, jestli je to, co 
se dělá, dobré, lidé umírají, protože 
není vyřešeno. 
   Přiznám se, osobně bych byl také 
v koncích, ono rozhodovat o tom, 
kdy je člověk již člověkem a kdy 
ještě ne, je poměrně náročné. 
   Není to však jediný problém. Občas 

slýchávám názory, že „co kdyby se 
naklonoval Hitler“ a podobné nes-
mysly. Zajímalo by mě, proč se lidé 
tolik bojí jeho naklonování. Chtěl 
bych slyšet jediný důvod, na který 
bych nenalezl argument. To se lidé 
bojí, že založí NSDAP2007 a bude 
kandidovat do voleb? Jediný, kdo 
by z toho trpěl, by byl on sám (ten 
klonovaný). Chodil by třeba do 
školy a teď se učili o A. Hitlerovi. 
A on by třeba věděl, že má vlastně 
stejnou DNA. Že je to vlastně on. 
Nová šance na život, třeba lepší 
život. Třeba by to také vědět nemu-
sel a mohl by žít normálně. Nebo by 
se ho ve snaze o převrat zmocnila 

nějaká organizace a dosadila ho do 
čela. Nemyslím, že by tento člověk 
uspěl. Jeho pohnutky vznikly hlavně 
během jeho života, takže pokud by 
byl vychováván normálně, nejspíše 
by to byl normální kluk. 
   Klonování je ještě v plenkách 
– už se sice podařilo naklonovat 
hodně věcí, ale technologie není 
ještě ani zdaleka prozkoumána, již 
teď je jasné, že její možnosti budou 
ohromné – ať již v lékařství, vědě, 
či jiných odvětvích. Na všech vynále-
zech můžeme naléz klady i zápory. 
Všechny vynálezy mohou sloužit lid-
stvu, ale i lidstvo zničit. Záleží jen na 
myšlenkách, jež vynález ovládají. 

Studenti

rkl
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Je téměř deset hodin večer a 
na mě pomalu doléhá menší 

nervozita z přijímacího řízení 
na střední školu, které probíhá 
právě zítra. Naštěstí jdu na 
soukromou školu a měl jsem 
celkem dobré známky, tak budu 
dělat jen pohovor na mé záliby, 
očekávání o studiu, studijní cíle 
apod. No, ale co pak lidé, kteří 
musejí dělat zkoušky někde v 
naplněné učebně, kde se dá ner-
vozita krájet? 

   Možná jsou teď někde totálně v hajz-
lu, klepou se u stolu, potí se nebo 
jsou nějak v klidu, že to zvládnou, 
protože se na to patřičně připravili? 
Odpoledne byl u mne kamarád, 
dávali jsme čaj a povídali právě o 
zkouškách. On jde na gymnázium, 
ale jelikož se učil velmi aktivně, tak 
doufá, že i efektivně a docela si 
věří. Snad to takto prožívá většina 
lidí. Ale jak nad tím přemýšlím, tak 
si uvědomuji jistou omezenost naší 
společnosti v rozhodování člověka o 
své budoucnosti. 

   Žák, hlásící se na střední školu 
nemá vůbec lehkou volbu. V mno-
ha případech se musí omezit jen na 
školy v okolí bydliště a v každém 
městě také nejsou školy všech oborů 
a zaměření. Nejlehčí to mají studen-
ti, hlásící se na gymnázia. Avšak jen 
ve volbě. Tak volba školy ještě není 
tak hrozná, ale co pak ty samotné 
zkoušky?
   Podle mne by každý člověk měl 
míti ve volbě volnou ruku. Kdo 
kam chce, tak ať tam může jít bez 
nervů droucích zkoušek a mnoh-
dy horšího období před tím. Bylo 
by to sice organizačně téměř 

nepředstavitelné, avšak se dom-
nívám, že po pár měsících by se 
počty žáků regulovaly. Ano, nikdo 
by asi neměl přeceňovat své síly, ale 
ani podceňovat. Ale to bychom byli 
zase na začátku, na volbě školy. Ale 
pokud vyjdeme z předpokladu, že 
jsme vybrali dobře, na školu, kam 
se perfektně hodím, tak proč dělat 
přijímačky? Proč mít několik měsíců 
nervy? Myslíte, že to je i zdravé, 
přímo servírovat takové napětí. Ale 
zkoušky se asi nezruší, je to jistá 
motivace. Myslím, že jsem v tomto 
neutrální. 
   Ale co jsem opravdu nepochopil, 
je jen jedna přihláška na SŠ. Co je to 
totální blábol? Jak to, že se to mi-
nulém roce, kdy to odsoudil, až na 
ministerstvo školství, snad každý?!? 
Ti mocní politikové, kteří rozhodují 
o našich životech jsou opravdu ta-
koví ignoranti? Nebo to jsou za-
komplexovaní egoistický parchanti, 
co chtějí za každou cenu ztížit situ-
aci mladých lidí? A jaká je odpověď 
ministerstva školství na otázku, proč 
je jen jedna přihláška na školu? „Je 
to kvůli tomu, aby byla zvýšená mo-
tivace se na danou školu dostat.“ A 
co takhle udělat motivaci v lepším 
vybavení škol, ke zlepšení kvalit 
učitelů a celá reforma školství? No 
jo, to by bylo hrozně moc práce. 
Radši uděláme jiný kraviny, které 
můžeme považovat za motivující. 
Co si vymyslí příště? Že by třeba 
přeplavání jezera plný aligátorů, 
aby žák byl patřičně motivován, 
přeplaval to, na břehu vypočítal 
nějaký fyzikální blábol (omlouvám se 
fyzikářům) z paměti a pak zase přes 
jezírko zpět? No, to by bylo docela 
zajímavé, ale nedivil bych se, kdyby 
s tím někdo do PČR přišel a půl roku 
by to projednávali. A jelikož by s tím 

přišel třeba člen vládní koalice, tak 
by pro to hlasoval každý z této ko-
alice, protože když s tím přijde jejich 
člen, tak to musí být přece správné. 
Nebudu citovat pana Sobotku. 

   Na gymnázia se hlásí vícero lidí, 
než kolik mohou nabrat. A co ti, 
kteří neuspěli? Když se nedostanou 
na kvalitní školu, protože prostě 
už je všechno obsazené a jen pár 
horších škol vyhlašuje druhé kolo, 
protože nenabralo patřičný počet 
žáku, tak tyto školy jsou jediným 
řešením. Takže se může stát, že 
velmi kvalitní student, jenž se kvůli 
trémě nedostane na gymnázium, 
octne někde na zemědělce, protože 
jinde už místo není. Tak to je krás-
ný výsledek, ještě krásnější snahy o 
motivaci. 

   Snad se můj katastrofální scénář 
neuskuteční. Já teď doposlouchám 
hudbu a zahučím do postýlky. Zít-
ra toto dopíšu a snad uspěji ve 
zkouškách. Další řádek bude už z 
dalšího dne.
   Už je pár dní po pohovoru, protože 
jsem neměl moc náladu psát. Jsem 
přijat! Byla to legrace, popovídal 
jsem si s nimi o mých zájmech a 
jak se zdá, tak jsem zapůsobil na 
ředitele, což je skvělé. Díval jsem 
se na několik tabulek přijímaných 
lidí na gymnásia. Musím konstato-
vat, že zklamaných lidí bude letos 
mnoho. Ti kteří, se na gymnázia 
hlásili, určitě v hlavě mají toho dost. 
Ale co když už na ně není místo na 
školách odborných, s přijatelnou 
kvalitou? Kam půjdou? Toť otázka. 
Ale doufám, že všichni budou se 
svojí školou spokojeni, ať to byla ta 
vysněná či až ta na druhý pokus…

Přijímačky 
na SŠ

dpi
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Kdo a kde
   Jsem po noční. Projíždím si mejly 
a chystám se zalézt do postele. Bar, 
v kterém dělám, nevydělává. Brzy 
ho zavře šéf Martin. Prý to prodal 
a bude z toho diskotéka. Ale zatím 
slouží spíš jako poradna u psycholo-
ga. Lidi tam chodí z 80%, když 
všechno prohrají. Chodí tam na kafe, 
které dostanou zadara, protože tam 
mají dva barmany ze tří, za kterými 
můžou vždycky přijít a uklidnit se. 
Ne na nich. Já a Julek je vždycky 
vyslechneme a Julka znají už spoustu 
let. A když se tam takových indi-
viduí sejde víc, bývá legrace. Tržba 
sice stojí za nic, pokud se neobjeví 
jejich kápo, ale celý den či celou noc 
se člověk nestačí nudit. Třetího bar-
mana rádi nemají. Je to princezna, 
která všemi pohrdá. Což jí chápu, 
a le  jednou mez i  někým j sem 
a je - chtě nechtě - součástí mého 
života, tak proč bych měla sobě i 
jemu život znepříjemňovat?

