
V posledních měsících na nás útočí ze všech stran v televizi fenomén dnešních pořadů – české televizní seriály. O těch, které 
u nás tak úspěšně prodává brazilská, venezuelská a další jihoamerické produkce – se raději záměrně zmiňovat nebudu. Zaměřím 
se na naši českou kotlinu a na její televizní skvosty. Abychom mohli hodnotit, jaký že ten či onen seriál je, je třeba zhlédnout. 
Inu a já zhlédla. Co s načatým večerm, případně podvečerem? Není „nic lepšího“, než zapnout bednu. To můžeme sledovat dění 
v jedné Ulici, odkud přeskočíme do Dobré čtvrti, abychom našli „svoje“ Místo v životě. Ano, televize nám „dává pravidelnou 
dávku nemocí“, co to píšu – emocí – tak zní upoutávka na Rodinná pouta, která nás tak emočně vyladí, že musíme buď do Nemoc-
nice na kraji města po X  letech, případně do Ordinace v růžové zahradě. A  jsme z toho celí nemocní. Nevadí. Vždyť existuje 
Pojišťovna štěstí, kde nás „odškodní“  … Na Náměstíčku nebo na Návsi můžeme pak diskutovat o problémech života na Ranči 
u zelené sedmy, případně můžeme zaskočit do Redakce, abychom si zajistili čerstvé vydání novin. A tam se dozvíme, že se neda-
ří chovu koní v Dobré vodě, rovněž pak třeba i poslední novinky z rodiny Nováků. Ještě že máme to Třetí patro, abychom nako-
nec – pomateni – vyskočili z okna  … Ne, to není návod,  jak ukončit seriálové ataky. To je jen malý příběh, který se odehrává 
v současné době na českých televizích. Schválně jsem v úvodu napsala, že nebudu zmiňovat zahraniční seriály. Ne všechny české 
jsou špatné, ale skoro všechny zahraniční typu Nezkrotná Lucia a Ošklivka Betty – nekvalitní jsou. A řada lidí svůj čas promrhává 
právě před světélkující obrazovkou, aby zapomněla. Na co chceme zapomenout u seriálů? Chceme snad se vymanit z každoden-
ních starostí a těšit se z toho, že i „ostatní v televizi“ řeší větší než my? (Rozvody, drogy, intriky, závist, nevděčnost ratolestí, 
nesnášenlivost rodičů a dětí, nemoc, problémy ve škole  …) Jsme na velkém omylu. My, kteří sledujeme seriály jen tak – tedy ze 
stereotypu, protože třeba venku není počasí na vycházku, kolo, a na knížku nemáme náladu, nejsme až tak ztraceni. Víme, že 
knížka, divadlo, živý koncert, případně sportovní vyžití nás přeci obohatí více než řešení problému, zda „Andrea zpřetrhá rodin-
ná pouta  …“ Je nám to celkem, řeka bych – úplně jedno. Ale mám kamarádku, která nedávno popisovala svoji zaměstnavatelku 
tak, že užila slova: „No,víš, ona je dost podobná Andree.“ Samozřejmě jsem se ptala, KTERÉ. A světě div se – skutečně té scéná-
řové postavě ze seriálu  … Je mi z toho smutno. Nenamlouvejme si, že sledujeme pouze cestopisy a životopisné dokumenty, jakož 
i navštěvujeme jen koncerty vážné hudby a naším idolem je Mozart nebo Bach. Případně Janáček  … Víme o sobě, že čteme i rodo-
kapsy a nejen Dostojevský je náš autor. To bychom asi nebyli úplně normální. Ale pokud vidím na stránkách našeho divadla, že 
na Straussovy melodie přijde z třicetitisícového města jen dvě stě lidí, je to na pováženou. Kde hledat zakopaného psa? V eko-
nomické situaci našich občanů? Částečně. Vstupenky jsou drahé, knihy také. Ale existují knihovny, že. Nebo snad naše generace 
bude vypiplaná na odvarech limonádových příběhů, po jejichž skončení si řekne – no, ti tedy měli problémy. Ještě že my toto 
neřešíme  … Ale řešíme. A mnohdy daleko složitější věci. Jen ta obrazovka jaksi je v každém obýváku, někdy i v ložnici, kuchyni 
atd  … A myslíte, že je dobré „programově“ nekoupit televizi, případně tu, co máme zlikvidovat? Není. Každý člověk má svůj vkus, 
svůj svět, hlavně SVOJI VOLBU. Takže pokud jste dočetli až sem, děkuji Vám. Nyní můžete zmáčknout OFF. A zrovna taková volba 
je při televizních pořadech. Stačí vypnout  … Ale-přiznejme si, je to tak jednoduché pro každého? klus Je už otřelým faktem, že 
zima začíná být stále delší a delší. Ta letošní už byla opravdu neúnosná. Mnoho lidí se tak těší na pravé jaro a konečně teplé léto.
Nezapomínejme, že je to právě zimní období, kdy máme nejčastěji „depky“ a pochmurnou náladu. Není se čemu divit, když na 
nás působí bílá barva sněhu, šedavá barva oblohy a další nevýrazné, deprimující barvy; a slunce málokdy. Právě slunce a jeho 
barva je pro nás něčím obrovsky silným, energickým a povzbuzujícím; a toho je v zimním čase opravdu velmi málo. A tak nedo-
statkem onoho slunečního svitu a pestrých barev počínají depresivní stavy. Je-li toto období krátké, nebo alespoň střídavé, dá 
se to vydržet. Jakmile jsou ale tahle depresivní období delší a delší, dlouhá jak letošní zima, tak to na nás má velmi negativní 
dopady. Jsme přecitlivělí, pohodlní, málo imunní, někteří zase agresivní, choleričtí apod. Do ničeho se nám nechce, nic nás neba-
ví a říkáme si: ,,Už ať je jaro.“ Jen co vysvitne první sluneční paprsek hned je nám líp. Tající sníh a slunce nám, pokud nejsme 
zrovna na horách, zvedne náladu. Přesně to se děje právě v těchto dnech, alespoň tady u nás v Ústeckém kraji. Ještě ani neroztál 
poslední zmrzlý sníh na zemi a já už se s vervou pustil do prvních jarních prací na zahradě. Řeknu vám, tak mě ta fyzická práce 
na jarním sluníčku dodala energie, že jenom zářím. A deprese? Pokud byla – je pryč. Počasí má na tyhle stavy dost velký vliv. 
Podle mne nejvíc lidí miluje jaro, než zimu, protože jaro nám připadá jako znovuzrození. Pro mě osobně je začátek nového roku 
až teprve jaro, víme proč  … Přiznám se, zimu nemusím, nemam jí rád. Snad kdyby byla ze všech ročních období nejkratší, tak mi 
nevadí. Ale ona musí být jako na naschvál nejdelší. A díky nám lidem, technice, vědě a oteplování planety bude ještě delší. Aby-
ch tu o té zimě nemluvil jen jako o depresivní, neveselé a ošklivé, musím přidat i pohled zcela opačný. Díky sněhu si totiž můžeme 
užívat populárních sportů jako jsou snowboarding či lyžování. Nedávno jsem přijel z hor, a to naprosto spokojenej, opálenej 
a odpočatej. I když nejsem skvělý lyžař, lyžování je super, baví mě a je to právě asi ten největší klad na tomto mrazivém období. 
A dost! Teď už ale máme jaro, to na které jsme se všichni moc těšili. Časy krátkých a šerých dnů pominuly a my si s příchodem 
jara zregenerujeme svá psychická rozpoložení. Nechte na sebe působit energii slunce. Dívejte se na klíčící květy a pučící, zelena-
jící se stromy. Nechte se unášet tím čerstvým jarním vánkem s vůní právě kvetoucích rostlin a dřevin. Regenerujte svoje myšlen-
ky, jděte si zaběhat, projet se na kole, projít se. Uvidíte, jak vám bude dobře. Budete se cítit o rok starší, ale jak znovuzrození. 
Rozlučte se s zimou a přivítejte jaro! Krásné jarní dny Vám přeje MMi Čaj, výjimečný to nápoj zcela jest, s historií veledlouhou. 
Božských účinků čaj naplněn jest zcela a tudíž po tisíciletí požíván je a po zásluze větší popularity dostává se mu. Dle pramenů 
historických, čaj je pit více než 4700 let, což zajímavé je zcela. Čaj nejužívanějším nápojem je, a tak s nadsázkou slyšeti můžeme, 
že je ho pito více než vody. Legendy dvě o objevení čaje jsou. Prvá z nic vypráví, že před více jak 2700 lety čínský císař Chen-Nung 
vodu vařil a do ní lístky čajovníku napadaly. Po ochutnání byl císař okouzlen, jelikož ochutnal něco zcela výjimečného: osvěžují-
cí a povzbudivý nápoj. Druhá je méně pravděpodobná, jelikož vypráví o Bodhidharmovi, jenž při meditaci usnul únavou a rozčí-
lil se tak, že si odřezal svá oční víčka a zahodil. Později si povšiml, že na místě, kam oční víčka dopadla, vyrůstá keřík, jehož lístky 
po vyluhování osvěžující a povzbuzující jsou. Ovšem můžeme se jen dohadovat, jak to opravdu bylo, ale nic nemění na té skuteč-
nosti, že čaj okouzlil už mnoho lidí. Výroba čaje se rozděluje do několik etap. Sklizeň, zavadnutí, rolování, fermentace, sušení 
a třídění. Fermentace je biochemická reakce, při níž dochází k oxidaci polyfenolů. Je to podobná reakce jako hnědnutí jablka po 
rozříznutí. Podle stupně fermentace se čaje rozdělují na druhy černé (plně fermentované), oolongy (částečně fermentované), bílé 
(lehce fermentované), žluté (speciálně fermentované), zelené (nefermentované) a tmavé (vícenásobně fermentované). Dle mě 
nejideálnější dělení dle původu čaje: Čína Čínské zkušenosti ve výrobě čajů jsou celosvětově nepřekonatelné. Na každém čaji jde 
vidět jejich oddanost pro pečlivost, aby vyprodukovali čaj té nejvyšší kvality. Vzhled srolovaných listů či kuliček bývá zpravidla 
více než dokonalý. Dle neoficiálních informací existuje až 8000 sort čínského čaje. V Číně je mnoho provincií, specializujících se 
na různé druhy čajů. Nejznámější z nich je Yunnan. Odkud též pochází nejznámější čínský, vícenásobně fermentovaný černý čaj 
(tmavý), plný zemité chuti a výrazného aroma, PuErh. Velmi známé jsou zelené čaje, jako ZuCha (Gunpowder), Chun Mee a bílé 
Pai Mu Tan a Show Mee. Ale to je jen malá hrstka čajů v široké nabídce „číňanů“, avšak dle mne jsou právě tyto nejznámější. 
Indie Indie produkuje nejkvalitnější černé čaje na světě. Nejvýznamnější provincie jsou Darjeeling, Nilgiri a Assám. Darjeeling, 
nejkvalitnější černý čaj vůbec, jenž je pěstován na malém území severní Indie, produkuje jen pár tisíc tun čaje ročně a to pouze 
v období příznivého počasí. A po právu se provincie Darjeeling nazývá „Království čaje“. Assám je přesný opak, kdy produkuje 
obrovské množství ročně, avšak jeho kvalita není tak vysoká jako u Darjeelingu, ale najdou se i druhy, které jsou opravdu dobré. 
Nilgiri byla do nedávné doby jen provincie produkující standardní čaj spíše do sáčků, ale dnes tato provincie začala experimen-
tovat s novými druhy a možná se dočkáme nějakého precisního druhu z této oblasti. Ale mně osobně nesáčkované Nilgiri přijde 

Poezie o lásce 
 
Oběť. Hořká romance. 
Zasněný romantik. 

 více na stranách 27 a 28
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Téma měsíce: Internet
čtěte od strany 8

příloha internetových novin pro mladé
mezi� námi

Casanova a jeho ženy 
 
Známý italský svůdník a 
pokušitel žen.   
                           více na straně 26

Téma měsíce: Láska
čtěte od strany 13



Zdravím všechny čtenáře!

  Další vydání naší přílohy je na 
světě. Jelikož je květen, lásky 
čas, trochu více jsme se zamě-
řili právě na témata týkající 
se lásky. 
  Například naše rubrika Názo-
rový labyrint je věnována  lásce. Poezie, kterou najde-
te v zadní části přílohy je věnovaná také lásce. Mimo 
jiné naleznete v příloze také pravidelný seriál Pařížské 
zastavení, či seriál o Číně. Nebo jako vždy rubriku 
Letem světem, která se tentokrát zabývá projektem 
Dárcovská SMS. Seriál Světem sportu se tento měsíc 
přesunul do Jižní Ameriky. A plno jiných zajímavých 
článků si můžete přečíst v květnové příloze.

         S láskou

	 	 	 	Tereza	Pavlovsky
      šefredaktorka

mezi�námi čtenáři!
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 I VY MŮŽETE POMOCI!

Dárcovská SMS nedávno oslavi-
la své 3. narozeniny. Díky dárcov-
ským SMS je podpořit veřejně pro-
spěšnou věc jednoduché a snadné. 
Právě jejich velká obliba u široké 
veřejnosti je toho nejlepším důka-
zem.  

„Dárcovské SMS si rychle získaly 
sympatie všech zúčastněných,“ říká 
Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka 
Fóra dárců, „veřejnosti i neziskových 
organizací. O tom svědčí počty odesla-
ných DMS v průběhu fungování celého 
systému. Za tři roky je to dohromady 
5 785 286 odeslaných dárcovských SMS, 
což představuje více než 156 miliónů 
korun věnovaných na dobročinné úče-
ly.“  

Do projektu DMS se do dnešního dne 
zapojilo 120 neziskových organizací, 
které k veřejné sbírce prostřednictvím 
mobilních telefonů přihlásily 139 svých 
charitativních projektů. Zde vám přib-
lížíme některé z nich.

Pokud budete chtít některému 
pomoci, není nic jednoduššího než 
poslat SMS ve tvaru uvedeném u jed-
notlivých projektů. 

Konto BARIÉRY 
Nadace Charty 77 se zaměřuje na 

pomoc handicapovaným občanům, a 
to odstraňováním fyzických bariér a 
vytvářením možností pro jejich návrat 
do aktivního života. Stěžejním projek-
tem Nadace Charty 77 je Konto Bari-
éry. Bylo založeno s cílem přispět ke 
zlepšení života handicapovaných spo-
luobčanů a k jejich plnohodnotnému 

zapojení do života. Pomoc je určena 
organizacím i jednotlivcům.

Příběh I. - Cyklistka Mája  
„Bylo 24. 12. 1998. Štědrý den. Den, 

kdy se nám narodila naše druhá dcerka 
Markétka. Byl to jeden z nejšťastněj-
ších dnů našeho života. Zpráva, která 
přišla dva dny poté nás doslova zdrtila. 
Markétka má tzv. Downův syndrom. Je 
tedy mentálně i zdravotně postižená,“ 
říkají rodiče Markétky.

Hned po narození si prodělala ope-
raci střev– dvanáctníku, srdce, do toho 
těžký zápal plic a korekci očí. Společ-
ně s maminkou strávila celý rok po 
nemocnicích. Jejich život se radikálně 
změnil. 