Co
   Probírají se peníze, pak peníze, 
pak rvačky, chvilku probírají mě 
a pak ženy, víno a zpěv a peníze. 
Těch příběhů, co má každý z nich! 
Jeden chodil s prostitutkou. Měl se 
jako král, ale jak chtěla vážný vztah, 
utekl. Další jako jedenáctiletý vykra-
dl krám. Vlastně úplně náhodou. 
Další jezdí do Německa a přiváží 
auta.. je to svět, který není ani dob-
rý, ani zlý. 
Ti lidé nejsou hloupí, ale dělají, co 
umí, v čem jsou dobří, nebo co je 
baví. Nedělají si hlavu s úřadů. 

  Dělají ty věci prostě načerno, 
protože nemají na to vyběhat si 
živnosťák. To je pro ně opravdu 
španělská vesnice. Natož, kdyby si 

měli dávat faktury za kšefty.. Prostě 
to oni nezvládají. Sice umí jazyky, 
psychologii znají dokonale, zákony 
taky, ale vyplnit papír.. ee. 
   A pak, když si konečně najdou 
kšeft, co jim vynese, tak jdou a hodí 
většinu do automatu a pak přijdou 
na kafe a vypráví.. a špekulují, 
vymýšlí, řeší a probírají. Kolikrát si 
říkám, mít tam odposlech.. jéje, to 
by bylo zle. A co policie? Ta se tam 
přijde občas podívat a když je tam 
vidí pohromadě, prohlásí něco o 
tom, ať se chovají slušně, a zase v 
klidu odejdou.

S kým se tam můžete potkat
   Sem tam se objeví v baru i nějaká 
zhrzená milenka, prostitutka nebo 
nezletilé kočky, které vyrážejí na 
pařbu, nebo partu lidí, kteří z pařby 
přišli.

Jak žijí
   Mám to tam ráda. Není to sorta 
lidí, která odpovídá typické střední 
vrstvě, ale mezi nižší vrstvu taky 
nepatří. Jejich byty jsou obdařeny 
manželkami a dětmi, jsou čisťounké, 
nové a útulné. Jejich ženám peníze 
rozhodně nechybí. Občas asi Ti 
manželé, ale sem tam se stane, že 
mi přivedou ukázat i svojí ženu. 
Nebo je vídám, jak tlačí kočárek. 
Jsou slušní a umí jednat. Umí poch-
válit i zkritizovat. Umí se omluvit i 
omluvu přijmout. Nejsou jiní, než 
ostatní. Mají jen jiný svět. Svět plný 
nebezpečí, rizika a dobrodružství.
50% z nich berou perník.. dokážou 
mi v baru sedět 36 hodin. A to vám 
šichta uteče ani nevíte jak. Vlastně 
obě.. Perník nedělá nic jiného, než 
že se vám nechce spát. Neoblbu-
je. Člověk myslí normálně. Jen to 
fyzično jde ke dnu. Tak jejich věc. 

Mě do toho nikdo nenutí. A vím, že 
kdyby to někdo udělal, dostal by od 
ostatních přes klapačku. 

Kápo
   Kápo je ten strejda, který má, či 
měl miliony a je středem pozornosti. 
Nesnáší drogy, ale vodku, tu miluje. 
Není z rodiny nejstarší. Nejstarší je 
jeho otec nebo ostatní strejdové. 
Když je ve společnosti, umí se 
středem pozornosti udělat. Když 
není, udělají ho z něj jeho synovci. 
Všichni mu hromadně říkají strejdo. 
Nebo brácho. Vyniká schopností 
překřičet ostatní a vysypat ze sebe 
nápad na obchod. Umí zodpovědět 
každou otázku a umí zarazit dvou-
metrového svalovce dlaní do země. 
Má respekt u ostatních. Nikdo si 
nedovolí o něm říct něco špatného. 
Ani když v té společnosti není.

Já s kým
   Já jsem jen pozorovatel, kterého 
berou mezi sebe. Jasně, jednoho 
z nich mám víc ráda, než jako ka-
maráda a vím, že on mě taky, a 
docela mě těší, že mi jejich kápo říká 

Zlo nebo dobro 
mezi námi

foto: jno
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nevěsto, ale není to tak jednoduchý. 
Musím odjet pryč a on taky. Každý 
do jiného státu. Proto jsem to s ním 
ukončila. Neví o tom, že pojedu pryč 
a ani nechci, aby to věděl. Stejně by 
mi řekl, buď pojedeš se mnou, nebo 
já s Tebou, ale každý zvlášť ne. Nebo 
budeš doma. A nebo se rozejdeme. 
Vím to. Řekl mi na to v jednom roz-
hovoru svůj názor. Brečela jsem 
jako želva, ale musí to tak být. Přišli 
bychom o peníze a vzájemně se 
omezovali. Moc mi chybí. Už teď.

   Náctiletí o tomhle světě nemají ani 
páru. Mají oblečení, kapesné, školu 
a hormony. Ale o tom svět není. Svět 
je o tom, jak se dorozumět s ostat-
ními. Není důležité, co nebo jak to 

dělají. Je důležité, jak se chovají a jak 
drží při sobě. Jak jsou pevně spjati a 
jak si věří. Pomáhají si a udržují se ve 
vědomosti. Jé, kolikrát tam slyším 
vyprávět o jedné rvačce pětkrát. A 
pokaždé se dovím něco nového!
Není důležité, jestli chodíš ve staré 
bundě, ale co máš v srdci. Není 
důležité, jestli máš vejšku nebo 
zvláštní. Lidé Tě stejně ocení nebo 
neocení podle toho, jestli je pochopíš 
a vyslechneš, jestli ze sebe necháš 
udělat koně nebo ne. Všechno je to 
o komunikaci. Naučit se vyslechnout 
a naučit se říct to pravé v pravou 
chvíli, to je umění.
   Svět není buď jenom bílý nebo 
černý! Nikdo nikoho nenutí, aby se 
přidal na špatnou stranu. Naopak 

si ceněn za to, že zůstáváš na té 
dobré straně. Je mi 23 a říkají mi 
mamko. Jako v tom filmu s Haber-
ou.. Vlastně, představte si celý ten 
film (jak se jmenuje? Doplňte mě 
někdo..) a to je můj svět v práci..
Nechci nikdy slyšet o tom, že cikáni 
jsou špatní. Nejsou mezi nimi jen 
cikáni! Oni si to tak vybrali a jsou 
spokojení. Tahle „mafiánská rodi-
na“ je kolikrát lepší, než gádžové, 
kteří za sebe nechá platit svojí holku 
nebo jedou s holkou napůl nebo jí 
nechají ve štichu (nebo svého brá-
chu), když potřebuje pomoct. To by 
se Ti moji cikáni museli hanbou pro-
padnout..

Nedávno jsem měla možnost 
vidět v televizi diskuzi na 

téma Trest smrti – ano nebo ne?, 
po zbytek den mne to donutilo 
přemýšlet nejen nad touto otáz-
kou, ale i nad dalšími s ní sou-
visejícími. Je trest smrti správné 
řešení jak trestat zločince? Má 
společnost právo zbavit člověka 
života? Je takový způsob trestu 
morálně správný? 

HISTORIE TRESTU SMRTI
   Prapůvodním důvodem vykonávání 
trestu smrti byla tzv. osobní msta. 
První literární pramen, ze kterého 
se o osobní mstě dozvídáme, je 
Bible (přesto, že jedno z přikázání 
zní „Nezabiješ!“) i starý Chamura-
piho zákoník a zní: „oko za oko, 
zub za zub, život za život“. Neboli 
jak ty mě, tak já tobě. Toto pravidlo 
později nahradilo vykonávání trestu 
vyšší autoritou – státem - jako násle-
dek porušení zákona, s cílem pacha-
tele potrestat a nadobro ho vyřadit 
ze společnosti.

   Trest smrti byl v několika státech 
postupně rušen. Už ve starověku v 
1. st. př.n.l. v Antickém Římě a v 8. 
století v Číně. Ve větší formě se o 
rušení trestu smrti začalo přemýšlet 
až v 18. století díky osobnostem jako 
byl filozof Voltaire nebo právník Ce-
sare Beccaria, který vydal převratné 
dílo O zločinech a trestech, které 
bylo publikováno právě v té době. 

   Jako první stát zrušilo trest smrti 
Toskánsko v roce 1768. Za vlády Jo-
sefa II. A Leopolda II. v Rakouském 
císařství byl trest zrušen pouze 
na krátkou dobu. Trvalo dalších 
padesát let než se státy, především 
z amerického kontinentu , odhod-
laly definitivně trest smrti vymazat 
ze svého právního řádu. Mezi ně 
patří stát Michigan, který tak učinil 
v roce 1846 a Venezuela  o sedm 
let později. V Evropě bylo prvním 
průkopníkem v roce 1867 Portugal-
sko. V naší republice – tedy ještě za 
dob Československa – se trest smrti 
vykonával až do roku 1989, kdy se 

konala poslední poprava. Definitivně 
u nás tento způsob odsouzení za-
nikl 2.května 1990.

SOUČASNÁ SITUACE 
   V současné době se situace oko-
lo trestu smrti velice liší v různých 
částech světa, což je znázorněno 
na mapě (viz. obr. na další straně), 
která je datována k roku 2005.

   Jak vidíte, stále existuje spoustu 
zemí, které trest smrti uznávají a 
vykonávají. Ale i v prezentaci smyslu 
trestu smrti se státy liší. Zatímco ev-
ropský kontinent považuje trest jako 
výchovný až odstrašující prostředek 
k nápravě kriminálníku, ve státech 
Ameriky se bere jako způsob od-
platy. I proto je skoro nemyslitelné 
a nepravděpodobné, aby byl trest 
smrti v americkém právním systému 
omezen či zrušen. 

   USA si drží příčku jednoho ze 
státu s největším počtem rozsudků 
smrti. Od roku 1976 byl trest prove-

Trest SMRTI
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den u 1000 odsouzených ( posled-
ním zaznamenaným je 2. prosince 
2005 Kenneth Lee Boyd) a další na 
trest smrti čekají. Jen ve státě Texas 
je to v těchto dnech kolem 400 od-
souzených mužů i žen. 

RŮZNÉ METODY VYKONÁNÍ 
TRESTU SMRTI
  Většina z nás si se souslovím trest 
smrti vybaví „klasické“ elektrické 
křeslo, které je hojně uváděno 
v různých amerických filmech 
zabývajících se právě touto témati-
kou. Tento způsob však nebyl jed-
ním z prvních.

  Prvně se trest smrti vykonával 
oběšením. Metoda byla používaná 
ve Velké Británii až do dob zrušení 
trestu v roce 1956. Další známý 
způsob používaný během fran-
couzské revoluce a dnes v Saud-
ské Arábii je stětí hlavy. Mezi další 
metody je zařazena i poprava 
střelením kulky do hlavy nebo 
dodnes v zemích Středního východu 
užívané ukamenování. Tyto metody 
mohou však trestanci přinést velice 
bolestivé poslední vteřiny života. 
Dnes se v USA používá 5 různých 
způsobů popravy – smrtící injekce, 

elektrické křeslo, usmrcující plyn, 
oběšení a poprava popravčí četou. 
První použití elektrického křesla bylo 
v New Yorku v roce 1890. Způsob 
popravy zná z filmů nebo jiných 
zdrojů asi každý. Člověk je připoután 
k dřevěnému křeslu, jsou připojeny 
elektrody a do odsouzence se vpustí 
proud o síle 30 000 V. Smrt je velice 
rychlá, ale i přesto se může vpuštění 
proudu do těla několikrát opakovat 
v případě, že člověk ještě žije. 
Novějším a často používaným 
způsobem je píchnutí smrtící in-
jekce. Tato metoda byla zavedena 
v roce 1977 a je asi nejrychlejším a 
prakticky bezbolestným způsobem 
smrti. Injekce obsahuje smrtelnou 
dávku sodium theopental, který má 
utišující účinky. Další látka způsobí 
zastavení srdečního tepu, jiná zase 
utlumí činnost svalů - bránice a plic. 
Smrt nastává během několika vteřin 
a odsouzenec je prohlášen za mrt-
vého do sedmi minut od aplikace.

ANO NEBO NE?
   Je vidět, že jak se vyvíjí lidstvo, vyvíjí 
se i trest smrti. V některých zemích 
visí nad zločinci jako strašák, jinde se 
jím běžně trestá za spáchané vraždy 
a mnohem brutálnější zločiny. Otáz-

ka je, jestli to je správné. Jestli má 
společnost vůbec právo vzít někomu 
život. Proti tomu se staví teorie, 
která předpokládá, že zločinec od-
souzený k trestu smrti spáchal ta-
kový zločin, kterým se stává vysoce 
nebezpečným pro společnost a celý 
národ. Další strana na toto může 
namítnout, že zavření vězně zamezí 
jeho pohybu a poskytne společnosti 
bezpečí. Ve vzduchu ale visí velké 
ALE! Co když zločinec uteče? Může 
však být i hrozbou pro ostatní vězně 
ve věznici. Není proto tedy lepší 
se ho nadobro „zbavit“ a zamezit 
tak možnosti nebezpečí pro ostatní 
lidi? 

  Mohla bych tu donekonečna 
pokračovat v dalších teoriích, 
pokládat jeden názor proti 
druhému, mluvit zde o humán-
nosti nebo nehumánnosti trestu 
smrti a i přesto bych se nikam 
nedostala. Chtěla jsem nastínit 
celý problém kolem jednoho 
z nejkontroverznějšího témat, 
které se v dnešní době řeší, aby 
jste si ně něj udělali názor, už je 
jen na vás samotných. lkr

Význam barev:
modrá: zrušen pro všechny delikty
světle modrá: zrušen pro normální delikty (avšak jen mimo válečného stavu)
žlutozelená: nezrušen, ale za posledních 10 let nebyl uplatněn
oranžová: je uplatňován proti dospělým

červená: je uplatňován i proti mladistvým
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 Tahle báječná islandská zpěvačka 
se narodila 21. listopadu 1965 v 
Reykjavíku. Celým jménem Björk 
Guðmundsdóttir – díky bohu za 
její zkrácený umělecký pseudo-
nym. 
  Její hudební tvorba je do 
značné míry ovlivněna i místem 
jejího narození – vždyť Reykjavík 
leží na malém ostrovu na konci 
světa, uprostřed čisté přírody 
(pozn.: co regeneruje…). 

  Sotva dokázala jako malá říct pár 
slov islandsky, tak si prozpěvovala 
úryvky anglických písniček nebo 
nesmyslné říkanky typu: Šla jsem 
do obchodu/ Spadla na svůj nůž/ 
A krev vytryskla/ Už nikdy nepůjdu 
znovu do obchodu. Připadá vám to 
dekadentní ?

   Její vlohy pro hudbu poznali její 
rodičové už v jejích pěti letech, kdy 
ji přihlásili na islandskou hudební 

školu. Tohle růžolící dítko šokovalo 
a zároveň fascinovalo své kantory 
svou bezprostředností a velice oso-
bitým zpěvem. 

  Po vystoupení v rozhlase vydává 
ve svých 11 letech debutové album 
nazvané Björk. Byly na něm island-
ské cover verze známých hitů např. 
od Beatles (Alfur Út Úr Hól), titulní 
song od otce (Arabadrengurinn) 
či instrumentální pocta jednomu 
islandskému malíři, kterou na flé-
tnu zahrála a napsala sama Björk. 
Úspěch desky byl obrovský - na Is-
landu platinová!   
  V roce 1979 dorazil na Island 
punk, především Sex Pistols.Björk v 
té době  zakládá dívčí kapelu Spit 
and Snot (volně přeloženo s ohle-
dem na citlivé čtenáře jako:  Hlen a 
Smrk), kde hraje na bicí. 
  Z jejích dalších skupin za řeč snad jen 
skupina Tappi Tíkarrass, promiňte, 
ale tento název 
v češtině  raději 
připisovat nebudu 
- za názvy skupin, 
ve kterých se Björk 
objevila, by se ne-
musel stydět ani 
letitý punker.
  8. června 
1986 se naro-
dil v 19-ti letech 
Björk syn Sindri 
– s jeho narozením 
zpěvačka spojuje 
vznik poprockové 
kapely Sugarcubes. 
Ovšem v roce 1992 
se Björk vydává 
na vlastní sólovou 
dráhu.
  Během svojí 
kariéry stačila 
vystřídat pop, trip 
hop, jazz, ambi-
ent, folk a klasic-
kou hudbu.
  

  
Björk je prostě svá. Když pos-
loucháte její cédo, nedá vám to, 
prostě musíte jít a otočit voličem volu-
me pořádně doprava. Jednu chvíli 
se ozývá domem její velice hluboký 
rejstřík a během jednoho slova je 
vše naopak. Někdy máte pocit, že 
vám za chvíli prasknou bubínky, 
nepřekonatelně řve do mikrofonu, 
občas bučí, kňučí atd…
  To je na ní právě to interesantní. 
Není to jen tak obyčejná „disconany-
na“, co zpívá o tom, jak jednou pot-
kala toho nejbáječnějšího kluka na 
světě, jak se do něj zamilovala, jak 

Björk
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Filmy
The Juniper Tree (1987, Margit)

Prêt-à-Porter (1994, modelka)

Tanec v temnotách (Dancer in the 
Dark) (2000, Selma Jezková)

Anna and the Moods (2005, hlas 
Anny Youngové) 

jel výtahem (autobusem, vlakem…) 
a tak dále. 
  Je až překvapivě svá. Nikdo jí zatím 
ještě nekopíroval. Však její nosové 
fonémy (zkuste vyslovit hlásku „ch“ 
nosem – ona to umí), chrčivé „rrrr“ 
a hrtanové „l“ jsou prostě ne-
napodobitelné. 
 Nevím, snad za to může její rodná 
islandština, nebo její excentrický 
duch. Každopádně každá její píseň 
ze sólové dráhy je zážitkem. 
  Pravidelně je volena respondenty 
„módních anket“ jako nejšílenější 
módní guru světa. Mezi námi – není 
se co divit. Před časem sem četl 
pochybný článek o jejím způsobu 
oblékání. Na premiéru představení 
filmu Anna and the Moods si vzala 
na sebe žlutorůžové kimono, zele-
nou šálu, do vyčesaných vlasů stani-
olovou růži a aby tomu dodala kom-
pletní nařáchlý ráz, vzala si dřevěnou 
kabelku (prý ještě s kůrou). Jako 
když uteče z blázince. Ale zase jí to 
perfektně zpívá. 
  Podle mě je více-méně jedno, co 
má na sobě. Oblečení je součástí 
její image – může se svobodně roz-
hodnout, co si na sebe obleče (či 
navleče). Je to prostě Björk.    