„Mája dlouho nechodila, protože 
má ortopedické vady kloubů, kolenní 
klouby byly vyhleznuté. Sama začala 
chodit až ve 3 letech. Fixovali a posi-
lovali jsme nožičky, trpěla také hyper-
tenzí kyčelních kloubů. Ze začátku cho-
dila dost špatně, dodnes potřebujeme 
speciální obuv a také speciální kočárek. 
Bylo to pro nás velice těžké období. Ale 
nevzdali jsme to a pereme se s tímto 
osudem dál…

 Nyní už je snad nejhorší za námi. 
Vždy jsme byli sportovně založená 

rodina. I teď trávíme dost volného ča-
su s Májou na kolech. Jezdíme na 10 
až 15 km výlety do okolí, na zahrád-
ku, do lesa. Markétka je na kole moc 
šťastná, vždy se zklidní. Vidí jiné věci a 

dostaneme se tam, kam se jinak dostat 
nemůžeme.“

 
„Doposud jsme ji brali do dětské 

sedačky, připevněné na nosiči kola, ale 
na to už je veliká a docela těžká. Kro-
mě toho ji všechno zajímá a na všech-
no si chce sáhnout … a to už začíná 
být nebezpečné. Protože kvůli svému 
postižení nemůže jezdit sama, hleda-
li jsme pro ni speciální vozík za kolo. 
Našli jsme český výrobek firmy AZUB. 
V něm bude Markétka v bezpečí a my 
v klidu. S tímto vozíkem budeme moci 
„dělat“ i delší túry. A přál bych Vám 
vidět tu radost v dětských očích, když 
vyrážíme na výlet…“

Konto Bariéry přispělo Máji na spe-
ciální vozík za kolo 5.000 Kč.

Příběh II. - Patrik Jarolím 
Patrik Karolín se narodil   

8. 4. 1986 ve Dvoře Králové n. L. Trpí se 
závažnou chorobou zvanou obstrukč-
ní hydrocefalus. Ta spočívá v poruše 
odtoku mozkomíšního moku.  Ve 4. 
měsících mu byl voperován VP shunt 
(drenáž odvádějící mozkomíšní mok 
do cévy v oblasti srdce). 

„Má nemoc nese určitá omezení, ale 
snažil jsem se vždy žít pokud možno 
normálním životem tak, jak je to jen 
možné. Již v předškolním věku mne 
vždy  oslovovala hudba i zpěv. To jsem 
ještě netušil, co hudba bude v mém 
životě znamenat  v duálním (obou-
stranném) směru a jak mnoho bude 
dávat mému životu smysl, radost a 
naději.“

LETEM SVĚTEM
aneb co nového ve světě

redaktor Radek Michelfeit

rubrika
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V 6 letech se začal učit hře na violon-
cello a ve 12 letech byl přijat do králo-
vehradeckého smyčcového orchestru 
Prima Vera. Chvíli studoval šestileté 
gymnázium P.O. Hviezdoslava,  později 
Gymnázium Jana Nerudy v Praze 3-Žiž-
kově s hudebním zaměřením.

„V posledních třech až čtyřech letech 
se již věnuji výhradně hře na kontra-
bas, neboť škola, kterou jsem  studoval 
mi neponechala dostatek času – svými 
vysokými nároky – na studium více než 
jednoho hudebního oboru.“ 

V letošním roce byl přijat na Royal 
Northern College of Music v britském 
Manchesteru do třídy doc. Jiřího Hud-
ce. Tato hudební univerzita mu poskyt-
la stipendium - školné, které však neza-
hrnuje  ubytování a stravování. 

„Rád bych pokračoval ve studiu na 
této hudební univerzitě  se světově 
známou hudební tradicí, a rozvíjel tak 
své hudební schopnosti i nadále. Je to 
také cesta, která mi pomáhá vyrov-
návat se s vlastní nemocí a dává mi 
tak sílu a víru v další budoucnost. Rád 
bych také upřímně poděkoval všem 
případným dárcům za jakoukoli finanč-
ní podporu.“

I když se rodiče snaží pro svého nada-
ného syna udělat maximum, nejsou 
schopni finanční nároky studia pokrýt. 
Doufáme v další přízeň sponzorů, aby 
Patrik mohl snít svůj sen dál.

Finanční příspěvky na Patrikovo stu-
dium lze zasílat na účet Konta BARIÉRY 
u České spořitelny č. ú. 777777222/0800 
variabilní symbol 8604083917. Nada-
ce každému dárci vyhotoví darovací 
smlouvu, která je zároveň daňovým 
dokladem. Nadace si neúčtuje žádný 
poplatek.

>>   DMS KONTOBARIERY

Fond ohrožených dětí
Posláním organizace je pomoc 

dětem sociálně ohroženým, zanedbá-
vaným, týraným a zneužívaným. Dále 
právní a sociální poradenství, pomoc 
náhradním rodinám, azylové bydlení 
pro děti v nouzi a úsilí o zlepšení dět-
ských práv.

>>   DMS FODKLOKANEK

Tříkrálová sbírka 
Posláním organizace je pomáhat 

těm nejpotřebnějším lidem v nouzi bez 
ohledu na jejich vyznání, rasu nebo 
národnost. Získané finanční prostředky 
budou využity na podporu provozních 
nákladů středisek charitní, ošetřova-
telské a pečovatelské služby, domovů 
pokojného stáří, domovů pro matky 
s dětmi v tísní, azylových domů, stře-
disek pro pomoc lidem se zdravotním 
postižením a podobně.

>>   DMS KOLEDA

UNICEF
Dětský fond 

OSN UNICEF je 
největší světo-
vou organizací, 
která se celo-
světově zabý-
vá ochranou 
a zlepšováním 
životních pod-
mínek dětí 
a podporou 
jejich všestran-
ného rozvoje. 
Největší část 
pomoci směřu-
je do těch částí 
světa, kde je 

situace dětí nejtíživější – do rozvojo-
vých zemí a do oblastí zasažených pří-
rodní nebo válečnou katastrofou. 

>>   DMS UNICEF 

Bílá pastelka
Cílem projektu je shromáždit finanč-

ní prostředky na speciální výukové pro-
gramy pro ty, kteří se učí žít v podmín-
kách ztráty nebo vážného poškození 
zraku.

>>   DMS PASTELKA

Cena všech SMS je 30 Kč (příjemce 
vaší pomoci obdrží 27 Kč.) 
Všechny SMS zasílejte na číslo 87777. 

Kompletní seznam všech dárcov-
ských SMS naleznete na stránce 
ww.darcovskasms.cz.

Všem, kteří přispějí, děkujeme! 
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Světem sportu
Jižní Amerika

redaktorka Jana Roubová

seriál

Capoeira
Brazilské bojové umění, které se do 
Brazílie dostalo spolu s dovezenými 
otroky z Afriky již v 15. století, při němž 
hraje rytmická hudba a jehož vítěz si 
jako odměnu vybojoval svou partner-
ku. Hra se vyznačuje akrobatickými 
kousky, různými úskoky, salty, skoky, 
kopy, úhyby a výpady odehrávající se 
v kruhu diváků, kteří se střídají při hře 
na různé hudební nástroje a udávají 
zápasu jeho rytmus. Původní význam 
capoeiry však spočíval ve vzdoru vůči 
otrokářům, kdy udržet si vlastní kul-
turu, tradice, bojovného ducha, ale 
hlavně podpořit morálku, znamenalo 
přežít.

Po roce 1888, kdy bylo oficiálně zruše-
no nevolnictví, se původní otroci zača-
li přemisťovat do větších brazilských 
měst, kde pro ně bohužel v té době 
nebyl dostatek pracovních příležitostí. 
Proto mnoho z nich začalo zakládat 

bojovné gangy a capoeira se díky nim 
stala symbolem protizákonných aktivit 
a spojením s kriminalitou. Následkem 
toho byla v roce 1890 zakázána a její 
praktikování bylo tvrdě potlačováno. 
Nevymizela však úplně, jen se přesu-
nula hlouběji do podsvětí.

Dnešní capoeira není rozšířena pouze 
mezi Brazilci afrického původu, ale i 
mezi dalšími přívrženci. Je celkem běž-
ně provozována ve fit-centrech a své 
místo si našla i jako umění předváděné 
na jevišti. Rozšířila se taktéž i do dalších 
zemí, a to hlavně pro své unikátní spo-
jení dynamického pohybu a rytmické 
hudby.

Právě hudba je určujícím prvkem, kte-
rý dává hře či souboji jeho rychlost, 
rytmus a tím také vzhled. Inspiruje a 
motivuje hráče k neobvyklým kreacím, 
pohybům, a prvkům a stimuluje je k 
lepším a odvážnějším výkonům.

Během hry předvádí hráči celou paletu 
obratů, kopů, úderů a manévrů, které 
jsou ovšem jen na oko, ke skutečnému 
kontaktu většinou nedochází. Čím je 
rychlost vyšší, tím je i celá hra pro oko 
zajímavější, pomalejší varianty nebý-
vají divácky tolik atraktivní. Podstatou 
capoeiry však není oponenta zranit 
či pokořit, ale zdůraznit zručnost a 
schopnost jedince v tom daném tem-
pu. Pokud hráč není schopen reagovat 
s dostatečnou brilancí a rychlostí již 

při pomalejším rytmu, nemá tedy příliš 
význam rychlost zvyšovat, jelikož by 
hra ztratila na významu a stala by se 
zbytečně riskantní.

Pro capoeiristu je hra takovým spíše 
vnitřním světem, kdy zapomíná na veš-
keré dění okolo něho a plně se soustře-
dí sám na sebe a na pohyb. Jde de facto 
o filozofii, kde se hráč snaží ovládat 
především sám sebe, své emoce, pocity 
a pohyby. Nejlepší učitelé capoeiry se 
proto snaží své žáky naučit respektu 
vůči druhému, odpovědnosti, bezpeč-
nosti, dobrému úsudku a svobodě, kte-
ré jsou nedílnou součástí hry, a také 
poselstvím jejich předchůdců. Moderní 
forma capoeiry je však často kritizo-
vána pro svou jednotvárnost, kde se 
soustředí většinou pouze na akrobacii 
a bojové prvky, spíše nežli na interakci 
mezi oběma hráči. Tradiční capoeira se 
však drží své staré filosofie.

Základními prvky capoeiry jako jsou 
kopy, úhyby, údery hlavou či různé 
zásahy nohama zřejmě pochází z dob, 
kdy otroci, majíc obě ruce svázané, se 
přesto snažili bojovat proti svým utis-
kovatelům. Jiné vysvětlení, proč se v 
capoeiře nepoužívají k boji ruce, může 
směřovat na víru, že ruce byly stvo-
řeny k vytváření věcí, kdežto nohy k 
destrukci. Mezi další prvky můžeme 
také zahrnout stoje na rukou, otočky 
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na hlavě, kotouly, přemety, salta, rota-
ce a vzpory na rukou, různé posedy, 
skoky, převraty, úhyby a předstírané 
manévry testující protivníkovu pozor-
nost a schopnost předvídat. Všechny 
tyto prvky dodávají capoeiře vzezření 
plynulosti a bohaté choreografie.

Capoeira se dá rozdělit na dvě hlav-
ní větve. Capoeira Angola, která je 
považována za původem starší formu, 
se vyznačuje pomalejšími a zapeklitěj-
šími pohyby, odehrává se spíše na zemi 
a oba hráči se utkávají v bezprostřední 
blízkosti. Capoeira Regional, je druhou, 
o trochu mladší formou, jejíž prvky více 
připomínají bojové umění zaměřené 
na útoky, je rychlejší a akrobatičtější a 
používá více atletických kreací.

Mezi úzkou skupinou vyvolených 
se pravidelně konají zápasy, kde se 
noví členové křtí, udělují se jim pás-
ky podobně jako je tomu u asijských 
bojových umění a každý člen získá svojí 
přezdívku na důkaz úcty. Při těchto 
zápasech je možné sledovat skutečné 
mistry capoeiry a shlédnout ta nejlepší 
a nejzajímavější utkání, některá jsou i 
veřejně přístupná.

Pólo
Pólo, týmová hra odehrávající se na 
hřbetě koní, má své kořeny v Persii, 
kde ke konci 16. století vznikla. Odtud 
se rozšířila dále do Asie a severní a 
jižní Ameriky. Dříve se věřilo, že pólo 
pochází původně z Mongolska, ale 
podle posledních zpráv se do Mongol-
ska dostalo až plně rozvinuté, i když 
Mongolové původně hráli jakousi 
obdobu tohoto sportu s kozí hlavou 
používanou namísto míče. V Číně bylo 
pólo naopak populární mezi šlechtou 
a bylo výsadou vesměs jen zámožněj-
ších občanů. Na evropský kontinent 
se dostalo až v moderní podobě a o 
mnoho později.

Dnes je pólo rozšířeno do zhruba 77 
zemí celého světa. Profesionálně se 
však hraje jen v několika zemích jako 
je Argentina, Velká Británie, Pákistán, 
Indie, Austrálie a Spojené Státy. Prá-

vě Argentina dominuje 
tomuto sportu nejvíce. 
Není tedy divu, že je již 
od roku 1949 světovým 
šampionem a její hráči 
patří ve světě mezi nej-
lepší.

Pólo se dělí na dva dru-
hy; venkovní a halové. 
Halové se koná v přibliž-
ně podobné aréně jako 
halové skokové závody 
o velikosti zhruba 100 x 
50 m. Venkovní verze, a 
i více rozšířená, se ode-
hrává na hřišti o 300 x 
150 m. Nejmarkantnější 
rozdíl mezi oběma ver-
zemi je v rychlosti – ven-
kovní se díky hrací ploše 
hraje o poznání rychleji; 
fyzickém kontaktu hrá-
čů – při halovém se opět 
právě díky omezenému 
prostoru hráči dostávají 
do těsnějšího kontaktu; 
velikosti míče a branky 
– pro venkovní je samo-
zřejmě o trochu větší.

Pro venkovní pólo je třeba dvou týmů 
o čtyřech hráčích, pro halové pouze 
o třech. Podstatou hry je skórovat co 
nejvíce gólů. Branky – posty vzdálené 
od sebe zhruba 8 metrů a opatřené 
polstrováním zabraňujícím poranění 
hráčů i koní – jsou umístěné na opač-
ných koncích hřiště.

Hra je rozdělena na sedmiminutové 
hrací periody, kterých může být čtyři, 
šest i osm podle druhu utkání. Zaha-
juje se ve středu hřiště, kdy se hráči 
obou týmů seřadí na čáry proti sobě s 
rozhodčím uprostřed. Ten pro zahájení 
vhodí míč mezi oba týmy a hra tímto 
může začít.

Hráči mají předem určeny pozice a 
úlohy s tím související. Hráč číslo 1, 
bývá zpravidla nováčkem s nejméně 

zkušenostmi, má asi ze všech hráčů 
nejtěžší roli; musí skórovat a součas-
ně bránit hráče číslo 4 protivníkova 
družstva. Hráč číslo 2 musí být nejob-
ratnějším, jelikož jeho úkolem je získat 
co nejrychleji míč a přihrát ho svým 
spoluhráčům. Úkolem hráče číslo 3 je 
taktické vedení hry, musí umět veli-
ce dobře střílet a přihrávat prvnímu 
a druhému hráči a současně i účinně 
bránit. Proto zpravidla třetí hráč bývá 
nejzkušenější. Hráč číslo 4 je hlavním 
obráncem, smí se pohybovat kdekoli 
po hřišti, ale hlavně se snaží zabránit 
protivníkovi ve skórování.