Diskografie

Se skupinou The Sugarcubes:
Life’s Too Good (1988)
Here Today, Tomorrow, Next Week! (1989)
Stick Around for Joy (1992)

Sólová kariéra:
Debut (1993)
Post (1995)
Telegram (1997)
Homogenic (1997)
Selmasongs (2000, hudba z filmu Tanec v temnotách)

Vespertine (2001)
Medúlla (2004)
Drawing Restraint 9 (2005)

fko
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Nedávno jsem shlédla doku-
ment o zaniklém havan-

ském tanečním klubu Buena 
Vista Social Club. Tento snímek 
nominovaný na Oscara vznikl již 
v roce 1998 režírován Wimem 
Wendersem. Zprvu jsem ani 
netušila, o co vlastně jde a ro-
zhodla jsem se na něj podívat 
jen tak ze zvědavosti. 
    

    O Kubě jsem  v té době nic moc 
nevěděla a najednou se mi naskytla 
neuvěřitelná možnost poznat ty 
největší legendy kubánské hudby. 
Byl to zážitek! Tou nejčistší hudbou 
dokázali vyjádřit nejrůznější pocity. 
Vypravovali příběhy každodenního 
života a dělali to s takovou radostí, že 
písně v jejich interpretaci se stanou 
nezapomenutelnými.  Nejvýraznější 
osobností zde byl dnes už zesnulý 
zpěvák Ibrahim Ferrer. Tento držitel 
americké Grammy, kterou získal za 
album Buenos Hermanos v katego-
rii Nejlepší tradiční latinskoamerické 
album, dokázal světu, společně se 
svými přáteli, jak krásná je hudba 
jeho země. Dnes už Ferrer patří k 
velkým mezinárodním hvězdám. 

        Narodil se v roce 1927, poblíž San-
tiaga na Kubě. Když mu ve dvanácti 
letech zemřela matka, musel se živit 
na ulicích. Svůj první projekt založil 
se svým bratrancem pod názvem 
Los Jóvenes del Son, se kterým kon-
certoval hlavně v sousedství. Od té 
doby působil v mnoha různých sku-
pinách. Jeho prvním hitem se stal 
El planatar de Bartolo s projektem 
Orquestra Chepín-Chóven. První vy-
cestování za hranice podnikl v roce 
1962 s Los Bocusos, koncertoval v 
socialistických zemích, kdy navštívil 
i Prahu. Los Bocucos zůstal věrný 
až do svého odchodu do důchodu, 
to se psal rok 1991. O sedm let 
později byl požádán o účast na pro-
jektu Bueno vista social club. Ferrer 
nejdříve s nabídkou nesouhlasil, ale 
nakonec byl rád, že si zazpíval ve 
společnosti výborných muzikantů 
jako jsou Afro Cuban All Starr.
Mezi práce s těmito projekty vyšla 
Ferrerovi jeho sólová deska Buena 
Vista Social Club presents Ibrahim 
Ferrer, které se prodalo 1,5 milionu 
kusů (produkce se ujal Ry Cooder).
V roce 2003 vydal Ibrahim Ferrer 
svou druhou sólovou desku Buenos 
Hermanos. 

V roce 2004 koncertoval i v České 
republice, kde na něj čekalo vřelé 
přivítání.

        Nemusím dodávat, že se jedná 
o hudbu vskutku ojedinělou. Má 
totiž v sobě spoustu života. Vřele 
vám shlédnutí dokumentu a jeho 
desky doporučuji. A jestli vás tato 
hudba nechytne za srdce tak jako 
mě, alespoň budete obohaceni. A 
to za to přece stojí, ne? :)

IBRAHIM FERRER

legenda  z tanečního klubu 
Buena Vista Social Club

psy
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  Jako obvykle jsem přišel domů 
že školy. Bylo už něco přes 
čtvrtou večer a já měl tu dobu už 
pořádný kručák v žaludku. Nan-
dal jsem si jídlo na talíř, hezky 
úhledně a přehledně – brambory 
nalevo a maso napravo, zelenina 
doprostřed. Nádhera.
  A ten talíř, s celou tou nádhe-
rou, s celým tím monumentem 
jsem dal ohřát do mikrovlnky. 
Tam se samozřejmě točil a vys-
tavoval příznivému elektromag-
netickému záření. První pípnutí. 
Druhé a tětí. Jídlo jest ohřáno! 
Nechť hody započnou!

  Jenomže. Celé moje aranžérské 
snažení přišlo nazmar. Co bylo 
platné stranové rozdělení, co 
bylo platné všechno mé decen-
tralizované pokusy o rozdělení 
masa a brambor! Talíř se otočil 
špatným směrem, takže maso je 
nyní nalevo a naopak brambory 
napravo. Chtělo se mi brečet! 
Snažil jsem se nějak to srovnat, 
nějak dvěmi lžícemi najednou 
přetočit celý ten zvrácený obsah, 
ale co to bylo platné? Nešlo to. 
Ba dokonce zelenina uprostřed 
se rozptýlila do stran… 

  Smířen s tím, že se nikdy nenajím 
dle pravidel etikety jsem usedl s 
jídlem před televizi. To domácí 
nokturno, ten přístroj na obráz-
ky, na iluze, na zprostředkované 
chutě a vůně se jedním stisk-
nutím voliče programů na 
ovladači zapnul. Hele, to by mě 
mohlo zajímat. 
  Na obrazovce se objevil starší 
pán s lysinami a vodovým výra-
zem v obličeji. Povídal něco o 

tom, jak vyvolá malou změnu 
na jedné straně planety  a jak se 
to náramně projeví na protějším 
konci naší matičky Země. Něco v 
tom smyslu, že když vysuší určité 
oblasti, tak že naproti bude 
pršet…   

  Líně jsem přežvykoval sousto, 
když ukazoval takový bílý prášek. 
Nic světoborného. Prostě bílý 
prášek ve skleničce. Ale! Vedle 
v míse měl vodu – nebo bůh ví 
co… Vzal prášek, vysypal ho do 
té vody v té míse a světe div se, 
už tam nebyla voda, ale velice, 
velice tuhé želé. Na důkaz tuhos-
ti vzniklé látky mísu překlopil 
dnem vzhůru. Nic. 

  Na jeho tváři se objevil nád-
herný úsměv. Dokázal to. 
Dokázal to!! Hurá!. A na co to 
vlastně je? No… Drmolil něco v 
tom smyslu, že to bude nechávat 
vládou vysypávat do bouřkových 
mraků. Prý už toho najednou vy-
pustil něco přes čtyřicet tun. Jo, 
tak to sem zvědav, kde. Protože 
si nedovedu představit, že někde 
spadne čtyřicetitunové želé. Kort 
z takové výšky. Nicméně tenhle 
prostředek nutně potřebujeme.
  Už jsme dojídal poslední sous-
ta, když jsem přepnul televizi na 
jiný program. Mluvil tam politik, 
břichatý a funící, že si nejspíš v 
dalším kvartálu odhlasují zved-
nutí příjmů, že se na to máme 
připravit. Asi čím?! Zásobou želé 
v prášku? Nejspíš… 
  Znechucen tím jsem televi-
zor vypnul. Nádobí jsem po 
sobě nechal rozpustit ve velice 

koncentrovaném detergentu 
SuperČistič!, ve kterém vyčistíte 
jak stopy po rtěnce na límečku, 
tak zbytky asfaltu na okraji 
hrnečku. Přesně jak v reklamě. 
Vyčistí všechno a dokonale. 

  Žijeme v roce 2013 a ani si 
neuvědomujeme, jaké máme to 
štěstí! Právě tyhle výrobky, zba-
vující nás trvalých a zhoubných 
nečistot, dopomohly k sociální 
revoluci celé mé země. Jen-
om jedna láhev, zářivě bílá a 
náchylná k rozlití, upevnila 
ekonomiku, našla způsob, jak 
snížit nezaměstnanost, dokonce 
tenhle výraz už po mě ztrácí výz-
nam, dokonce se dávkuje proti 
zhoubným nádorům. Má výbor-
nou, vyváženou chuť a vůni bo-
rového lesa. Zkrátka výrobek 
století!