Říká se, že 60 až 75 % dobrého hráče 
póla dělá jeho kůň. Není tedy divu, že 
požadavky na dobrého pólo-ponyho 
(nejedná se ovšem o poníky jako tako-
vé, ale o normální koně), jak je někdy 
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nazýván, jsou velice náročné. Dobrý 
kůň musí být rychlý, obratný, vytrvalý, 
inteligentní a učenlivý. Největší oblibu 
si tudíž získali plnokrevníci, ale dnes se 
již uplatňují i jiná plemena. Nejlepší 
koně pocházejí právě z Argentiny a 
USA. Trénink takovéhoto pólo-ponyho 
začíná zhruba ve čtyřech letech věku 
a trvá od šesti měsíců do dvou let. Do 
nejvrcholnější formy se koně dostávají 
zhruba okolo desátého roku, nestane-
li se jim během jejich „kariéry“ žádný 
závažný úraz, mohou hrát až do věku 
osmnácti i dvaceti let.

Základním, a tedy i povinným vybave-
ním hráče póla bývá ochranná helma, 
jezdecké boty a dres s číslem jeho pozi-
ce. Nepovinnou výbavou jsou chrániče 
kolen, ostruhy, chránič obličeje a bičík. 
Výstrojí hráčova koně je anglické sko-
kové sedlo, bandáže na holeních a zvo-
ny na korunkách chránící proti zašláp-
nutí a dalším nepříjemným úrazům. 
Hříva je sestříhána nakrátko a ocas je 
spleten a ovázán, aby se nepřipletl do 
hráčovi hole.

Pólový míček je dnes vyráběn z plastu, 
dřívější formy bývaly vyrobeny z bam-
busu nebo z vrbového kořene. Míček 
váží 113,4 g a v průměru měří 8,3 cm. 
Pálka je opatřena gumovou rukojetí 
s pleteným poutkem, které se omotá 
okolo hráčovy ruky pro lepší chyt. Celá 
pálka je vyrobena z bambusu a váží jen 
zhruba 198 g, její délka se však může 
pohybovat mezi 120 a 132 cm.

Zajímavostí je, že hráči póla mají 
povoleno hrát pouze pravou rukou, 
leváci byli, až na několik výjimek (3), 
z pravidel z bezpečnostních důvodů 
vyloučeni nebo se museli přizpůsobit 
a přeorientovat na druhou ruku. Nej-
prestižnější celosvětový zápas Argen-
tine Polo Open Championship se koná 
každoročně v Buenos Aires a Argentina 
se pyšní prvenstvím v počtu celosvěto-
vě nejlepších hráčů – má jich celkem 
deset.

Bocce
Bocce jest hrou preciznosti, přesnosti 
a taktiky. Svým charakterem má blízko 
bowlingu nebo již dříve zmiňovanému 
curlingu. Původem pochází z Itálie, z 

doby říše Římské, kde vznikla z jí velmi 
podobné hry. Odsud se rozšířila postup-
ně po Evropě a díky italským emigran-
tům i do Spojených Států, Kanady, Aus-
trálie, Brazílie a  Argentiny.

Hra se odehrává buďto na travnatém 
nebo hliněném venkovním hřišti o dél-
ce 20 až 30 metrů a šířce 2,5 až 4 m s 
dřevěným ohraničením. Vrhací koule 
jsou vyrobeny z bronzu, lisovaného 
dřeva nebo z plastu.

Hry se účastní dva týmy o čtyřech 
hráčích. Kapitánové družstev si před 
zahájením hry hodí mincí a vyhrávající 
získává buď právo na výběr barvy koulí 
nebo na vržení tzv. „pallina“, což je ona 
nejmenší, ale zato pro hru nejdůležitěj-
ší koule, ke které se ve zbytku hry snaží 
oba týmy přiblížit své vržené koule. 
Pallino musí být vrženo za středovou 
čáru, ale současně se nesmí dotknout 
zadního ohraničení hřiště. Pokud se 
prvnímu házejícímu nepodaří pallino 
umístit řádně do hřiště, je řada na kte-
rémkoli hráči z protivníkova družstva, 
aby se pokusil o nápravu. Takto se oba 
týmy mohou střídat až do chvíle, kdy 
je pallino umístěno řádně v poli, poté 
může hra začít. Ve chvíli, kdy jeden z 
hráčů vrhá svoji kouli, hráči druhého 
týmu musí zůstat vně hřiště.
První vhazuje ten tým, kterému se 
podařilo úspěšně umístit do hry palli-
no. V případě, že jejich první vhozená 
koule zasáhne zadní ohraničení pole, 
musí tento tým házet znovu. V opač-
ném případě dostává příležitost druhý 
tým. Podaří-li se tomuto týmu vrhnout 
některou ze svých koulí blíže k pallinu 
nežli se to  podařilo druhému týmu, 
přichází řada na druhý tým, který se 
opět snaží umístit alespoň jednu ze 
svých koulí blíže k pallinu než jeho 

protivník. Takto se pokračuje až do 
chvíle, kdy oba týmy použili veškeré 
své koule.

Každá hra sestává z několika setů, při 
nichž může skórovat pouze jeden z 
týmů. Hra končí zpravidla ve chvíli, 
kdy jeden z týmů dosáhne 13 bodů. 
Stane-li se, že během hodů některá z 
koulí zasáhne zadní hranici pole bez 
toho, aby se před tím dotkla jiné koule 
v hřišti, musí být ze hry odstraněna. 
Zasáhne-li ale některou kouli předtím, 
než se dotkne zadní hranice, zůstává ve 
hře a započítává se. Pokud je nějakým 
způsobem během hry zasaženo pallino 
a dostane se tímto mimo hřiště nebo 
před středovou čáru, set je ukončen 
a začíná se znovu z opačného konce, 
pallino vrhá opět tým, kterému se jej 
předtím podařilo úspěšně umístit.

Po každém setu se počítají body každé-
ho družstva, respektive toho družstva, 
které má nejblíže k pallinu jednu ze 
svých koulí. Body se udělují za kaž-
dou kouli, která je blíže k pallinu nežli  
nejbližší koule protivníkova. Kapitáni 
družstev mohou v případě nesrovna-
lostí koule přeměřit a rozhodnout, 
která z nich získává bod.
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Skateboarding vznikl v Kalifornii, 
na východním pobřeží USA, ta byla 
odjakživa rájem surfařů, kteří zkou-
šeli vymyslet, jak napodobit surfování 
po rozbouřených vlnách na souši. V 
50. letech minulého století vznikali 
první skateboardová prkna vyrobená 
po domácku. Deska měla tvar surfu a 
na podvozek byla používána kolečka 
z kolečkových bruslí. Jízda na těchto 
předchůdcích dnešního skateboardu 
byla nazývána „sidewalk surfing“,tedy 
něco jako surfování po chodníku.

V zápětí na začátku 60. let se tento 
sport značně rozšířil a prkna začali být 
sériovou záležitostí. Byly první závody 
ve slalomu a jezdci začali předvádět 
různé úchvatné triky. Mnoho z těchto 
triků původně pocházelo ze surfingu. 
Po roce 1965 však zájem o skatebo-
arding utichal a v jízdě pokračovalo 
jen několik málo nadšenců na ručně 
vyrobených prknech.

Další kapitola začíná v roce 1972 
vynálezem polyuretanových koleček.  

Ta dala skateboardingu nové možnosti. 
Skateboardy se staly rychlejšími a díky 
lepší přilnavosti také lépe ovladatel-

nými. Zájem o tento 
sport znovu vzrostl 
a velké firmy začaly 
testovat nové povr-
chové desky ze skle-
něných vláken a hli-
níku. Bohužel žádný 
z těchto materiálů se 
nevyrovnal javorové 
překližce, ze které 
jsou prkna vyráběna 
dodnes. V této době 
se v části Los Ange-
les zvané Dogtown 
objevila parta mla-
dých neukázněných 
jezdců, kteří si pře-
zdívají Z-Boys. Z-boys se proslavili pře-
devším jízdou ve venkovních plavec-
kých bazénech. Skateboarding se stal 
rychlým a nebezpečným, což způsobilo 
uzavření mnoha skate parků. 

Nad vodou drželi jízdu na skatebo-
ardu jen velké společnosti podporující 
skatery a jejich umění. Zásadním příno-
sem pro skateboarding byl Alan Gel-
fand. V roce 1978 vyskočil do vzduchu 
bez použití rukou a nazval tento trik 
„ollie“. Ollie se stalo velice důležitou 
součástí skateboardingu.

S úbytkem skate parků nezbývalo 
skaterům nic jiného, než se přeoriento-
vat na street skating (jízda na ulici), což 
se také později stalo nejpopulárnější 
variantou.

Ve skateboardingu bylo, je a bude 
mnoho velikánů, ale tenhle je něčím 
výjimečný. Je to největší skater všech 
dob. Na svém kontě má přes 100 vítěz-
ství. Seznam jeho triků čítá 83 položek! 
Jaký je jeho příběh?

Tony Hawk se roku 1968 v Kalifornii. 
Od útlého věku byl na sebe hodně tvrdý. 
V osmi letech se začal projevovat jako 

zázračné dítě a tak ho rodiče přihlásili 
k vyrovnávacím zkouškám. Díky nim 
přeskočil první stupeň základní školy. 
V devíti litech dostal od svého staršího 
bratra svůj první skateboard a tak to 
vlastně všechno začalo. Veškerý čas a 
energii věnoval skateboardingu. Jeho 
rodiče ho v jeho koníčku plně podporo-
vali, jeho otec Frank ho vozil na většinu 
závodů, pomáhal mu se stavbou ramp 
a později i založil národní skatebo-

Extrémní  sport,  nebo umění? 
Druh  sportu,  koníček,  nebo 
transport? Pro každého něco 
jiného, zároveň pro všechny to 
samé.  Skateboarding! Skrývá 
mnoho tajů. Kdo nevyzkoušel, 
nepochopí. Je to vášeň. Posed-
lost. Droga! 

Freestyle
Seriál 3 velká S: Surfing, Skateboarding, Snowboarding

díl druhý Skateboarding

připravili redaktoři: Gabriela Štěpányová a Jan Píša
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ardovou asociaci. Ve dvanácti letech 
získal Tony svého prvního sponzora, 
firmu Dogtown Skateboards, ke kte-
ré se v průběhu jeho kariéry přidalo 
mnoho dalších skateboardových firem. 
Ve čtrnácti se stal profesionálním ska-
terem a v 16 již těžko hledal rovno-
cenné soupeře. V sedmnácti si pořídil 
svůj vlastní dům a dva roky na to si 
dokonce nechal postavit vlastní dům 
s vlastním skate parkem na zahradě. 
V oblibě měl i počítače a rychlá auta. 
V dubnu roku 1990 se oženil s Cindy 
Dunbarovou. Jeho život by se dal v této 
době nazvat idilou. Bohužel jeho kole-
na nevydržela nápor pádů při tréninku 
a Tony musel podniknout velice vážnou 
operaci kolen. Musel kvůli ní prodat i 
své oblíbené auto a dům. V té době 
živobití obstarávala jeho žena. Když 
dal znovu do pořádku, chvíli pracoval 
u fast foodového řetězce Tako Bell  za 
pět dolarů na den. V té době se mu 
narodil syn Riley. Založil skateboardo-
vou firmu, které se však příliš nedařilo. 
Pro našeho skatera to bylo velice těžké 
období. Cindy se s ním nakonec po 
dvou letech rozvedla.  V roce 1996 se 
jeho firma konečně postavila na nohy. 
Našel si také novou přítelkyni a záro-
veň současnou ženu Erin Lee. Druhý 

syn slavného skatera se narodil roku 
1999, načež Tony ohlásil konec kariéry. 
V tom samém roce zahájil spolupráci s 
firmou na výrobu her Activision a vzni-
kl slavný titul Tony Hawk pro Skater. 
Hra se dočkala nečekaného úspěchu a 
přinesla mu hodně peněz. Dnes Tony 
jezdí jen pro radost, kromě legendy se 
z něho stal starostlivý rodič. 

Co vlastně skateři umí? 
Každý jezdec vytváří buďto své vlast-

ní nové triky nebo se je učí od druhých. 
Když byl skateboarding ještě v plen-
kách, mnoho lidí se ho snažilo vylep-
šit nebo prostě jen něčím vyniknout. 
Vymýšlení nových triků jim k tomu 
dávalo příležitost. Dnes je tento sport 
již hodně rozvinutý a začíná být těžší 
vymýšlet stále nové a nové věci, proto se 
většina současníků uchyluje k okouka-
vání starých triků. Ollie, grind a manuál 
jsou nejzákladnější triky, bez kterých 
se téměř žádný jezdec neobejde. Ollie 
je v celku jednoduchý trik, díky němuž 
se skater dostane (po zatlačení zadní 
nohy na patku prkna a tažením přední 
nohy šikmo nahoru) do vzduchu. Kdo 
zvládne ollie, tomu se otevře brána do 
světa flipů (otáčení prkna za letu pod 
nohama) a grabů (chycení prkna ve 
vzduchu a případně i otočka s 
tímto chycením). Zatímco při 
ollie létáte ve vzduchu, grind 
vyžaduje nestálý kontakt s 
určitou podložkou, nejčas-
těji je to zábradlí, případně 
nějaká bedna. Jde v podsta-
tě o sjíždění předmětů bez 
pomoci koleček, to zname-
ná po desce. Manuál je něco 
mezi olliem a grindem. Jedná 
se o jízdu pouze na jednom 
páru koleček. 

Jaké jsou skateboardové 
závody? Diváci na tribunách 
tají dech. Blesk míjí blesk. 
„Dopadne?“ ptají se mnozí… 
Je znovu slyšet ten zvláštní 
zvuk ložisek. Zvládl to! Všich-
ni bouřlivě tleskají a porotci 
již zapisují výsledek… 

Po celém světě se stal skate-
boarding atraktivní záležitos-
tí. Získal si mnoho příznivců i 
v řadách diváků. Hlavně proto 
jsou oblíbené skateboardové 
závody, kterých se každoroč-

ně pořádá víc a víc. Hlavní důraz při 
posuzování těchto závodů se klade na 
objektivnost rozhodčích. Výběr se vět-
šinou zužuje na aktivní nebo pasivní 
skatery. Boduje se podle stupnice od 
0 do 100 bodů, vše závisí jen na roz-
hodnutí rozhodčích. Těch je obvykle při 
soudcování pět, z nichž je vybrán jeden 
hlavní rozhodčí usměrňující bodování, 
aby odpovídalo předvedenému výko-
nu. Kritéria hodnocení jsou: obtížnost 
triku, provedení triku, zvládnutí pře-
kážek ve skate parku, jejich využití a 
celkový dojem z jízdy. Celkový dojem 
z jízdy je hodnocen především podle 
divácké odezvy a působení na celko-
vou atmosféru soutěže. Každoročně 
je pořádáno mistrovstí světa, evropy 
i české republiky, bohužel se zatím 
nepovedlo prosadit skateboarding 
jako olympijskou disciplínu. 