  Volala máma. Mám nechat Su-
perCucem vyluxovat předsíň a 
postavit konvici na kafe. Přijdou 
prý hosté. Takže zatímco se po 
létajícím koberci proháněj vrnící 
SuperCuc, jeden z nezapome-
nutelných vynálezů – robot na 
luxování. Vynikající! Ušetří spou-
stu času – stačí mu natáhnout 
perko klíčem na boku těla a ne-
chat ho poletovat dva centim-
etry nad zemí, sám luxuje každý 
drobek zvlášť – dokonce, ale to 
mají jenom ty pokročilejší typy, 
tak ty mají v sobě integrovanou 
databázi sesbíraného bordelu 
– pak ho jenom stačí položit 
na synchronizační kolébku a 
máte ve svém počítači přesný 
obsah sběrného koše. Prostě 
fenomenální. Jenomže i tohle 
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má své mouchy… Občas se to 
zakousne do záclon, to je pak 
nadělení, když taháte ze Super-
Cucu zbytky látky, co se zasekla 
do jeho velice jemného sběrného 
mechanizmu, nebo tudle, když 
to vcuclo naší kočku Doménu. 
Chudák malá. 

  Ale to nechci předbíhat, tedy co 
jsem vpustil lux do předsíně, jsem 
šel postavit konvici na sporák. Že 
to ale byla fuška… Nechtělo se jí. 
Mršce. Jendou jsem jí postavil na 
kamna, pustil plyn a zapálil ho 
piezoelektrickým zapalováním 
s automatickou převodovkou, 
když v tom spustila alarm, že v 
domě hoří. Naráz se otevřela 
všechna okna  a malé kapičky 
hasící emulze začaly dopadat na 
podlahu, nábytek, stěny, knihy 
v polici…prostě na veškeré vy-
bavení. 
 Docela mě to vylekalo. Rychle 
jsem pádil k CMD – k Centrálnímu 
Mozku Domácnosti, ten popla-
ch vypnout. Jenomže, cestou 
jsem uklouzl po tom mazlavém 
hnusu, co se valil ze skrytých try-
sek, snažil jsem se to nějak ustát, 
ale nešlo to. Mával jsem rukama 
kolem dokola, prohýbal se v 
bocích a vůbec prováděl spou-
stu podivných pohybů, hlavně, 
abych se udržel na nohou. 

  Nakonec sem to hlavou napálil 
do staré almary na rohu předsíně 
a verandy. Z ní se vyvalil kostlivec. 
Náš bývalý rodinný přítel 
– předloňský vítěz hry na scho-
vávanou. Máma ho tam zavřela 
v době vysoké inflace, aby nás 
strašil, jak taky jednou dopad-
neme. Dodnes sem nepochopil, 
proč má z inflace zrovna takový 
strach…ale budiž. 

  Ležel jsem tam na zemi, válel 
se v tom mazlavém a lepkavém, 
vlastně tak vůbec sem nemohl 
vstát, hlava mě bolela a já začal 
vidět tak vůbec barevně. CMD 
intuitivně spustil chromatickou 
obranu objektu. A já se tam 
válel, na mě neustále padalo 

lepivé svinstvo, matlal sem se v 
tom, klouzalo to děsně…vůbec 
to začalo pálit na kůži. Krom 
toho někdo zvonil
  Plazil jsem se otevřít. Pokusil 
sem se dostat jakž  takž na nohy, 
ovšemže se mi motala hlava a 
zvedal žaludek z té šlupky o 
dveře skříně. Konečně sem se 
dostal ke dveřím, vysíleně čapnul 
za kliku a trhnutím otevřel.

  Zase jsem dostal ten pohybový 
záchvat. Asi jako kdybych tan-
coval quick-step s trojnásobně 
rychlém taktu. Za dveřmi stála 
ta návštěva. Mámy kámoška z 
práce a tátův spolupracovník. Na 
jednou večírku u nás se poznali a 
za dva měsíce podepsali smlouvu 
o uzavřeném manželském svaz-
ku. Žena se tvářila velice šťastně, 
ale pak se mi podívala za rameno 
– jak tam stříká chladící emulze, 
byt mění ostré barvy duhy, na 
zemi leží kosti Gregora a Super-
Cuc zase skočil po Doméně. Ta 
samozřejmě začala vřískat a prs-
kat na všechny strany, zmáčená 
jak fusekle v pračce. 

  Najednou se zeptali, jestli by 
nemohli jít dovnitř. Tak proč 
ne… proč ne. Vlastně jim přišlo 
neuvěřitelné, jak tu žijeme… Ta-
ková změna. Z dříve upravené 
domácnosti, z nudné domác-
nosti je teď perfektní zábavní 
park. Se světly, klouzačkou, 
houkačkami, otevírajícími se 
okny a tak vůbec… Začali jsme se 
klouzat po vrstvě emulze. Zába-
va. Opravdu. Vzal jsem Gregoro-
vu lebku a zahrál monolog „být 
či nebýt“. Jenomže mi to zase 
podklouzlo a já to opět našlehl 
na roh skříně. Gregorova lebka 
se rozklepla. Moje taky. Umřel 
jsem. A teď jsem tady…                 

fko foto: tpa
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Taky už jste to určitě někdy zažili. 
Je ráno. Jaro. I když se to nezdá. 
Stojíte na autobusové zastávce 
plné nevrlých lidí. Mlha se ještě 
úplně nevzdala a mráz vás štípe 
pod rukávy bundy. Vám pak ne-
zbude nic jiného, než si v duchu 
zanadávat na celej tenhle zasr… 
svět. Ale samozřejmě nejde jen o 
tohle ráno. Už celé týdny se vám 
něco nedaří, nic nejde tak, jak by 
mělo. A když se o tři autobusy 
později rozhodnete, že byste už 
vážně měli jet, je nacpanější než 
ty předchozí a po zoufalé snaze 
dostat se alespoň na druhý schod 
to vzdáte a radši zůstanete na 
místě. Po zjištění, že před vámi v 
úrovni očí máte jakousi igelitku 
v držení ztrhaného staříka, se 
s maximálním vypětím všech sil 
otočíte, abyste poté mohli při 
každé zatáčce vlevo přimáčknout 
svůj nos na zašpiněné sklo. Když 
jsem konečně vypadla z busu (a to 
nejenom obrazně, ale i doslova) 
na své zastávce, rozhlídla jsem se. 
Na druhé straně silnice zrovna stál 
můj dopravní prostředek, který by 
mě odvezl rovnou zpátky domů. 
Ale … přece už to nemůže být 
horší! Zpětně si uvědomuji, že 
jsem byla pěkná naivka. Pohle-
dem za sebe zjišťuji, když právě 
přijíždí další autobus, že hned za 
mnou jel poloprázdný a dalo by 
se říct, že byl skoro až opuštěný. 
Z něj vyskočí moje nesympatická 
spolužačka. Už jsem nestihla 
uhnout pohledem a vidím, jak na 
mě mává a zběsile se ke mně řítí. 
„Ahóóóój,“ huláká už z dálky. „No 

nazdar!“ odpovím, sklopím oči 
a přidám do kroku. Ale to už mi 
cupitá po boku a klade mi různé 
otázky ohledně písemek. Ve škole 
to začne ještě líp. Jen co přijdu do 
třídy už tam stojí náš profesor a 
významným gestem pochopím, 
že jsem na něco zapomněla. 
„Slečno Lucie, doufám, že pro mě 
máte omluvenku na pondělí!“ A 
sakra… „Hmmm… no… totiž… 
já…“ „To Vám budu muset nap-
sat neomluvenou hodinu!“ Jen to 
ne! „Ale já ji mám doma. Na stole. 
Připravenou.“ „Takhle by to, Luc-
ie, nešlo.“ A to byla jeho poslední 
slova. Najednou jsem si všimla, jak 
je ve třídě ticho. Mlčky jsem se dos-
tala na své místo. „Ahoj,“ tiše poz-
dravím svoji cosi píšící spolusedící. 
Jmenuje se Eva a je moje nej ka-
marádka, i když se to poslední 
dobou ani nezdá. „No nazdar. To 
ses zase vytáhla.“ povídá ironicky, 
sklopí oči a píše dál. Otočím se 
na lavici za námi ve snaze najít 
nějaké povzbuzení. Jarka se směje. 
„Neměla si to mít už minulej 
tejden?!“ ptá se se shovívavým 
úsměvem. „Asi jo.“ Odpovím. 
Jarka se začne vesele pochichtá-
vat, zato Klára se dneska zas tváří, 
jako kdyby spolkla citron. „No jo. 
A proč si to teda nepřinesla? To si 
fakt tak líná?!“ Tak na to nemám 
náladu. „Taky tě zas dneska ráda 
vidim… Zkus někdy taky vstát pra-
vou nohou, jo?! Je to fakt bezva 
pocit!“ odpovím úsečně a se stejně 
kyselým ksichtem se radši otočím 
zpátky. Já, Eva a Klára. To byla mi-
nulý rok trojka… My byly jediný 

opravdový tým z naší třídy! To ale 
bylo ve druháku. Už jsme starší a 
zas o něco chytřejší (i když každá 
máme svojí pravdu). Teď je všechno 
jinak. Z těchto úvah mě ovšem 
vyrušil Evin mocný šťouch do mých 
žeber. Hned pochopím. Všichni 
stojí na pozdrav vyučujícímu, který 
právě kouká na mě. „Pardon.“ 
Omlouvám se a spěšně vstávám. 
„No tak to bychom měli…“ za-
hájí naštvaný profesor hodinu 
„Všichni sednout!“. Ještě chvíli 
se vzteká, ale za okamžik se mu 
změní výraz a se značným uspo-
kojením kouká do notesu. „Tak 
koho dneska vyzkoušíme…?!“ 
Můj žaludek se nadzdvihl a udělal 
salto. „Ááá- Lucie tu dlouho neb-
yla!“ Kruci!!! Zrovna dneska jsem 
se na to samozřejmě ani nekouk-
la, i když si látku normálně pro 
jistotu projíždím před hodinou. S 
potlačením svých myšlenek pro-
fesora na místě zaškrtit se sunu k 
tabuli a již po dvou minutách se 
vracím se čtyrkou. „A to máte jen 
za to, že si pamatujete minulou 
hodinu!“ povídá učitel, který vy-
padá skoro smutný z toho, že mi 
nedal pětku. Rychle si sednu, ať si 
to nakonec ještě nerozmyslí. Jak 
se říká, jednou jsi dole a jednou 
nahoře. Samozřejmě, že tento den 
už optimisticky ani dopadnout 
nemohl. Dostala jsem ještě dvě 
čtyřky a jedno mínus ze zkoušení. 
Ale já věřím, že zítra vstanu pra-
vou nohou a můj následující život 
bude přinejmenším klidnější…

O  zoufalství

ekr

obraz: lba
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   Seděl jsem jako obvykle na svém 
oblíbené lavičce až po uši zachu-
mlaný do svého zaplátovaného 
kabátu a vychutnával si svěží chladi-
ví vzduch s příchutí moře a zítřka. 
Od země stoupal chlad a snažil 
se mě donutit zase se vrátit do té 
zablešené díry, kterou jsem nazýval 
svým domovem, anebo se uchýlit do 
nejbližší hospody U Černé ryby, od-
kud jsem před chvilkou vypadl. 
   „Jak dlouho to ještě bude trvat? 
Jak dlouho tu budu ještě kejsnout?“ 
pomyslel jsem si a vzhlédl jsem k 
noční obloze, která se mračila a byla 
zakryta temnými mračny.
   Každý den od svého příjezdu do 
přístavu jsem strávil stejně. Ráno 
velmi brzo vstávat, dřív než první 
sluneční paprsky dopadnou na pro-
chladlou zem. Jít do práce, tam dřít 
jako kůň až do oběda. Práce v docích 
nebyla med a plat byl tak malý, že 
stačil sotva k denní obživě. Po chu-
dém obědě skládajícím se z horké 
polévky a kůrky chleba, za kterou 
jsem vždy vděčný se  vrátím pěkně 
zpátky makat až do západu slunce.
   „Tohle je nejhezčí část dne,“ mlu-
vit sám se sebou mi nikdy nedělalo 
potíže. Někdy je to vysvobození. 
   Myšlenky se mi hrnuly do hlavy 
stejně rychle jako ji opouštěly. Ruce 
rozedřené do krve a mozoly ve-
likosti palce od tvrdé práce spolu se 
zbytkem těla spokojeně odpočívaly 
a moje hlava se pohodlně zak-
lonila, tak aby jediné co zbylo v 
mém zorném úhlu pohledu, byla 
šedočerná obloha.
   Náhle mě projelo po zátylku zam-
razení způsobené podivným zvukem 
a ne zimou, jak jsem se poprvé 
domníval. Něco mezi chrapotem a 
šustotem se ozývalo z nejbližší tma-
vé uličky, kam nedopadalo světlo z 

lampy vedle mě. 
 „Co to k sakru je?“ vyskočil 
jsem na nohy a napínal jsem zrak 
i sluch, abych zjistil příčinu mého 
vyrušení. Všechny smysly pracovaly 
na sto procent a já vypustil ze své 
mysli všechno kromě protější uličky.
 Soustředil jsem tak úporně, 
že aniž bych o tom tušil, udělal jsem 
krok vpřed. Ve chvíli, kdy jsem si 
myslel, že vidím matně obrysy ne-
známé osoby, mě někdo chytl za ra-
meno a s úšklebkem pronesl: „Kam 
to brejlíš?“
   Otočil jsem se a spatřil jsem své-
ho o dva roky staršího bratrance 
Honzu, jak se na mě zubí. Měl na 
sobě stejný obnošený kabát jako 
já, bílé zablácené tričko, černé roz-
trhané kalhoty a mnohokrát vyspra-
vované boty. Vlasy se mu kudrnatily 
a padaly mu do obličeje a částečně 
zakrývaly čelo a uši. Hnědé oči mu 
jiskřili a značili, že je náramně spo-
kojený sám se sebou.
  Probral jsem se z transu a 
odpověděl: „Nikam!“ A hned jsem 
se otočil zpět a pohlédl na místo, 
kde jsem prve zpozoroval “to“, ale 
bylo to pryč! 
   „Co jsem vlastně viděl?“ ptal jsem 
se sám sebe.
  „Snad pořád nemyslíš na tu 
blondýnu?“ uchechtl se Honza a 
také pohlédl do stinné uličky.
   „Ale ne!“ zalhal jsem, neboť do 
té doby, než mě vyrušil ten neznámí 
zvuk, jsem opravdu přemýšlel o ní. 
O jejích modrých očích, voňavých 
vlasech, do kterých si jen nerada 
nechala šahat, o té líbezné tváři, o 
rtech žádajících si něžné polibky… . 
„Co to dělám,“ napomenul jsem se, 
„už zase ona!“
   „Táhni!“ ulevil jsem si a rukou 
jsem mávl před sebe.

    „Kdo, já?“ obořil se na mě Honza 
a namířil na mě výhružně taškou.
   „Ty ne, to neřeš!“ utnul jsem 
naši konverzaci, frází, kterou sám 
nesnáším a pomalým krokem jsem 
se vydal po známé cestě do našeho 
krysami prolezlého bytu.
   „Počkej!“ zavolal za mnou Honza, 
doběhl mě a spustil znovu, „takže 
na ni nemůžeš zapomenout,“ pro-
vokoval.
   „Drž hubu,“ odsekl jsem a přidal 
trochu do kroku.
„Ale, ale a jaká vlastně byla?“ 
dorážel dál.
„Dobrá,“ pomyslel jsem si a kráčel 
jsem dál tmou za doprovodu 
směšných žvástů, jak holku co 
možná nejlíp využít.
„Je to jednoduchý jako facka, 
důležitý je první pohled, potom se 
dostat do jejího bytu a obšťastnit 
ji a svoji kapsu…?“ zahrnoval mě 
Honza svými radami a zážitky ze 
života.
   Dělal jsem, že ho nevnímám a on 
po chvilce zmlkl, v což jsem také dou-
fal. Mezitím co jsme vedli naši plod-
nou debatu, zvedla se mléčně bílá 
mlha a hamburské uličky působily 
tajemným a děsivým dojmem, skoro 
jako z nějakého hororového filmu, 
co vždycky v pátek dávají v tom 
zavšiveném kině v chudé čtvrti.
„No to je kekel,“ ucedil skrz 
drkotající zuby Honza a zvedl si lí-
mec od svého pláště, aby mu nefou-
kalo za krk.
   „To jo,“ připustil jsem a udělal jsem 
totéž, s tím rozdílem, že mi polovi-
na límce chyběla, neboť mi ji utrhl 
ten prašivej prodavač, když jsem 
mu snažil šlohnout chleba. V duchu 
jsem ho proklel a představoval jsem 
si ho, jak se topí v těstě.
„Mám pro tebe dobrou zprávu,“ 

Noční mlhafoto: jno
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zahlaholil Honza a znovu nasa-
dil vítězoslavný úsměv ve stylu, 
vezměte někdo palici a vyrazte mi 
moje zuby, ale ten zlatý mi tam 
nechte.
   „Jakou?“ zeptal jsem se a rukama 
jsem třel o sebe, aby mi bylo aspoň 
trochu teplo.
   „Mám ty lístky,“ prohlásil a zvedl 
nos, tak vysoko, že jsem se divil, 
kde je schovaný to prase, co tu tolik 
smrdí, anebo jsem to já!?
   „Cože?“ zastavil jsem se a zprvu 
jsem vůbec nechápal, co se mi snaží 
říct, a poté mi to došlo, „pojedeme 
pryč odsud, už žádný krysy…,“ 
všechno ve mně jásalo.
   „To je bombička,“ chechtal jsem se 
na celé kolo a bratranec jen kroutil 
hlavou nad mojí rozjařilostí. 
  „Takže tady s tím je konec?“ 
ujišťoval jsem se.
„Jo,“ přitakal a teď pojď, musíme 
ještě zajít za starým Bobem, díky 
jemu máme ty lístky,“ přidal do 
kroku.
  „Dobrá,“ souhlasil jsem, rozběhl 
jsem se, abych ho dohnal a v tom 
jsem to ucítil znovu.
Vtíravý, mrazivý pocit sjíždějící z 
mého zátylku ke konečkům prstů 
mých promrzlých nohou a rukou. 
Ohlédl jsem, ale nikde nic, objevilo 
se to tak rychle jako to zmizelo a 
navíc nás oklopovala stále houst-
noucí mlha. 
„Pohni kostrou!“ popoháněl mě 
Honza čekající u rohu cihlového 
domu.
   „Už jdu,“ odpověděl jsem, napo-
sledy jsem se ohlédl přes rameno a 
doběhl k němu.
  Společně jsme se proplétali 
přístavními uličkami, až do chvíle, 
kdy mě Honza zastavil rázným 
pokynem ruky: „Počkej…, tudy!“
Zahnul do boční ulice z části 
uzavřené dřevěnými sudy opírající 
se o cihlové zdi postraních domů. 
Svítila tu jenom jediná pouliční lam-
pa. Její matné světlo dopadalo na 
starého muže, který ležel na zemi 
a byl zachumlaný do hadrových 
přikrývek.
   Honza došel až k němu a z tašky 
vytáhl bochník chleba a řekl: „Tady 
Bobe, chleba.“ A podal mu ho.
Muž jménem Bob po bochníku 
chmátl, jak hladová krysa po sýru a 
začal se cpát. Honza od něho pood-
stoupil a já spatřil stářím sešlou 
vrásčitou tvář zmučeného ubožáka, 
kterému zbylo jen pár starých dek, 