Skateboarding se v průbehu let 
hodně měnil a tyto změny v mnoha 
ohledech ovlivnili i surfing ze kterého 
se vyvinul. Za necelých 60 let svého 
vývoje se stal nejoblíbenějším extrém-
ním sportem vůbec. Podle průzkumů 
je na světě kolem 13 miliónů skaterů 
a jejich počet stále narůstá.

Jeden z nejzákladnějších triků Ollie
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Na začátek bych tě chtěl požádat, 
aby ses našim čtenářům předsta-
vil:)

Jmenuji se Matěj Hakl, je mi 19let, stu-
duji poslední ročník Česko-Anglického 
gymnázia, takže teď budu maturovat 
a bydlím v Českých Budějovicích, kde 
jsem se i narodil.

Mezi tvé záliby patří skateboar-
ding, je to tak?

Skateboarding považuji za zálibu číslo 
jedna.

Jak si se k němu dostal?

Všechno to začalo na chalupě, nece-
lých 20 km od ČB. Zde jsem začal jez-
dit spolu se starším bráchou Jakubem 
a kamarádem z Prahy. Každej jsme si 
koupili skateboard a jezdili jsme tam 
o prázdninách. Skateboard byl takový 
ten horší z velikého obchoďáku, který 
se hned po pár dnech rozpadl. Postu-
pem času jsme začali jezdit nejen o 
prázdninách na chalupě, ale i v Budě-
jovicích.
Jinak je to už tak devět let… dodává 
Matěj.

Kdy nastal moment ve kterém se 
pro tebe skateboarding stal více 
než jen zábavou?

Co se týče závodění, tak svoje první 
závody jsem jel v Českém Krumlově, 
bylo mi v tý době teprve 11 let, zde 
jsem skončil 13. asi z 50ti skaterů. 
Ten víkend závody pořádal skateshop 
Surfsport z Buějovic. Hned když jsem 
si šel pak do skateshopu pro desku, 
zeptali se mě jestli bych za ně nechtěl 
jezdit. Dávali mi slevy na věci a já byl 
rád. Tímhle okamžikem mě to začalo 
motivovat k tomu, abych se účastnil i 
dalších závodů. Zde se mi pak dařilo i 
nedařilo. Postupem času mě oslovilo 
více sponzorů a já začal dělat zárověň 
i reklamu značkám.

To zní jako dětský sen:) Jaký je 
tvůj největší dosavadní úspěch a 
co bys chtěl ještě dokázat?
 
Jako dětský sen to určitě ne, ale jako 
vypracování sebe samýho z vesnický-
ho ježdění na republikovou úrověň. 
Tak za svůj nějvětší úspěch považuju 
to, že jsem poznal strašlivý množství 
skvělých lidí. Něktrý z nich jsou moji 
hodně dobří kamarádi. Závodní úspě-
chy nějak neprožívám, vyhrál jsem cel-
kem dost lokálních menších závodů, 

například ve Strakonicích, Budějovicích 
nebo třeba v Krumlově. Přes jaro, léto 
a podzim se jede Český Skateboardový 
Pohár (ČSP), kde se schází celá česká 
elita jezdců z celý republiky. Závodí 
se ve všech větších městech, kde je 
pořádnej skatepark. Dříve se jezdilo 
i v ČB, ale postupem času se stal park 
nevyhovujícím. V ČSP jsem se umístil 
hodněkrát mezi prvními deseti, ale ješ-
tě se mi nepodařilo ani jeden z těhle 
závodů vyhrát. Doufám, že letos už se 
podaří. Úspěch byl určitě i to, že jsem 
měl sedmistránkový rozhovor v časo-
pise Board. Nafotil jsem to společne 
s fotografem za necelý tři dny, takže 
sám jsem z toho nechápal. Bylo tam asi 
sedm fotek, nevim ted přesně, ale bylo 
to fakt rychlý. 

Jak často a jak dlouho musíš 
trénovat? 

To se mě právě na tomhle sportu 
líbí nejvíc. Nemusíš trénovat pokud 
nechceš. Není to stejné jako když se 
musí chodit pravidělně na tréninky fot-
balu nebo hokeje. Záleží to jen a jen na 

tobě. Já si jdu zajezdit jen tehdy, pokud 
mám náladu a energii. Ale abych řekl 
pravdu, tak jezdím skoro každý den 
pokud je venku hezky, protože na ska-
tu se projíždím opravdu hodně rád.

Máš nějaký sportovní vzor? 

Sportovních vzorů může být spostu. 
Podle toho jak se to vezme. Jde spíš o 
to, dívat se na skateboardový videa, 
časopisy a sledovat, jak jde samotný 
skatebaording kupředu. Dřív se ská-
kalo maximálně z pěti schodů, ted už 
se dělají triky třeba z dvaceti. Mám 
své oblíbené jezdce, na který se rád 
dívám a inspiruju se jejich ježděním, ale 
nesnažím se je nijak kopírovat. Líbí se 
mi třeba jezdec Paul Rodriguez, který 
má i známého stejnojmenného otce ve 
filmovém showbyznisu.

Zkoušel si i jiná prkna? (surf, 
snowboard, wakeboard, kite-
board) 

Jasně že zkoušel. Snowboarding. Horší 
je to, že je pro mě hodně náročnej 

Matěj  Hakl.  Mla-
dý,  ambiciózní    a 
hlavně  talentova-
ný skater. Nejprav-
děpodobněji  ho 
potkáte v blízkosti 
nějakého skatepar-
ku, protože tam je 
jeho svět. Svět na 
kolečkách  mezi 
rampami.  Položili 
jsme  mu  několik 
otázek.

Matej Haklv
rozhovor

na fotce: Matěj Hakl
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po finanční stránce. Ted jsem na něm 
nestál už dva roky. Vyrostl jsem z bot, 
pak i přerostl prkno, tak jsem ho jedno-
duše prodal. Ostatní jsem ještě nezkou-
šel, ale časem bych chtěl. Zkusit se má 
přece všechno.
 
Co děláš když zrovna nejezdíš?
 
Občas si zajdu zaplavat, do kina a tak 
různě relax s kámarádama. Samozřej-
mě že někdy zajdeme i do města, na 
pivko, skouknout hezký slečny. Hodně 
mě baví natáčet skateboarding, takže 
jsem si pořídil celkem slušnou kameru, 
abych mohl točit jak sebe, tak i kámo-
še, co ježděj. Před dvěma rokama jsem 
natočil 55minutový skejtový video o 
Budějovický scéně. Hlavně jsem to 
sestříhal pro kámoše a protože mě to 
baví. Rád pracuju s programama na 
počítači, ve kterých něco utvoříš a máš 
z toho potom radost. Mimo to občas 
zajedu s maminou a bráchama na cha-

lupu. Tam většinou posekám zahradu a 
pak se třeba celej den válim u vody. 

Už víš co chceš dělat po matu-
ritě? 

Pokud se dostanu na vejšku, budu stu-
dovat a snažit se dojít co nejdál. Ted mě 
vzali do Brna na Masarykovu Univerzi-
tu, tam bych měl studovat Informatiku, 
ale stále nevim jestli bych tam vůbec 
chtěl. Když se nepodaří, budu skejtovat 
co mi zdraví dovolí a k tomu si možná 
i přivydělávat natáčením videií. Sám 
to nějak moc neplánuju, takže sám 
uvidim jak se to vyvine. Ted je pro mě 
stejně priorita abych vůbec odmaturo-
val. Ale věřim že nebude problém. 

Předposlední otázka: Co je pro 
tebe skateboarding? 

Skateboarding je pro mě životní věc,  
která mě ovlivnila snad ve všech smě-

rech mého života. Je to pro mě relaxace 
od každodenních rutinních povinností. 
Když jezdím, myslím jen na to, co udě-
lám za trik, když se povede, taky si pak 
užívám ten pocit, že jsem ho udělal. 
Když se nepovede, nic se neděje.  

A závěrem: 
Chtěl bys něco vzkázat našim 
čtenářům?
 
Pokud jste na skateboardu nikdy nestá-
li, neodsuzujte ho. Pokud jste na něm 
právě začali jezdit, snažte se abyste 
si užívali každý pocit z jízdy. Mimo to 
bych chtěl poděkovat rodině, NikeSB, 
Nomad Skateboards a Surfsportu za 
podporu. A nakonec i díky Mezi námi 
za rozhovor. 

rozhovor připravil: jpi

na fotce: Matěj Hakl
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Otázky & Odpovědi Jana Krejčího

Jak dlouho je své funkci a 
jak jste se k ní dostal?
Nastoupil jsem v srpnu 2004, tak si 
to spočítejte : ) Když Instinkt vznikl, 
neměl šéfredaktora, respektive byl jím 
de facto na půl úvazku šéfredaktor 
Týdne Dalibor Balšínek. Po dvou letech 
existence ale dozrála doba k tomu, že 
by si časopis vlastního šéfredaktora 
zasloužil. Dělal jsem tenkrát v Týdnu 
vedoucího rubriky Moderní život a 
vydavatel mě oslovil, zda bych nechtěl 
zkusit vést Instinkt. Chtěl jsem. 

Jak se dostal k novinaře-
ní?
Studoval jsem publicistiku a v roce 
1997 se mi narodilo dítě. Hledal jsem 
práci, abych nás uživil, a spolužák ze 
střední školy tou dobou dělal v deníku 
Blesk (dnes je mimochodem jeho šéf-
redaktor). Nabídl mi tenkrát, že bych 
tam mohl dělat eléva. Vzal jsem to 
a celkem rychle se uchytil na pozici 
redaktora pražského zpravodajství. 
 
Pomáhal Vám někdo?
Ačkoliv jsem v Blesku strávil skoro tři 
roky, z čehož ten poslední v pozici šéfa 
Nedělního Blesku, k opravdové novi-
nařině, jak jsem si ji vždy představoval, 
jsem se dostal až v časopise Týden. Tam 
mě přizval v roce 2000 kamarád Dalibor 
Balšínek, který tenkrát převzal vedení. 
Šéfem domácí rubriky, kde jsem dělal 
reportéra, byl Ondřej Neumann, dnes 
vedoucí domácí redakce zpravodajství 
ČT. Řekl bych, že on mi v počátku nejvíc 
pomáhal a dodnes z tehdejší spoluprá-
ce těžím. Je zastáncem silné editorské 
pozice, tedy systému, kde autorův text 
vzniká pod velkou oponenturou ze 
strany editora.

Baví Vás Vaše práce?
Baví. Někdy mě ale samozřejmě štve 
a občas stresuje. Nejvíc mě baví každý 

týden vidět její plod v podobě nového 
čísla časopisu. Když si jej ohmatám, 
prolistuji, cítím vůni tisku, znovu pře-
čtu většinu textů, neobjevím nesmysly 
a chyby, pak zažívám pocit uspoko-
jení.

Jaké máte koníčky?
Souvisejí nějak 
s Vaší prací?
Největší koníček je kytara. S prací 
nesouvisí, kromě toho, že mě pomáhá 
od ní relaxovat. 
 
Jak dlouho vychází časopis 
Instinkt?
Vychází od dubna 2002, letos je to tedy 
kulaté pětileté výročí. 

Kdo byl jeho zakladate-
lem?
Vydavatel Týdne Sebastian Pawlowski 
spolu s Daliborem Balšínkem. 
 
Co plánujete do budoucna? 
(myslím co se týče novin)
V současnosti pracujeme na novém 
layoutu. Dost se změní grafika a čás-
tečně také řazení rubrik. Kolegové z 
Týdne rozjeli zpravodajský webový 
portál www.tyden.cz a v úvahách je 
také podpora našeho webu www.
instinkt-online.cz tak, aby to nebyl jen 
obyčejný a omezený přepis tištěné ver-
ze, ale aby přinášel něco navíc.

Vzkázal by jste něco čte-
nářům?
Vašim čtenářům vzkazuji, aby se stali 
i našimi čtenáři, že jistě neprohlou-
pí : ) Našim čtenářům vzkazuji pořád 
něco v editorialu časopisu, tak to tady 
neudělám.
Držím palce ve Vaší činnosti, je mi to 
sympatické. 

připravil hkr

odpovídá 

šéfredaktor časopisu Instinkt  Petr Skočdopole
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rubrika

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

Voltaire

Názorový labyrint

mezi� námi1�

LÁSKA

Květen je tady a jak se říká, 
Máj – lásky čas, takže květ-
nové téma Labyrintu je jas-

né – city, láska, sex a všechno, co 
se vztahů týče.

Hana Kubovcová
 Nevím, jak na ostatní, ale v tomhle 

směru na mě jaro prokazatelně půso-
bí. Člověk je hned takový zamilovaněj-
ší, veselejší, připadá si atraktivnější... 
Stačí vykouknout z okna a kochat se 
pohledem na rozkvetlé stromy, kytičky 
deroucí se ze země. Se zvířecí droboti-
nou jako by se roztrhl pytel, na chalu-
pě se nám po dvoře batolí kachňata, 
mezi nimi dovádí koťátka a po sadě se 
prohánějí jehňata. Jak výjev z Ladova 
obrázku. Zní to strašně pateticky. Ono 
jaro takové je – máj nás donutí líbat 
svoje milované pod rozkvetlou třešní a 
zvířecí drobotina nás ukazuje, že nejs-
me jediní, komu se bouří hormony.

Ale abych se vrátila k našemu téma-
tu. Zprvu mi to přišlo jako rubrika z 
Bravíčka – Sex, láska a trápení. Říka-
la jsem si, co napsat o lásce, aby to 
nevyznělo jako odstavec z červené 
knihovny a co napsat o sexu, aby to 
neznělo jak z výše zmíněné poradny. 
Zdá se mi, že všechno už bylo řečeno, 
že se většina hospodských i intelektu-
álních debat točí kolem těchto témat. 
Jsme láskou potrefení, všichni po ní 

toužíme a když ji 
nemáme, trápíme se. 
Je těžké lásku opečo-
vávat, vážit si toho, že 
ji máme. Myslím, že 
většina vztahů končí 
právě proto, že lidé 
začnou lásku brát 
jako samozřejmost, 
přestanou ji udržovat 
a bojovat o ni. 

Pro mě je láska ně-
co posvátného. Jsem 
ráda, že ji mám, ale 
na druhou stranu 
nejsem typ člověka, 
který by se bez ní 
utrápil. A že láska hory přenáší? Jsem 
asi dost naivní, ale za tím si stojím :)

Rudolf Klusal
Láska, láska, láska. Láska nás provází 

celým životem, láska je esence, která 
nám pomáhá žít. Láska je katalyzátor 
života, bez lásky život možný není. 

Tedy alespoň tak mi to připadá. 
Skoro v každé písničce, kterou v rádiu 
uslyšíte, uslyšíte o lásce. Nebo ales-
poň slovo láska padne, je vysloveno. 
Opravdu je láska tak důležitá, jak se v 
písních zpívá?

Ono to vypadá, že doopravdy ano. 
Však si to jen představte, život bez 
lásky. Nemyslím tím však lásku k opač-
nému (či stejnému) pohlaví, ale lásku v 
jejím globálním smyslu. Lásku k příro-

dě, láska k před-
mětům, mateř-
ská láska. To jsou 
vše tak krásné 
pudy, instinkty, 
že si člověk bez 
nich snad ani 
život představit 
nedokáže. Vypa-
dá to jednoduše, 
ale je to tak. Bez 
lásky bychom 
byli bezemoční 
postavičky svě-
ta, který by už 
dnes možná ani 

neexistoval (nemít lásku k životu by asi 
pro svět znamenalo katastrofu). Proto 
je dobře, že se o ní v písních zpívá, 
pořád se o ní mluví. Omíláním se věc 
dostane do podvědomí a tam i zůsta-
ne, možná i navěky. Láska je důleži-
tá pro přežití, láska je prostě základ 
společenského života lidí. Proto, lidi, 
mějte se rádi a zapomeňte někdy na 
věci, které vám druzí třeba nevědomky 
provedli, odpusťte jim neodpustitelné, 
podívejte se na svět jejich očima.

Tereza Pavlovsky
Láska je přece jenom hodně obec-

ný pojem. Pro každého znamená ně-
co jiného a každý ji i jinak vyjadřuje. 
A je to tak dobře. Vždyť jaké by to 
bylo, kdyby ji všichni lidé projevovali 
úplně stejně… Pro mě je láska přede-
vším upřímnost a porozumění. Určité 
pouto mezi lidmi, které máme rádi a 
přece se s láskou cítíme svobodní. Spo-
juje nás s ostatními. Vlastně i s námi 
samotnými.

Těžko říct, jestli je láska abstraktní, 
či konkrétní pojem. Nevidíme ji, nelze 
si na ni šáhnout, ale můžeme ji cítit a 
dokazovat tisíci způsoby, či prostřed-
ky. Je hezký mít kolem sebe lidi, kteří 
vám lásku, kterou vy jim nabízíte a 
rozdáváte, umí naoplátku vracet a 
projevovat.

Kdyby na světe nebyla nenávist, 
nikdy bychom nemohli poznat, co 
vlastně láska znamená a proč je pro 
nás tolik důležitá...

redaktorka Hanka Kubovcová
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Dongtan, čínsko-bristký pro-
jekt prezentovaný na konfe-
renci United Nations World 

Urban Forum, má za cíl vybudovat 
světově první ekologické město 
– EcoCity,    které by vůbec nebo 
minimálně  znečištovalo  životní 
prostředí a bylo energeticky sobě-
stačné.
Město má být vystavěné v Číně 
nedaleko Šanghaje na třetím nej-
větším ostrově Číny u ustí  řeky 
Jang-tse.

V listopadu 2005 korporace SIIC 
(Shanghai Industrial Investment Cor-
poration – Shanghajská průmyslová 
investiční korporace) rozhodla o vytvo-
ření prvního EcoCity. Jako partnera si 
vybrala britskou archetiktonickou a 
poradenskou agenturu Arup, která má 
zajišťovat hlavně městské plánování, 
správu enerigie a odpadu, ekonomii a 
ekologii města, vzhled města a krajiny, 
infrasstrukturu.

Dongtan bude vystavěn na ploše 
630 ha a počítá se s tím, že bude při-
tahovat mnoho reklamy a zahranič-
ních investic. Prostor pro výstavbu je z 
velké části zemědělská zem a přilehlé 
mokřiny se světovou důležitostí. Část 
mokřin bude dokonce prostupovat i 
městem. Proto je Dongtan navrhová-
no hlavně s ohledem na ekologii.„To 
bude velká příležitost ukázat přínos 
projektu EcoCity ke světové městské 
ekologii a městskému plánování“, píše 
agentura Arup na svých internetovách 
stránkách Arup.com

Představ SIIC byla vyvinout město 
s nízkou energetickou spotřebou a 
nulovou uhlíkovou emisí. 

„Dongtan by mělo být městské cent-
rum, kde budou lidé schopní žít a pra-

covat v hight-tech prostředí. Mohla by 
to být udržitelná šablona městského 
prostředí, které by se dalo aplikovat na 
celý svět.“, popisuje projekt Dongtan 
společnost Arup.

Je trochu ironické, že se město bude 
stavět zrovna v deltě řeky Jang-tse, 
protože toto místo je samo o sobě pří-
rodní katastrofou. Za posledních 50 let 
se Chongming stal největším naplave-
ným ostrovem. Zdvojnásobil se kvůli 
erodující půdě vznikajicí odlesňováním 
v horním toku řeky.

Plány a cíle

Dongtan má být první ekologické 
město ze série projektu EcoCities, jež 
chce Čína a britská architektonická 
společnost Arup vystavět.

Otevření Dongtan je plánované 
k příležitosti WorldExpo 2010, kte-
rá má motto „Better City – Better 
Life“ (Lepší město – lepší život), jako 
demonstrace možnosti vystavění zcela 
na okolním světu nezávislého a eko-
logického města. Také by měl ukázat, 
kam se bude Čína v příštích letech 
směrovat.

Podle plánů by město v první fázi 
mělo pojmout 25 000–50 000 lidí a 
do roka 2050 je odhadovaná velikost 
třičtvrtě Manhattenu s 500 000 popu-
lací.

V první fázi by projekt měl být v 
takovém stavu, aby byl schopen zachy-
covat a čistit vodu, recyklovat odpad,  
mít vytvořen fungující spojený sys-
tém tepla a energie, který by využíval 
obnovitelné zdroje a také technologie 
pro čištění přírodních zdrojů a obnovu 
energie.

Dongtan má být prototyp pro měst-
ský život ve znečištěném prostředí. 
Také má za úkol přitáhnout investory, 
aby vložili peníze do rozvíjejícího se 
čínského hospodářství.

„Bude to velká příležitost ukázat přínos pro-
jektu EcoCity ke světové městské ekologii 

a městskému plánování“

Dongtan
– první ekologické město na světě
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Zpracování odpadu a 
elektřiny

Odpad a kanalizační vody by měli 
být znovuobnoveny a vráceny do kolo-
běhu. Vyčičtěná odpadní voda bude 
využita na zavlažování a hnojení.

Elektřina bude 100% z obnovitel-
ných zdrojů. Z větru, slunce a moř-
ského příboje. Každá budova bude 
vybavena malou větrnou elektrárnou 
a panely s fotoelektrickými články.

Doprava

Jedním z cílů projektu bylo, aby se 
obyvatel z jedné části města dostal 
na druhu za méně než 7 minut. To 
by měla zajistit speciálně navržená 
infrastruktura a městská hromadná 
doprava využívající rychlovlaky.

Dongtan je plánovaný pro takzvaný 
„zelený transport“(jsou poveleny jen 
dopravní prostředky, které neznečišťu-
jí životní prostředí). Toho se dosahné 
tím, že každý kdo bude chtít na ostrov 
s městem, bude muset nechat auto na 
pobřeží, přeplavit se lodí a ve městě se 
pohybovat pěšky, na kole, automobily 
na plyn nebo elektřinu nebo městskou 
hromadnou dopravou, která bude 
poháněna ekologickým palivem.

Již teď je ve stavbě tunel a most 
spojující ostrov s blízkou Šanghají. Do 

tunelu i na most se ale bude smět jen 
s povolenými vozidly.

Potrava

Potraviny, ale i stavební materiály 
by měly být získávány hlavně z okolí 
města. Jelikož bude Dongtan vystavěn 
hlavně na zemědělské půdě nebude 
problém město stále zásobovat potra-
vinami. Na ostrově jsou i vhodné rybář-
ské podmínky. Počítá se s tím, že se 
stávající podniky rozvinou a přibudou 
i nějaké nové, aby se město dalo záso-
bovat.

Příroda

Základ města by měl být, aby mohli 
všichni občané mít častý styk s parky, 
mořem nebo říčnímy kanály.

Dongtan by měl být až třikrát „zele-
nější“ než jsou nejvzdušnější města 
v Evropě (např.: Londýn nebo Paříž). 
Navíc z důvodu izolace a recyklace 
vody, by měli být i střechy domů pokry-
té rostlinami.

Ohlasy

Projekt je podporován i kritizován. 
Jedni tvrdí, že tento projekt je prů-
kopnický počin, jež má započít prá-
ce na přijatelnější budoucnosti. Jiní 
prohlašují, že efekt ekologického 
města nebude mít takový dopad na 
reformaci ostatních čínských měst, ve 
kterých stále žije a bude žít většina 
populace.

Jako odpověď na otázku, kam se v 
příštích 20 letech nastěhuje 300 mil. 
číňanů, asi nejspíš bude fakt, že je 
naplánovaná série 300–400 dalších 
ekologických měst. Dřžme palce, ať 
projekt s EcoCity vyjde a nechají se 
jím inspirovat lidé po celém světě. A i 
kdyby odpůrci měli pravdu, řekl bych, 
že alespoň se začne a to je každopád-
ně dobře.

jpu

Umělecké představy, jak by Dongtan mohl vypadat
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Téměř dennodenně čítáme v bulvár-
ních plátcích o členech anglické krá-
lovské rodiny. Dozvídáme se o jejich 
pletkách, kariéře, dobrých i špatných 
skutcích. Ale kde a jak vlastně žijí? Jaká 
je historie, a jaká současnost jejich lon-
dýnského sídla? Málokdo z nás jej nav-
štíví, proto se pojďme společně podívat 
na jeden z největších klenotů Anglické  
kultury – Buckinghamský palác.

Oficiální londýnské sídlo britského 
panovníka, pyšnící se titulem největší 
královská pracovna na světě, slouží 
mimo to, že je rezidencí královny 
Alžběty II., pro mnoho společenských 
akcí (např. uvítání hlav států), ale 
zároveň se jedná o velkou turistickou 
atrakci.

Píše se rok 1633, lord Gorint zde 
nechává postavit první dům, takzvaný 
Goring house, ovšem centrum součas-
ného paláce, které tenkrát obsaho-
valo třípatrový hlavní blok se dvěma 
menšími bočními křídly, nechal posta-
vit o necelé století později vévoda z 
Buckinghamu a Normanby. Jenomže 
o šest desítek let později byla stavba 
prodána Buckinghamovým potomkem 
Jiřímu III., jenž chtěl její prostory využít 
spíše pro soukromé účely královské 
rodiny, v prvé řadě královy manželky 

Charlotte, než pro oficiální příležitosti. 
Sídlem rodiny zůstal tedy St. James’s 
Palace.

V polovině devatenáctého století byl 
architekt John Nash pověřen Jiřím IV. 
(syn Jiřího III.) rekonstrukcí paláce, ten 
tehdy dostal svou nynější podobu. Na 
stavbu byl použit kámen z okolí Bath a 
byla vyzdobena ve stylu francouzského 
neoklasicistického stylu. Interiér vyzdo-
bily jasně zbarvené imitace kamene a 
růžových kaménků spolu s vlisovanými 
panely na stropech. Nový král Vilém I. 
ovšem holdoval umírněnému vkusu, 
a tak pověřil dalšími pracemi Eduarda 
Blora, jenž měl větší smysl pro finan-
ce, proto nechal Nashovu dokonče-
nou práci, avšak další dostavbě dodal 
solidnější ráz.

S nástupem královny Viktorie se stal 
Buckinghamský palác hlavním králov-
ským sídlem. Státní komnaty hýřily 
luxusem, zatímco služební místnosti 
byly podle zanechaných dokumentů 
velmi nevyhovující. Komíny prý kouřily 
tak, že musely být uhašeny a v paláci se 
rozhostilo chladno. Ventilace byla cha-
trná, tudíž interiér zapáchal i personál 
byl líný a nedbalý. Po Viktoriině svatbě 
s princem Albertem se její manžel začal 
věnovat reorganizaci chodu paláce. 

Bylo postaveno rozsáhlé křídlo smě-
rem na Mall, ale i tak se zdál být  palác 
manželům s rozrůstající se rodinou pří-
liš malý, proto nechali dostavět křídlo, 
které uzavřelo vnitřní dvoranu domu. 
Součástí dostavby je i balkón, z něhož 
zdravili členové rodiny veřejnost při 
významných událostech, byl dostavěn 
taneční sál, neboť před Albertovou 
smrtí pořádala Viktorie různé taneční 
a hudební akce s významnými hudeb-
níky, jakými byli Felix Mendelsson Bart-
holdy a Johann Štraus mladší se svým 
orchestrem. Ovšem po princově smrti 
se jeho choť stáhla do pozadí, pobýva-
la na Windsorském zámku, Balmoral-
ském zámku a v Osborne House, tudíž 
byl Buckinghamský palác využíván jen 
zřídkakdy.

Poslední významné úpravy byly pro-
vedeny pod taktovkou Jiřího V. začát-
kem dvacátého století, jenž nechal 
upravit fasádu tak, aby vytvářela 
vhodné pozadí k památníku královny 
Viktorie. Vzhledem k tomu, že měl 
nový panovník serióznější povahu než 
jeho otec, sloužil palác spíše k oficiál 
ním aktivitám, než k pořádání plesů či 
jiných radovánek.

Buckinghamský palác
včera a dnes
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První světovou válku prožila stav-
ba bez úhony, cennější exponáty byly 
raději převezeny do Windsorského 
zámku, za druhé světové války se však 
stal terčem hned sedmi náletů, naštěs-
tí nebyly, kromě pár rozbitých oken, 
zaznamenány žádné větší škody.

Ptáte se co tedy v paláci najdeme? 
Hlavní místnosti paláce se nacházejí 

na prvním poschodí (piano nobile) v 
západním křídle obráceném k zahra-
dám přilehlým k paláci. Centrem sou-
boru vyzdobených státních komnat je 
hudební salón, jehož výrazný oblouk 
tvoří dominantu fasády, s touto kom-
natou sousedí modrý salón a bílý 
salón. Spojnici této skupiny místností 
vytváří obrazová galerie, dlouhá 50 
m, zde najdeme obrazy význačných 
malířů například Rembranta, van 
Dycka, Rubense, Vermeera a dalších. 
Z galerie vejdeme do  trůnního sálu 
a zeleného salónu,  jenž slouží jako 
obrovský předpokoj trůnního sálu a je 
součástí ceremoniální trasy ze strážní 
komnaty nad hlavním schodištěm, v 
níž najdeme bílou mramorovou sochu 
prince Alberta v římském oděvu. Tyto 
významné místnosti jsou používány 
pouze pro oficiální a ceremoniální 
příležitosti.

 Přímo pod státními komnatami se 
nachází několik trochu menších míst-
ností nazývaných polostátní komnaty 
a jsou používány pro méně oficiální 
příležitosti – obědy a soukromé audi-
ence. Některé z nich jsou vyzdobeny 
a pojmenovány po jednotlivých hos-
tech. Centrem těchto místností 
je obloukový salón, kterým pro-
chází tisíce hostů na zahradní 
slavnosti pořádané královnou, ta 
pro své soukromé účely používá 
malou část komnat v severním 
křídle. Když Blore budoval nové 
východní křídlo, použil orien-
tální výzdobu. Červená jídelna 
a čínská jídelna jsou vybaveny 
nábytkem z jídelny a hudebního 
salónu Brightonského pavilónu. 
Žlutý salón se pyšní tapetami z 
počátku 19. století a obložením 
krbu doplněného okřídlenými 

draky podle evropské představy o čín-
ském stylu. Středem tohoto křídla je 
známý balkón za skleněnými dveřmi 
centrální komnaty, který byl vyzdoben 
na přání královny Marie opět v čín-
ském stylu. Ve východním křídle také 
nalezneme obrovskou galerii, skrom-
ně nazvanou hlavní chodba, vybave-
nou zrcadlovými dveřmi a skříňkami s 

čínskými porcelánovými 
pagodami a jiným ori-
entálním nábytkem z 
Brightonu.