děravé kožené boty, ošuntělý plášť 
a neoholená tvář spolu s dlouhými 
uhlově černými vlasy. 
   Chvíli bylo slyšet jen mlaskání a hl-
tavé vzdechy, teprve poté, kdy Bob 
spořádal víc, jak polovinu chleba, 
promluvil: „Dík Tome!“
   Chtěl ještě něco dodat, ale zarazil 
se a začal kuckat. Kusy chleba a sliny 
dolétly i na mě a z Bobovy tváře se 
vytrácely poslední zbytky barvy, až 
zesinal a vypadal jako živá mrtvola.
„Bobe…,“ vrhl se k němu Honza, 
ale Bob ho odehnal rázným gestem 
své pravé ruky a Honza skončil na 
zemi v omráčeném stavu u mých 
nohou.
   Nemohl jsem se pohnout, chtělo 
se mi křičet, ale nešlo to, prostě 
nešlo. Tušil jsem co bude následovat 
a zděsil jsem se o to víc, když jsem 
už potřetí během této noci pocítil 
ten mrazivý chrchot připomínající 
vrčení divokého vlka chyceného do 
pasti a skřípaní starých nepromaza-
ných dveří dohromady.
 Bob sebou škubnul, jednou, 
dvakrát, zkřivil tvář v úšklebek plný 
bolesti a strachu, vyvalil oči a snažil 
se odplazit pryč. Zíral kamsi za mě, 
odkud se ozýval ten prapodivný 
chrapot, ke kterému se nyní přidal 
i šustot pláště a tiché přibližující se 
kroky. 
   Stál jsem přimražený a ani jsem se 
nehnul. Přestože mi prsty na nohou 
mrzly, cítil jsem se jako v horečkách, 
srdce se rozbušilo jako zvon, úder za 
úderem rychleji a rychleji, tep jsem 
cítil na spánku, dokonce mi škubal 
na dlani i v prochladlé noze. Honza 
ležící pode mnou se snažil malátně 
zvednout a já si v duchu říkal: „Lež 
a ani se nehni!“
   Najednou se o mě něco nepatrně 
otřelo a já nalevo od sebe spatřil 
dva metry vysokou osobu v 
černém potrhaném hábitu s kápí 
přehozenou přes hlavu, avšak plášť 
nebyl dost dlouhý, aby dokázal 
zakrýt zápěstí a dlouhé bílé prsty 
zakončené ještě delšími černými 
nehty, nebo do krve odřené kotníky 
a holá chodidla s uřezanými prsty.
Prošlo to kolem mě bez povšimnutí 
a pomalu za chůze se to přikrčovalo 
až to šlo po čtyřech a nakonec se to 
skoro plazilo k smrti vyděšenému 
Bobovi, který už se nedokázal 
pohnout jen sebou dál škubal víc 
a víc. Rukama si zakryl obličej jako 
plačící dítě zahnané do kouta a 
začal prosit a vzlykat zároveň: „Ne 

prosím, mě ne, prosím…!“
V ten okamžik mi povolily zmra-
zené nohy a ruce a já se mohl zno-
vu hýbat. Čapl jsem Honzu za jeho 
límec od kabátu a postavil jsem ho 
na nohy.
   Ta zrůda si nás všimla, zastavila se 
asi metr od Boba prudce se otočila 
a pohlédla na mě. Oči podlité krví 
svítili jako reflektory, malé zorničky 
ztrácející se v moři bělma mě fas-
cinovali, popraskané rty scvrklé v 
malou úzkou štěrbinu se nehýbaly, 
to vše vyplněno křídově bílou tváří 
a ohraničené okraji kápě černé 
barvy.
  „Musíme pryč!“ křikl jsem na 
Honzu, ne já ječel a aniž bych se 
podíval co se stalo s Bobem, nebo 
abych mu pomohl, rozběhl jsem se 
k místu odkud jsme přišli. Honza se 
stále zmateně motal, ale poslechl 
mě a běžel za mnou. Kromě jeho 
hlasitých nádechů a výdechů byl 
vzduch prosycen vzlyky, sténáním a 
chraptivým lačným smíchem.
Náhle mě Honza na konci uličky 
chytl za rameno a zastavil mě: „A 
co Bob?“
   Chtěl jsem mu říct ať se na toho 
starého bezdomovce vykašle, on 
za to přeci nestojí, ale v tu chvíli 
okolní hustou mlhu, přes kterou 
nebylo vidět na krok, prosekl 
bolestivý výkřik, podivné křupnutí 
připomínající lámání kostí a 
postupně na síle ubývající vzdech: 
„Arggg…!“
   „KŘACH,“ leknutím jsem se pro-
budil, sedl jsem si a rukama jsem si 
protíral oči od ospalků. Oheň vesele 
praskal, jak pojídal jeden klacek 
za druhým, které lámal Honza na 
menší a přihazoval je do ohniště.
Když spatřil můj vytřeštěný výraz, 
rozchechtal se a řekl: „Nečum a 
spi!“
   Taky jsem se usmál a jeho nemístné 
poznámce jsem nevěnoval žádnou 
pozornost. Znovu jsem se zachumlal 
do spacáku a oddychl jsem si: „Byl 
to jen sen!“ Otřel jsem si studený 
pot z čela a téměř usnul.
Honza se stále smál, ale jeho smích 
se postupně měnil do podivné 
pisklavé podoby nahánějící husí 
kůži a zrovna když jsem se chtěl 
otočit a říct mu ať konečně mlčí  a 
nechá těch hovadin, dodal: „Jen 
se pěkně vyspi, zítra už budeme v 
Hamburgu!“ 

Petr Válek



20

● Občanské sdružení Romea oz-
namuje, že od 1.6. 2006 do 31. 12. 
2007 bude zdarma pořádat počítačové 
kurzy pro Romy z Prahy a blízkého 
okolí.  Hlásit se mohou všichni zájemci 
starší 14 let. 

● Všichni účastníci kurzu si osvojí 
základní obsluhu a práci s počítačem, 
naučí se ovládat operační systém 
Windows a programy MS Office 
– Word, Excel, Outlook, Internet Ex-
plorer, Power Point. PC kurzy otevřou 
absolventům nové možnosti v práci a 
dalším vzdělávání. Otevřou jim ces-
tu  k informacím o světě a dalšímu 
vzdělávání. 
Počítačové kurzy se budou konat v 
nově otevřeném Internetovém cen-
tru.

● Počítačové kurzy budou 
dvouměsíční, vyučovat se bude 6 ho-
din týdně. 
Dle počtu zájemců a jejich počítačové 
gramotnosti budou stanoveny ter-
míny kurzů. Maximální počet osob 
v jednom kurzu je 10 účastníků. 
Prvních deset přihlášených osob bude 
umístěno do 1. kurzu  a všichni os-
tatní budou řazeni do navazujících 
kurzů podle toho, v jakém pořadí se 
přihlásili.

● Vzdělávací kurz je financován 
z evropského programu Equal. Indi-
viduální podpora účastníků kurzu není 
možná - cestovné, ubytování a strava 
nebude hrazena. Účast v kurzu PC 
nesmí bránit uchazeči o zaměstnání, 
v plnění povinností, které vyplývají z 
evidence na úřadu práce.

PC KURZY
pro romskou mládež

● Závazné přihlášky do 
počítačového kurzu zasílejte  
nejpozději do 20.května 2006

e – mailem na adresu: 
vzdelavani@romea.cz, 

romea@romea.cz 
nebo na faxové číslo 257 322 987. 