 Návštěvy hlav států 
bývají ubytovány v části 
komnat označovaných 
jako belgické komnaty v 
přízemí severního křídla. 
Tyto místnosti vybavené 
kupolovými světlíky, byly 
vyzdobeny u příležitosti 
návštěvy Albertova strý-
ce Leopolda, prvního 
belgického krále. Bydlel 

zde král Eduard VII. po dobu svého 
krátkého panování.

Dvorní ceremonie se stejně jako stát-
ní recepce odehrávají v největší míst-
nosti paláce – viktoriánském taneč-
ním sále, zatímco menší společenské 
akce (např. přijetí nových 
velvyslanců) jsou pořá-
dány v komnatě 1844. 
Největší událostí v palá-
ci je zahradní slavnost 
(bývá pozváno až 9000 
osob), při které , poté 
co se hosté shromáždí, 
zahraje vojenská kapela 
národní hymnu, králov-
na vyjde z obloukového 
salónu, pomalu prochá-
zí zahradou a pozve do 
svého soukromého sta-
nu, ty kteří byli předem 
vybráni.

V roce 1999 měl podle dostupných 
údajů Buckinghamský palác 19 stát-
ních komnat, 52 ložnic, 188 ložnic pro 
personál, 92 kanceláří a 78 koupelen. 
Přestože se tento počet zdá velký, ve 
srovnání s některými jinými králov-
skými sídly (například Carskoje selo, 

papežův palác v Římě nebo královský 
palác v Madridu) je relativně malý.

Za palácem se rozkládají zahrady 
ve stylu parku – největší soukromé 
zahrady v Londýně. Umělé jezero bylo 
vytvořeno roku 1828 a je napájeno ze 
Serpentinového jezera v Hyde Parku. 
V zahradě plné uměleckých děl, se 
nacházejí nejvzácnější exponáty jako 
je váza Waterloo nebo obrovská urna 
vyrobená z jednoho kusu kararského 
mramoru. S palácem sousedí královské 
garáže a stáje, kde je nyní umístěn i 
zlatý královský rokokový kočár s malo-
vanými panely,jenž byl poprvé použit 
králem Jiřím IV. při zahájení parlamen-
tu roku 1762 ,v současnosti jej panov-
níci používají pouze při korunovaci 
nebo při oslavě výročí korunovace.

Buckinghamský palác slouží jako 
víkendové sídlo královny a vévody 
z Edinburghu a své zaměstnání zde 
našlo asi 450 osob. Každoročně bý-
vá na zahradní slavnosti, audience a 
recepce pozváno přibližně 50 000 osob. 
Zpřístupnění Buckinghamského paláce 
pro návštěvníky v 90. letech 20.stole-
tí bylo významnou změnou tradice. 
Prostředky ze vstupného používá krá-
lovská rodina na rekonstrukci státních 

komnat Windsorského zámku zniče-
ných požárem. Vždy v období srpna 
až září je pro veřejnost zpřístupněno 
západní křídlo paláce. Průvodcovskou 
službu tvoří asi 200 osob, převážně z 
řad studentů.

V červnu 2003, u příležitosti 50 výročí 
panování současné královny se v zahra-

dě konaly koncerty populární a 
vážné hudby. To bylo poprvé kdy 
obyčejní lidé, pokud měli štěstí v 
losování o vstupenky, byli pozvá-
ni do Buckinghamského paláce 
aniž by předtím v něčem vynikli. 
Velkému zájmu turistů se těší 
také střídání stráží.

Na rozdíl od běžného názoru, 
palác nepatří královně. Bucking-
hamský palác, Windsorský zámek 
a jejich umělecké sbírky jsou stát-
ním majetkem.

               zce
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Tak tentokrát je to takové smuté 
povídání. Jeňyk nedávno podlehl 
leukémii. Byl to bezvadný člověk 
a kamarád a jsem moc rád, že jsem 
ho znal...

JAN ANTONÍN PACÁK  se narodil       
v roce 1941. Jeho dvě křestní jmé-
na  jsou naproto účelná. Nemusí 
za  svým  jménem psát „mladší“. 
Jeho otec,  architekt,    Jan Pacák 
působil na Barrandově a ve Vino-
hradském divadle. A je znám spíše 
starší generaci .

 A aby  se  to nepletlo, používá 
zkráceného  Jeňyk...  inspirace  z 
dětského dopisu „Strýčku  Jeňku 
tvoje obrázky se mi líbili...“ Pode-
pisoval tak i své obrazy.  Ženatý, dvě 
dcery a bydlel  v Měchenicích u Prahy. 
Ty jsou  zase známy mladé generaci, 
když tu radio Zlatá Praha pořádá dis-
kotéky. Jeňyk  měl diplom akademic-
kého malíře.  Měl rád hudbu, zejména 
tradiční jazz. A kdo by ještě nevěděl, 
byl budeníkem původní sestavy legen-
dární bigbítové skupiny Olympic.

 Měl  rád zvířata, tedy s vyjímkou 
„ptáků“ slepic, i když vajíčka miloval. 
A taky legraci a dobré lidi. Nejezdil 
autem, ani žádné neměl, nevlastnil  
řidičský průkaz.  V mládí raději vyšíval 
a háčkoval, nebo vyřezával loutková 
divadla, takže karburátor mu jaksi nic 
neříkal. Malování a kreslení byly jeho 
vášní a posláním. Ani na hudbu neza-
nevřel... s Grafičankou hrál strašně rád. 
A ještě měl rád Francii a zejména Paříž, 
Itálii a  italské  malíře. A pak, měl rád 
pohádky, protože ty vždy mají dobrý 
konec.

 Neměl rád srážku s tupcem a když 
si chtěl odpočinout, tak šel do hos-

pody ... a zahrál si. Tedy na hudební 
nástroj.

 Jeňyk  byl hlavně výbornej chlap                
a já ho mám za to rád. Poprvé jsme se 
setkali v roce 1968 v Ostravě, když tam 
byl s Olympikem. Trochu jsme si poví-
dali pro noviny, ve kterých jsem dělal, 
takže jsme se  znali  přes třicet let. 

Tvůj životní omyl?

 „Já jsem tehdy nevěděl, že to bude 

na celý život, myslel jsem si, že to 
vybledne... Na předloktí mám vyteto-
vanou malou kotvu.... O velké přestáv-
ce jsem na záchodě tetoval. Vzal jsem 
asi tři jehly, tkaničku a inkoust. Ale 
pak mi někdo poradil, že tuší to bude 
lepší, že to pěkně zmodrá. Nejdřív jsem 
to předkreslil tužkou, „zákazníci“ si 
podrželi ruku a já jsem to tam píchal... 
Moc to asi nebolelo. Před tím zácho-
dem byla hlídka, kdyby někdo šel, aby-
chom předstírali, že se třeba učíme... 
Stihnul jsem dva až tři za přestávku. 
Já už jsem pak nabyl takové zručnosti, 
že jsem potetoval celou třídu. Asi 27 
lidí., i holky, ty jsem „dělal“ venku na 
hřišti, když jsme měli tělocvik. Nedáv-
no jsme měli setkání třídy a babičky  
nejdříve ukazovaly vnoučata a pak si 
vyhrnuly rukáv... Měly tam třeba srdíč-
ko s děšníčkem... Takový úplně dětský 
hovadiny. Zkrátka můj první životní 
omyl ... Ale když byly dcery malé, tak 
jsem jim vždycky říkal, jaká to byla 
hloupost...“

Kdy tě začalo zajímat malová-
ní?

„Maloval jsem už na základní škole. 
Avšak bez výraznějších úspěchů.  Ne že 
by učitelka nechápala moje výtvarné 
pojetí... Problém byl v tom, že jsem 
nechtěl dodržovat rámečky. A ty byly 
zřejmě nejdůležitější... Všechno zará-
mované ... a ještě blbě. Dva centimetry 
od okrajů, centimetr a půl  shora a tři 

dole... 

 To nemělo logiku.  Chyběl mi nějaký 
rozumný poměr k jejím nápadům. 
Takže základy byly mému malování, 
slušně řečeno, k ničemu. Asi proto 
jsem se brzy vydal svoji vlastní cestou. 
Odměnou mi byla téměř vždy dvojka 
z chování... Moji hodní spolužáci tytu 
Mirka Dušína mi vždycky říkali – hele 
, tobě to  jde tak hezky nakreslit... 
Průser... Pionýři dostali svoje odznáčky 
a já dvoju z chování. Prostě jsem byl 
vyvrhel... Snad i proto si myslím, že 
není dobře být Mirkem Dušínem. To 
nejde o to, že by mě míjely  ideály 
pana Foglara, ale vždycky  jsem fandil  
Bratrstvu kočičí pracky. Bylo mi líto  
Štětináče a měl jsem rád Bohouše a 
Dlouhé Bidlo. „ Šípáci“ byli tak strašně 
hodní a neskuteční, že jsem jim přece, 
jako normální kluk a k tomu ještě s vyš-
ším stupněm z chování, nemohl věřit. 
Vždycky mi připadá hrozně podezře-
lé, když je někdo moc hodný. Člověk, 
mající v sobě kašpárka, a to já už hod-
ně dlouho mám, ten nemůže 

      redaktor zst
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číst romantiku nebo indiánky, ten musí 
číst pohádky... "

Prý jsi chtěl být původně truh-
lářem?

  „ Moje cesta ze školních škamen a k 
malování byla hodně klikatá. Původně 
jsem chtěl po základce studovat nebo 
se vyučit  truhlářem. Otec již zemřel  
a tak mi už těžko  kdy vysvětlí, proč  
mě jím nenechal vyučit. Mí bratři se 
tomuto řemeslu vyučili a ani jeden to 
nedělá, asi proto. Já jsem se vyučil v 
porcelánu a občas jej dělám dodnes... 
Snad to tak má být. Mimochodem, 
můj otec se truhlářem vyučil a neviděl 
jsem od něj ani jednu židli. Vystudoval 

architekturu a pracoval pro divadlo 
a film. Nakonec skončil na FAMU a 
byl šéfarchitektem na Barrandově. Po 
jeho smrti jsem na půdě našel téměř 
kompletní kresby k Pyšné princezně. 
Je možné, že se ve mě vhodně pro-
míchaly geny rodičů. Otec mé ženy 
říká, že každý pořádný Čech musí mít  
jednoho rodiče z Moravy a druhého                             
z jižních Čech...

   Naše celá rodina hrála ve filmu. Asi 
nejslavnější pohádka všech dob, Pyšná 
princezna, se bez Pacáků neobešla. Já 

hrál páže, bratři vesnické děti, mamin-
ka trubačku a táta, to jsem už řekl...“

Jenže u filmu jsi neskončil…..

 „Učit jsem se tedy šel do Staré role. 
Ale ty dny na internátě vůbec  neutíka-
ly. Jediným štěstím bylo, že jsme zača-
li dělat muziku a já jsem na všechny 
večírky maloval plakáty. Jinak to bylo 
velice fádní. Ovšem, získal jsem kladný 
poměr k hlíně, knihám o umění a k 
jazzu. Díky jemu jsem skončil i svoji 
kariéru fleretisty. A to jsem byl doce-
la dobrý. Stal jsem se i přeborníkem 
Karlovarska....

 Ten internát, to bylo něco. Budili 
nás  kolem půl šesté a museli jsme lítat 

po apelplatzu a cvičit. Abych nemusel, 
schovával jsem se na dívčích záchod-
cích. Ten učňák... bývalo tehdy  zvy-
kem, podle sovětského vzoru, sporto-
vat. Ale buď zápas, nebo se honit za 
míčem. A to jsou sporty, které já tuze 
nerad. Ještě tak českou házenou. To je 
pro mě únosné množství hráčů, které 
snesu vedle sebe. Běhal jsem krátké 
tratě a šermoval fleretem Šerm jsem 
měl moc rád. To se totiž člověk musí 
spoléhat sám na sebe. Někoho pro-
píchnete, nebo máte sami díru v břiše. 

Nemám rád, když se třeba fotbalisté 
po zápase hádají, co kdo měl udělat.

   Do dotazníku jsem tehdy napsal, že 
vyznávám jachting, tenis a golf, tedy 
„buržoazní “ sporty. Vychovatelé to  
sežrali a už jsem měl černou nálepku. 
Ale zase mě dali pokoj.“

No a jak se ti líbilo v učení?

 „Ovšem nejhorší to bylo ve fabrice. 
Jak se říká, sice život, ale mizerný. Já 
byl  levák a to šíleně štvalo našeho 
mistra, když jsem se učil dělat linky na 
talíře nebo hrnky. Přitom je úplně jed-
no, kterou rukou člověk roztáčí kruh                    
a kterou maluje. Jenže, mě mistr mlátil 
po rukách a nutil malovat pravou. Tak 
jsem se namíchl a rozbil mu talíř o hla-
vu... a levou. Dali mě do blázince. Ještě 
že vyslechli mé spolužáky. Odpřísáhli, 
že mě vyloženě mučil. Jeho odvolali 
a já se vrátil jako hrdina. Přestoupil 
jsem však raději na sochařský obor a 
vyučil se modelářem. A tak jsem se 
malířem porcelánu nestal. Zajímavé 
je, že  hned po mě na stejnou školu 
nastoupil budoucí kreslíř Standa Holý. 
Keramika zřejmě stála na začátku ces-
ty mnoha kreslířů. To asi tou hlínou... 
Vyučil jsem se v roce 1956.“

Tak aspoň kousek z rozhovoru, 
který měl být vlastně součástí kni-
hy... Nakonec jsme ji nedodělali.....
ale ne naši vinou.

Jan Antonín Pacák (také Jeňýk Pacák 
nebo Strýček) - (26. dubna 1941, Pra-
ha – 23. března 2007, Měchenice) byl 
český výtvarník a hudebník. 

Vyučil se keramikem, poté absol-
voval pražskou Akademii výtvarných 
umění. Od 50. let jako multiinstrumen-
talista vystupoval s řadou dixielando-
vých kapel. Uměl hrát na kontrabas, 
banjo, kazoo, valchu, foukací harmo-
niku, flétnu a zejména bicí nástroje. 

Známým se stal jako bubeník skupi-
ny Olympic , se kterou také nazpíval 
písničku Bon Soir Mademoiselle Paris, 
kterou napsal Petr Janda speciálně pro 
Jeňýka po návratu skupiny z Francie. 
V roce 1965 v této kapele nahradil 
Františka Ringo Čecha, v dubnu 1971 
kapelu opustil a věnoval se především 
malířství. 

Na hudbu ale nezanevřel. Společně 
se Zdeňkem Rytířem založili skupinu 
Blue Five a hrál v kapele doprovázející 
vystoupení Ivana Mládka (Čundrkán-
tryšou).

                                                (zst)
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Ptal jsem se lidí z mého okolí, různé-
ho věku a různé povahy na následující 
otázky.

Pohled na světA
N

K
E
TA

Průzkum lidu aneb názory ostatních
Studentka střední školy uměleckoprůmyslové, 17 let

Jaký je tvůj pohled na svět?
Kde žiji, tam to docela ujde diky kamará-
dům, tenhle svět nestojí za nic a to diky 
mnoha věcem které zažívám

Jaký je podle tebe smysl života?
Užívat si ho naplno jak jen to jde

Chtěl bys mít děti?
Ještě jsem o tom nepřemýšlel

Jakého věku by ses chtěl dožít?
Dokud budu moc žít na plný plyn, ale 
aspoň tak těch 75

Máš nějaký vzkaz pro mladé?
Užívejte si dokud jste mladí a ten život 
za něco stojí

Student střední školy 
průmyslové, technické a vyšší 
odborné školy, 16 let

Jaký je tvůj pohled na svět?
Žádný

Jaký je podle tebe smysl života?
Užít si a zemřít

Chtěla bys mít děti?
Časem asi ano

Jakého věku by ses chtěla dožít?
Tak abych nebyla stará a nemusela 
se belhat o holi. Tyhle stařecké věci 
mě děsí.

Máš nějaký vzkaz pro mladé?
Život je volba, né náhoda

Student střední průmyslové školy strojnické, 19 let

Jaký je tvůj pohled na svět?
Pohled na svět beru s optimismem 
a pohodou

Jaký je podle tebe smysl života?
Mít krásnou rodinu a dělat co umím 
a co mě baví

Chtěl bys mít děti?
Děti ano. Aspoň dvě.

Jakého věku by ses chtěl dožít?
To se nedá říct, vysokého, ale ne tak 
vysokého, abych třeba trpěl.....Kolem 
80-90

Máš nějaký vzkaz pro mladé?
Život berte s úsměvem a žijte ho 
naplno...

Jaký je tvůj pohled na svět?
Složitá otázka na kterou je těžké odpo-
vědět.

Jaký je podle tebe smysl života?
Také dobrá otázka

Chtěla bys mít děti?
To je otázka, která je pro mě moc “na 
tělo“

Jakého věku bys chtěla dožít?
Do kolika to půjde, dnes není jistý ani 
zítřek

Máš nějaký vzkaz pro mladé?
Moc nepřemýšlet nad tímhle průzku-
mem

Žena středního věku

hkr
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Velikonoce. Malí chlapci běhají s 
pomlázkami a děvčata před nimi prcha-
jí. Je sice už po dvanácté, ale chlapcům 
to nedělá sebemenší problém.

Já sedím v autě. Koukám jak je na 
ulicích živo. Holky už si sehnaly kýb-
ly, aby to klukům vrátily. Mají je plné 
vody, ale jen do okamžiku, než je zúro-
čí na chlapce. Já už si své užila a právě 
mířím domů. 

Ještě cestou vidím různé velikonoční 
„příběhy“. Například partu chlapců, 
kteří si zjevně místo vajíček vyšlehali 
panáka nějaké lihoviny. A nejspíš jim 
to nestačilo, a tak běhali ještě pořád od 
domu k domu. Nebo (a to mě zaskoči-
lo) viděla sem motorkáře…

Říkáte si, co v tom je za velikonoční 
příběh. Vždyť motorkáři snad velikono-
ce ani slavit nesmí, když už jsou tak drs-
ní a jezdí minimálně dvě stě po dálnici. 

A to je právě to, co mě zaskočilo. Ten 
motorkář měl na motorce upevněnou 
pomlázku…

Zvláštní, že?!... Tak jsem si jen mohla 
domyslet, jak se v útrobách malého 
motorkářského kufru skrývá veliko-
noční výslužka. Čokoládový zajíc, pár 
namalovaných vajíček a zbytek samé 
sladkosti. Málem bych mu i záviděla, 

jaké asi bude doma mít hody, a jak si 
nacpe své hustě  potetované břicho 
čokoládovými vajíčky. 

A tak jsem odhalila další nemilo-
srdnou pravdu. I motorkáři mají duši. 
Dokonce tak jemnou, aby slavili veli-
konoce. A zároveň to dobře skrývají 
rychlostí svých motorek. Avšak kdyby 
jste jim nakoukli do kufrů, našli byste 
buď velikonoční vajíčka nebo možná i 
nějakou videokazetu. Ale nemyslete si 
bůhví co má motorkář na videokazetě. 
Třeba tam má nějakou romantickou 
komedii ve stylu Pretty woman.

Prostě, když uvidíte dalšího motorká-
ře, nemyslete hned na to, jaký z něho 
máte respekt, protože možná ani my 
nemáme tak jemnou duši, jako oni.

ekr

Jemná duše
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motorkáře

Ed Wood – 
nejhorší režisér všech dob
Zajímáte-li se o kinematografii, 

tohoto chlápka bezpochyby musíte 
znát. Dva roky po své smrti byl v knize 
The Golden Turkey Adwards označen 
jako nejhorší režisér všech dob, byl 
autorem béčkových filmů a oblékal se 
jako žena. A o kom je řeč? O Edwardu 
Davisu Woodovi Jr.

Woodova rodina hodně cestovala po 
Americe za prací, až se nakonec usadili 
v Poughkeepsie, kde se malý Ed 10. říj-
na 1924 narodil. Jeho matka si moc 
přála holčičku, a proto Edwarda oblé-
kala do dívčího oblečení. Tady pravdě-
podobně začala jeho láska k dámským 

převlekům. Už 
od dětství se 
zajímal o film. 
Bavili ho wes-
terny a filmy 
zabývající  se 
okultismem. 
Byl filmem tak 
posedlý, že 
místo školního 
vyučování cho-

dil do místního biografu. Krom filmu 
ho rovněž zajímala hudba. Zpíval a 
hrál na bubny v místní country-rockové 
kapele. Učil se hrát i na různé smyčcové 
nástroje. Později vedl zpívající kvartet 

Eddie Wood‘s Little Splinters. K sedm-
náctým narozeninám dostal svou první 
kameru, na které natočil pád letadla v 
okolí jejich domu. Na tento kousek byl 
nesmírně hrdý. 

Po událostech v Pearl Harbor, se Ed 
zapsal do amerického námořnictva. 
Stal se válečným hrdinou. Tvrdil, že 
zatímco se účastnil bitev, měl na sobě 
tajně kalhotky a podprsenku. Po válce 
se dal ke kočovným umělcům. 

Herecké nadání spolu s jeho osob-
ními fetiši dělalo z Wooda ideálního 
kandidáta pro freakshow. Hrával různé 
podivíny. Mezi jeho další neřesti patřili 
lehké drogy, alkohol a sex. V mládí
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byl známým sukničkářem, ale svým 
přítelkyním a později manželce Kathy 
O´Hara byl oddaně věrný. 

Edwardovy filmy byly proslulé svými 
velice nízkými rozpočty. Štáb pracoval 
v obrovském časovém stresu. Obvyk-
le režiséři točí jednu velkou scénu za 
den, oni natočili až třicet scén. Wood 
skoro nikdy nepřikázal scénu natočit 
znovu, i když věděl, že byla špatná. 
Ve filmu Plan 9 from outer space byli 
použity kryty od Cadillaců jako létající 
talíře. Chobotnici z filmu Bride of the 
monster dokonce chyběl motor, tudíž 
efekt nezkrotně bojující příšery nevyšel 
a scéna tak budí dojem, jakoby se herec 
pral s hadrovým panákem. 

Wood byl na sebe velmi hrdý. Byl 
režisérem, scénáristou a hercem svých 
filmů. Byl také autorem mnoha romá-
nů. Za svůj vzor považoval Orsona Wel-
lese, se kterým se často srovnával. Na 
rozdíl od něj zastával i více rolí, kvůli 
nedostatku peněz a krátkému časové-
mu plánu. Wood měl i stálou „smečku“ 

herců, se kterými točil. V jeho filmech 
se hojně objevovala Woodova milenka 
Dolores Fullerová, Dracula Bela Lugosi, 
švédský zápasník Tor Johnson, finská 
hvězda Vampira, John „Bunny“ Brec-
kinridge a televizní mystik Criswell, 
který zahajoval Woodovi filmy straši-
delným monologem. Mnohdy herecké 
obsazení bylo až nesmyslné. Například 
hororové vystoupení Bela Lugosiho 
nemělo ve filmu Glen or Glenda, co 
dělat. 

Woodovi nápady, jak sehnat peníze, 
byli někdy až neuvěřitelné. Dokonce 
přemluvil členy Baptistické církve, aby 
investovali do filmu Plan 9 from outer 
space základní kapitál. Jako vždy to 
mělo háček. Baptisté chtěli do hlavní 
role obsadit jednoho ze svých členů a 
všichni herci museli být pokřtěni. Nako-
nec změnili i původní název Grave Rob-
bers from Outer Space, který považo-
vali za nemorální. Takovéto zásahy do 
filmů byli jednou z příčin Woodových depresí. Aby se při natáčení uklidnil, 

oblékl se do dámských šatů. 
Na sklonku života už nebyl schopen 

točit další filmy. Byl bez peněz a stal 
se závislým na alkoholu. Rozhodl se 
tedy psát. Jeho romány byly odrazem 
jeho vlastních neřestí. Své scénáře 
pak prodal za sto dolarů za kus. Svou 
kariéru zakončil režírováním a hraní v 
příšerných pornofilmech. 10. prosince 
1978 zemřel Edward Wood na infarkt. 
Povídá se, že jeho tělo bylo vyneseno 
v pytli na odpadky. 

Ačkoliv Ed Wood nehýřil talentem, 
bude znalci respektován pro svou hor-
livou lásku k filmům  a obrovským nad-
šením realizovat své filmy.

bgo

Glen or Glenda (1953)
Jeden z nejznámějších filmů, chápán jako prosba o tole-
ranci k jeho druhému já v ženských šatech.  Příběh je o 
první úspěšné operaci změny pohlaví. 

Bride of the monster (1955)
Film byl původně nazvaný Bride of atom.V hlavní roli 
hraje Bela Lugosi, jako šílený vědec, který chce vytvořit 
rasu atomických supermanů, kteří by mu pomohli převzít 
vládu nad světem. Zde se je scéna s gumovou chobotnicí, 
kterou natáčecí štáb ukradl ze skladu republic Studios. 
Hlavní ženskou roli si zahrála Loretta King, která Woo-
dovi slíbila finanční pomoc. Role byla původně pro jeho 
přítelkyni Dolores Fullerovou. Nakonec si ve filmu přece 
jenom zahrála malou roli sekretářky. 

Plan 9 from outer space (1959)
Woodův nejslavnější film a zároveň nejhorší film všech 
dob byl natočen na počest zesnulého Beli Lugosiho. 
Snímek vypráví příběh mimozemšťanů zajímajících se 
vývojem zbraně lidí, která může zničit sluneční světlo. 
Všechny tajemné zbraně selhávají, a tak velitel mimo-
zemšťanů nařídí uskutečnění plánu č.9, znovuoživením 
lidských mrtvol. 

Ed Wood (1994)
Tento film není dílem Eda Wooda, ale známého režiséra 
Tima Burtona. Příběh líčí život bizardního režiséra za jeho 
nejplodnější éry. Film je záměrně natočen černobíle. Hlav-
ní roli Eda Wooda ztvárnil tehdy mladičký Johny Depp a 
v roli Beli Lugosiho se objevil Martin Landau , který získal 
Oscara za tento mužský herecký výkon ve vedlejší roli. 

Výběr z filmografie:

Za kamerou

FILM
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Za kamerou
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„The  Big  Man“,  pocházející  z 
Michiganu,  sice  vystudoval 

novinařinu  a  původně  si  jako 
redaktor univerzitních novin pro-
šlapával cestu ke kariéře v tomto 
oboru.   Netrvalo  to však dlouho 
a uchvátil ho svět filmu. Na první 
snímek „Roger and Me“ (1989) si 
vydělával poněkud kuriózním způ-
sobem – pořádal v sousedství par-
tie v Bingu. Poslední co od něj divá-
ci mohli čekat však byly slaďárny s 
typickým americkým happyendem, 
teenagerovské komedie či horory 
s gotickým nádechem: Moore  se 
rozhodl  realizovat  v  serióznější 
oblasti  a  jeho  tvorba  se  specia-
lizuje na politiku a business:  ve 
svých filmech provokuje nesmíř-
livými útoky „bezcitné“ obchodní 
korporace, pravicově orientované 
politiky a poukazuje na problémy 
americké  společnosti  v  sociální 
oblasti. Chlápek, mezi jehož záliby 
patří sportovní střelba, prorazil s 
filmem „Bowling for Columbine“ 
(2002), který paradoxně poukazuje 
na negativní stránky držení zbraní 
–  kontroverzní  téma mu vyneslo 
Oscara. 

Těžko říct, jestli irské kořeny můžou 
za rebelství, jež v má v krvi: Moore byl 
dokonce během natáčení videa „Sleep 
Now In The Fire“ k songu Rage 
Against The Machine, které 
protestuje proti Wall Street a 
zámořským americkým inves-
ticím, zatčen. Pro většinu z 
nás by to byl asi dostatečný 
důvod se trochu zklidnit. Ne 
tak pro Michaela. V roce 2004 
přišel s počinem „Fahrenheit 
9/11“, ve kterém si utahuje ze 
současného prezidenta Geor-
ge W. Bushe – na festivalu v 
Cannes nejvyhledávanějším 
filmem. Snímek slavil kasov-
ní úspěch a z Moora se rázem 
stala osoba, která je na jednu 
stranu respektována a obdi-
vována za odvahu, se kterou 

projevuje své názory, na druhou stra-
nu označována za lháře a pokrytce. 
Tomuto názoru nahrává i sám Michael, 
jelikož na jednu stranu prohlašuje: 

„Jsem milionář, jsem multimilionář. 
Jsem nechutně bohatý. A víte proč 
jsem multimilionářem? Protože multi-
miliony maj rády to, co, dělám. Docela 
dobrý, ne?“

A zároveň se staví do pozice mluv-
čího pracující třídy, brojícímu proti zlu 
kapitalismu a egoismu a zištnosti Ame-
ričanů (ostatních). A tak ho konzerva-
tivci označují za levičáka a levičáci za 

děsivého… V postprodukci jsou právě 
další tři Moorovy snímky – jedním z 
nich i Fahrenheit  9/11½ (2008)….a  
prezident Bush jr. určitě doufá, že si  
Michael našel jiným objekt  zájmu…

Tvůrce, jehož nejoblíbenějšími sním-
ky jsou Smultronstället (1957) a Taxi 
Driver (1976), se realizuje i na poli své 
původní profese – jeho knížka „Stupid 
White Men...and Other Sorry Excuses 
for the State of the Nation“, dosáhla 
v beletrii na prestižním seznamu  New 
York Times první příčky. 