Přihlašovací formulář naleznete 
společně s tímto oznámením, na in-

ternetu www.romea.cz, můžete si jej 
rovněž osobně vyzvednout na adrese 
Romea o.s., Žitná 49, 110 00 Praha 1, 
případně si telefonicky 257 322 987 
domluvit jiný způsob převzetí – zas-

lání poštou, faxem apod. 

www.romea.cz

Bono o Bonovi - Kniha rozhovorů

V knižním ro-
zhovoru se ze 
svých životních 
postojů vyznává 
frontman sku-
piny U2 a známý 
aktivista, který 
se vytrvale za-
sazuje o pomoc 
hladovějícím v 

Africe, Bono, vlastním jménem Paul 
David Hewson. Otázky zabývající se 
Bonovým soukromím, stejně jako 
setkáním s papežem Janem Pavlem 
II. nebo Georgem Bushem, otázky tý-
kající se úspěchů i propadáků skupiny 
U2, filozofie, náboženství, politiky, 
ale i lásky a naděje kladl francouzský 
novinář Michka Assayas, který s Bo-
nem udržuje přátelství už dvacet 
pět let. Knižní interview Bono o Bo-
novi, které vznikalo v průběhu let 
2002-2005 v Dublinu, Paříži, Boloni 
a na francouzské Riviéře, nabídl As-
sayasovi Bono sám v červenci 2001 
po jednom koncertě v pařížském 
Palais Omnisports de Bercy. Kniha se 
stala ve Velké Británii a ve Spojených 
státech brzy po vydání bestsellerem 
a vyšla také ve Francii, Německu, 
Itálii, Španělsku, Nizozemsku, Por-
tugalsku, Maďarsku a Japonsku a v 
dalších zemích. Je určena nejen všem 
příznivcům a fanouškům skupiny 
U2, ale i těm čtenářům, které zajímá 
život a názory slavných lidí. Bonovy 
aktivity na úrovni charitativní a poli-
tické jsou dnes už natolik známé, že 
se ze zpěváka Bona stal “globální 
hráč”, který již několik let úspěšně 
lobbuje mezi politiky vyspělých zemí 
za oddlužení nejchudších států pla-
nety.

Ukázka:  Bonova předmluva

Michko,

přemýšlel jsem, že bych ti měl 
ke knize, kterou připravuješ, připsat 
krátkou poznámku. Zrovna jsem si to 
znovu přečetl: užvaněné, domýšlivé, 
drzé – a odhalující. Kéž bych se v tom 
nepoznával, ale poznávám. Bez teček 
a čárek, dlouhé odpovědi na krátké 
otázky – občas otázky otravné, ale vždy 
pátrající po pravdě.

Nevím, proč jsem s tím souhlasil, ale 
stalo se. Zřejmě to souvisí s tvou první 
kapitolou. Pokud mám na vteřinu mlu-
vit vážně, domníval jsem se, že jsem 
otcovu smrt překonal. Namlouval jsem 
si, že jsem tomu lehce unikl k práci a 
rodině. Vždycky jsem si myslel, že v 
naříkání jsem docela dobrý, „keening“ 
tomu říkáme v Irsku. Ale jak se ukazuje, 
jsem lepší v tragédiích druhých lidí. V 
pomalém vyhasínání dobře odžitého 
života na obvyklou metlu, jako je ra-
kovina, není žádné očividné drama, 
na mě to však mělo dramatický do-
pad a vypadá to, že to ve mně spustilo 
řetězovou reakci. Možná máš pravdu, 
až sem se dostanu při zkoumání svého 
nitra.

Ali říká, že nejsem ve své kůži a měl 
bych v tom pokračovat a povídat si s 
někým o svém zřejmě komplikovaném 
dětství. Říká, že mám kvůli něčemu 
zlost, a já ze strachu, aby se na mě ne-
zlobila, jsem o tom fakt uvažoval, ale 
ukončil to s tím, že mám moc práce.

Díky tobě, Michko, jsem měl 
příležitost ohlédnout se zpátky do 
domu svých různých životů a uklidit si 
ve svém pokoji.

Tvůj exhibicionistický pacient
Bono
Nice, 21. ledna 2005 

Politické strany moderní Evropy
Analýza stranicko-politic-kých systémů

Politické strany jsou jedním ze 
základních prostředků k zajištění de-
mokratické vlády. Umožňují formování 

názorů občanů, 
jejich agregaci a 
vyjadřování ve 
volbách. V jejich 
fungování nebo 
naopak dysfunkci 
se projevuje kval-
ita celých poli-
tických systémů. 
Stávají se proto 
privi legovaným 

předmětem studia politologie. Na 
základě klasických typologií (G. Sartori-
ho, J. Blondela) popisují autoři systémy 
politických stran v rozšířené Evropské 
unii a ostatních státech západní Evro-
py. Věnují se jejich současnému stavu, 
jednotlivým významným stranám, 
konfliktním liniím, vývoji, proměnám 
a významu pro politiku v jednotlivých 
zemích.

Novinky z knižního světa

www.portal.cz
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RAČTE VSTOUPIT!
● Živý orloj, který Vás uvede do 
světa pohádek. 
● vstup volný

ROZUM DO HRSTI
● Groteskní příhody nejvypečenější 
ze všech lišek. Veselé historky z li-
dových bajek o zvířátkách, která 
si chytře poradí úplně se vším. Eva 
Tálská a soubor Divadla Husa na 
provázku si s vámi rádi vychutnají 
nejmazanější pohádku, jakou jste 
kdy viděli. 

● Pro děti od 8 let. Rodinné 
představení. Pro ty, kteří se rádi 
smějí.
● 120 Kč plné vstupné / 80 Kč dětské, 
důchodci

ŽABÁK VALENTÝN
● Jedinečná loutková Road Movie
o žabákovi, který byl a nebyl 
žabím princem. Živý žabí orchestr! 
Loutky, jejich auta a jiné potřeby 
každodenního žabího života si 
můžete po představení podrobně 
prohlédnout.

● Pro děti od 3 let – pro ty, které 
nebudou chtít loutky ochutnávat.
● 70 Kč plné vstupné / 50 Kč dětské, 
důchodci

SEDUM STATEČNÝCH
● Nikomu neustupuješ. Nikdy. 
Nepolykáš urážky. Nikdy. Nepřátele 
nemáš. Aspoň ne naživu. Loutkový 
barevný širokoúhlý western, který 
vám objasní, co má společného 
sedm statečných se sedmi trpaslíky. 
Drzá komedie pro neohrožené cow-
boye a cowgirlky.

● Pro děti, které jen tak něco 
nevyleká. Natožpak výstřely mužů s 
kolty proklatě nízko.
● Pro děti od 8 let. Rodinné 
představení.
120 Kč plné vstupné / 80 Kč dětské, 
důchodci

ČTYŘLÍSTEK
● Konečně se setkáte se svými ka-
marády tváří v tvář! Dobrodružná 
parta z Třeskoprsk – Fifinka, 
Myšpulín, Bobík a Pinďa – v životní 
velikosti. Staňte se očitými svědky 
veselých kalamit, které rozpoutají 
nejpotrhlejší Myšpulínovy vynálezy. 

● Pro děti od 6 let – pro ty, kdo už si 
sami o Třeskoprskách četli. 
● 120 Kč plné vstupné / 80 Kč dětské, 
důchodci

VĚC NENÍ VĚC
● Představení využívá pohybové 
improvizace a asociativní hry 
s předměty. Díky fantazii toto 
představení vzniklo, díky fantazii 
můžeme této hře porozumět. Děti 
potřebují podporu k pochopení ob-
sahu a pojmů, 
a právě názornost a vlastní zkušenost 
z prožitého a viděného jim v tom 
mohou pomoci… 

● Pro slyšící i neslyšící děti od 4 let.
● 70 Kč plné vstupné / 50 Kč dětské, 
důchodci

CED - Divadlo Husa na provázku
www.provazek.cz
Vstupenky lze zakoupit na pokladně 
DHNP, Zelný trh 9, Brno 602 00.
Rezervace vstupenek na adrese 
vstupenky@provazek.cz nebo na 
tel. 542 123 425 

čtvrtek 1. června  
v 16.00 hod   RAČTE VSTOUPIT! Živý orloj - „D“ dílna Studia dům (před divadlem)
v 16.30 hod   ZAHÁJENÍ FESTIVALU (alžbětínská scéna)
v 17.00 hod   ROZUM DO HRSTI – Divadlo Husa na provázku (velký sál)

pátek 2. června
v 10.00 hod   ŽABÁK VALENTÝN - Buchty a loutky (sklepní scéna)
v 11.00 hod   ROZUM DO HRSTI – Divadlo Husa na provázku (velký sál)
v 19.00 hod   SEDUM STATEČNÝCH  - Buchty a loutky (velký sál)     

sobota 3. června
ve 14.00 hod  ČTYŘLÍSTEK - Divadlo Minor (velký sál)

neděle 4. června
v 10.00 hod   VĚC NENÍ VĚC - Divadlo Neslyším (sklepní scéna)
ve 14.30 hod RAČTE VSTOUPIT! Živý orloj - „D“ dílna Studia dům (před divadlem)
v 15.00 hod   ROZUM DO HRSTI – Divadlo Husa na provázku (velký sál)

DĚTSKÝ FESTIVAL NA PROVÁZKU 
1.– 4. června 2006
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