„Držím se hodnot, které jsou pro mě 
důležité a neustupuju ve své práci. Což 
je důvod, proč jsem vytlačován z jedné 
skupiny do druhé: nevzdám se.“

V rozhovoru pro Guardian/NFT  
Moore zmínil, že se považuje za prů-
měrného Američana, který netočí čistě 
jen z politických důvodů – prostě se 
rád kouká na dobré filmy a odchá-
zí z nich se slzami v očích – čehož se 
poslední dobou moc nedostává a mu 
už se prostě nechce čekat až něco 
dobrého natočí někdo jiný. No a pak 
nezbývá než doufat, že pár miliónů 
lidí bude snímek zajímat. Zatím mu 
to vychází.
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redaktorka Martina Jedličková

Michael Moore
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MAO CE-TUNG
    ČANKAJŠEK
VYCHÁZEJÍCÍ LUNA NAD VELKOU ZEMÍ - IX.

      redaktor zst

     
(pokračování z předešlého čísla)

Doktor Sunjatsen zemřel předčas-
ně v polovině třicátých let a vývoj ve 
straně Kuomintang se začal přiklánět 
k nacionálně sociálním ideálům a prin-
cipům vůdce. To se líbilo Čankajškovi, 
stejně jako třeba Stalinovi.

Složitost vývoje dokumentuje                  
i to, že komunista Mao Ce-tung byl 
dlouhou dobu členem ústředního 
výboru Kuomintangu a měl značné 
pravomoci.

V roce 1927 byla založena čínská 
osvobozenecká armáda, která byla již 
pod kontrolou komunistů. Čankajšek 
se pokusil v letech 1930 až 1934 tuto 
sílu paralyzovat a podnik pět trestných 
výprav. Ale bez valného úspěchu.

V roce 1931 začala agrese Japonska 
proti Číně. Čankajšek však nesouhlasil 
s jednotným postupem s komunisty              
a soustředil se na likvidaci svých poli-
tických rivalů. Nebyla tak vytvořena 
jednotná fronta proti Japonsku.

Čankajšek měl zčásti i úspěch. Na 
podzim v roce 1934 jeho vojenské 
oddíly prorazily komunistickou obra-
nu. Vzhledem ke svízelné situaci roz-
hodl Mao Ce-tung o ústupu, který 
začal 16. října 1934. 

 Tak začal Dlouhý pochod, při kterém 
obrovská armáda, s ženami a dětmi, 
ušla na dvacet tisíc kilometrů. Pochod 
skončil v říjnu 1936 v Jen-anu.12.pro-
since 1936 byl Čankajšek   v lázních 

nedaleko Si-anu zajat vlastními gene-
rály jako zrádce, protože stále odmítal 
vytvořit jednotnou frontu proti Japon-
cům. Zásehem komunistů, především 
pak Čou En-laje, byl nakonec propuš-
těn a zůstal hlavou státu. V roce 1937 
nakonec podepsal s komunisty doho-
du o protijaponském odporu.

Až do útoku na Pearl Harbor stá-
la Čína proti Japoncům osamocena. 
Později se k ní přidaly další země a 
vytvořila se mezinárodní fronta Čí-

na- Barma – Indie. Vrchním velitelem 
zůstal Čankajšek.

V témže roce podepsal minis-
tr zahraničí Číny v Moskvě dohodu                                    
o podpoře Sovětského svazu proti Mao 
Ce-tungovi. Mao tak musel bojovat                 
i proti Sovětům. Měl svou vlastní hlavu 
a nechtěl poslouchat. Rusové měli rádi 

Čankajška, který v Moskvě studoval. 
Neuvěřitelný paradox…

V roce 1945 měla však Maova armá-
da jeden milion vojáků a dva miliony 
záložníků. Od roku 1946 tak začala                
v Číně zuřit občanská válka. Čankaj-
šek byl zpočátku znovu úspěšný. Dobyl                 
i Maovu baštu, Jen-an. Rozhodující 
však nakonec byla až poslední tři bitvy 
v letech 1948 až 1949.

Po poslední odešel Čankajšek na 
ostrov Tchaj-wan. Dne 1. října 1949 
vyhlásil Mao Ce-tung na pekingském 
náměstí Tchien-an-men Čínskou lido-
vou republiku.

Na dálnici  směrem na Nan-chaj a Fo-
šan se vybírá „mýto“. Je těžké rozlišit, 
kde končí město a kde začíná venkov. 
Kanton se rozšiřuje směrem k moři. 
Jsou tu moderní sídliště domů a vilek. 
Sídliště nejsou tvořena šablonovitý-
mi krabicemi z panelů. Každé má jiný 
charakter. Sídliště Ta-li je například 
postaveno především pro střední vrst-
vy obyvatelstva, rolníky a kovodělníky. 
A hned u silnice, místo různého odpa-
du jsou úhledná políčka.

Na okraji sídliště Ta-li byl vybudován 
motocyklový závod. Kompletují se tu 

motorky z dílů, které byly vyrobeny 
převážně v Šanghaji. Jmenují se Čuej-
ťiang, Chao-ta a Fej-liong. Největší 
zájem je o elegantní stopětadvacítky 
a devadesátky, stejně tak i o skútry                
s obsahem padesát, které jsou ideál-
ním prostředkem do hustého provo-
zu.. Továrnu vlastní soukromá firma 
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dvou společníků, dnešních čínských 
multimilionářů.

 Jiný čínský milionář bydlí kousek dál 
v rozsáhlém moderním paláci. Jmenuje 
se Kwok Ming-kwana. Z číny odešel ve 
čtrnácti do Hongkongu a nyní se vrátil. 
V Hongkongu otevřel malou restaura-
ci. Pak další a další. Dnes jich tam má 
a také na Tchaj-wanu přes padesát. 
Díky Tengovým reformám a otevření 
se světu je dnes v Číně  i toto možné. 
Zvenčí se sem, především do „zelené 
zóny“ a příhraniční ekonomické oblas-
ti, stěhuje spousta peněz.

 Na dálnici se smí jezdit 110 kilomet-
rů v hodině a většina Číňanů tuto rych-
lost dodržuje. Město Šen-čenu vyrostlo 
z původní malé rybářské vesnice na 
břehu řeky, oddělující kontinentální 
Čínu od Hongkongu. Nová sídliště na 
okraji Fo-šanu jsou barevná a vzdušná. 
Na balkonech  je všude plno prádla. 
Sídliště pak vystřídají pole s nízkými 
kokosovými palmami a sady ovocných 
stromů, hlavně litči. Město Šen-čen 
„zelená zóna“. Mimo cizinců se tu 
požadují propustky.

 Když před časem přešel Hongkong 
pod správu Číny, říkalo se, že zde zave-
dou komunismus. Nic takového se však 
nestalo. Číňané plně využívají obrov-
ského obchodního a finančního poten-
ciálu tohoto města. Jeden stát a dva 
systémy, to prosazoval moudrý Teng. 
Ukazuje se, že jeho vize je reálná.

 Šen-čen leží naproti Hongkongu 
a tak vzniká vzájemné propojení. 
Obchodní i finanční. Město se rozvíjí 
neuvěřitelným tempem. Když tu před 
lety začala z rybářské vesnice vznikat 
městská aglomerace, měla asi tři sta 
tisíc obyvatel. Dnes má toto moderní 
velkoměsto tři a půl milionů lidí a stále 
roste. Do pěti let má být město doho-
toveno a splyne s Hongkongem. Archi-
tektonická fantazie světových architek-
tů v Číny, Japonska, Francie a dalších 
zemí dostane konečnou podobu.

 Do Tengova trojúhelníku  přibylo 
20. prosince loňského roku Macao. 
Toto území má také zvláštní statut. 
Tento mocný trojúhelník nebude mít 
v Asii konkurenci.

  Platy jsou ve městě Šen-čenu dvoj-
násobné až trojnásobné opro-
ti ostatním územím v Číně, asi 
tři tisíce jüanů. Město je čisté, 
upravené, všude se spoustou 
zeleně. Barevně je sladěno 
mnohem víc, než města v Evro-
pě. Naproti bankovním domům 
vyrostla galerie výtvarného 
umění. Nejvyšší budova má  tři 
sta osmdesát čtyři metry a brzy 
ji přeroste další.

Tato budova se jmenuje „Král 

Země“. Byla postavena podle projektu 
japonských architektů čínskými firma-
mi a je v ní velké obchodní středisko.

Tebg Siao-pching, viděl dál než 
ostatní, když prosadil ekonomickou 
reformu jen pár okamžiků po řádění 
Rudých gard. Tehdy, v roce 1976 tu byla 
rybářská vesnice. A nyní…

     
 Ve městě je také „Malá Čína“. Park, 

kde je možné na několika hektarech 
spatřit nejen zmenšeniny některých 
pamětihodností, ale projít Čínou a její-
mi provinciemi a národnostmi. Jsou to 
miniatury domů, krojů a území které 
obývají. Mladí lidé tu hrají na hudební 
nástroje, předvádějí své zvyky, vysvět-
lují, zpívají a tancují. Od Ujgurců, přes 
pouštní nomády až třeba k národnosti 
Wa, která spíše připomíná peruánské 
indiány. Mongolská jurta se střídá s 
tibetským domem na dřevěných kůlech 
a kamenným domem menšiny I.

  Vedle Malé Číny je také Malý svět. 
Eiffelovka, vysoká asi sto metrů je ozá-
řena reflektory. Vedle ní se tyčí Vítězný 
oblouk jako na Champs Elysées v Paříži 
a další zajímavé stavby z celého světa. 
Je se tu opravdu na co dívat. Oba malé 
světy jsou pro diváky inspirující.   

 Nedaleko Šen-čenu je město Nan-
ling. Před dvaceti lety tu byla jen políč-
ka a žili tu rolníci z národnosti Hakka. 

Z této národnosti byl i první prezident 
Sunjatsen. Hakkové stavěli kolem 
svých obydlí opevnění ze strachu, že 
je původní obyvatelstvo vyžene. Jedno 
z nich se zachovalo právě v Nan-lingu. 
Pevnsotní stavba má vysoké hradby 
a jen jednu bránu. Za hradbami je 
natěsnáno velké množství  domků a 
domečků na rozloze čtrnáct tisíc metrů 
čtverečních. V takové pevnosti žil celý 
kmen, celkem asi tisíc lidí. V tlustých 
hradbách jsou střílny.

 Malá přístavní vesnice Nan-ao se 
za poslední čas také rozrostla a je to            
i několik velkých hotelů. Ale i zde mají 
své legendy.

                                                   zst
spolupráce MUDr Jan Cimický CSc
V příští části se podíváme do 

zálivu Ta Ja-taj, kde je atomová 
elektrárna, Do města Šen-čen s 

nejmodernějším letištěm a do Si-
anu, nejhistoričtějšího města na 
celé trase putování
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Ital, vlastním jménem Giacomo Giro-
lamo Casanova. Sám si přidal šlech-
tický titul Chevalier de Seingalt. 

Známý svůdník a pokušitel žen. Světlo 
světa spatřil v Benátkách roku 1725, v 
divadle San Samuele. Pocházel ze šesti 
dětí, z nichž se proslavili i jeho bratři 
Francesco a Giovanni. Francesco byl 

vynikajícím malířem         a 
Giovanni ředitelem dvor-

ní malířské akademie v 
Drážďanech.

Ve škole projevoval 
Casanova neobvyklý 
talent. Chtěl studo-
vat lékařství, ale dali 

ho na práva. Možná 
některé z vás překvapí, 

že působil jako pomocník 
u faráře.

O nevinnost přišel v šest-
nácti letech, hned po oka-
mžiku, kdy ho vysvětili na 

kněze.
V devatenácti letech se scházel s jis-

tou Lukrécií, samozřejmě za zády jejího 

manžela. O sedmnáct let později mu 
přivedla ukázat plod jejich lásky, dce-
ru Leonildu. S tou počal syna Cesaira. 
Dnes nám to přijde zvrhlé a zpustlé, 
tehdy tomu tak nebylo. Casanova se 
sám za profesionálního svůdníka nepo-
važoval.

Samozřejmě v tehdejší době s sebou 
přinášely takovéto radovánky mnohá 
rizika a nebezpečí. On sám trpěl pře-
vážně kapavkou.

Jeho životem prošla opravdu velká 
spousta žen.V sepsaných pamětech 
hovoří o sto třiceti ženách, se který-
mi se intimně sblížil. Některé z nich 
pro něj neznamenali pouhé potěšení, 
ale i velkou lásku. Jedna z nich byla 
záhadná Henrietta. Bohužel o ní více 
informací vypátráno nebylo.

S nabývajícím věkem klesali jeho 
milostné avantýry i jeho majetek. Zpo-
čátku byl velice zámožný, možná pouze 
díky jeho mecenášce markýze d´Urfé. 
Spolu s ní hledal kámen mudrců. Z jejíž 
záliby v alchymii Casanova nejvíce těžil. 
Poté se údajně seznámil se ženou leh-

kých mravů, která 
ho připravila o vel-
ké jmění.

Dokonce se stýkal s 
Voltairem, známým fran-
couzským básníkem.

Procestoval opravdu hod-
ně zemí. Zdržoval se u dvorů v 
Paříži, Vídni, Berlíně               a 
Petrohradě.

Ke konci života, kdy jeho sláva klesla 
na bod mrazu, se mu podařilo seznámit 
se s hrabětem Valdštejnem, a tak získal 
místo knihovníka na severu Čech. Zde 
si v klidu rekapituloval život a mohl 
psát paměti. Právě zde napsal v lednu 
roku 1791-98 francouzsky Mémories, 
de ma vie.

Roku 1798 zemřel jako starý mrzutý 
muž. Ale generace před námi i po nás si 
ho budou pamatovat jako CASANOVU 
– NEJVĚTŠÍHO SVŮDNÍKA ŽEN. 

tje
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Casanova a jeho ženy



Oběť
Začalo to jako v pohádce
Ta radost až na kost však trvala krátce.
Proč člověk si chybu z lásky pozdě uvědomí,
Proč člověk za trochu lásky slzy roní.

To,co probodlo mě,nebyla Amorova vina,
Neměla jsem hledat důvěru v tobě, happy endem to vždy nekončívá.
Co slovo,to lež a ty až moc mluvíš,
Mlčeti nedokážeš, pravdy se bojíš.

Oči ty nelžou, já koukám do nich pořád,
Pravdivost výroku? Musím se zasmát.
Ďáblovy plamínky v nich doposud rozdmýcháváš,
Ty plameny bolesti s radostí mi dáváš.

Jak zpřetrhat to pomyslné vodítko,na kterém mě držíš?
V noci ve snech utíkám,přesto ocitám se v bludných kruzích.
Je zbytečné hledat cestu kudy ven,
Je zbytečné něco podnikat,vždyť je to jen sen.

Znovu a znovu nelézám odvahu, a beru veškerou sílu,
Vidím tě, je ze mě strašpytel, koktám, jsem ve slovním víru.
Topím se v slzách, lapám po dechu,stále to zkouším,
Tys byl mou lodí, mým vzduchem a já se teď dusím.

Má nezkrotnost, volnost, smích je hned ty tam,
Tys ulovil mě, jsi můj pán.
Avšak lov ten byl jen pouhým, hnusným pytlačením,
Marně se bráním, zmítám, zuby cením.

Ale to skončilo, přestávám být tou loutkou,
Nejsem už  tvým zvířátkem, přestávám být krotkou.
Odmítám zůstat dále zavřena v doupěti falešných citů,
Trápím se víc jak dost a bolestí zemřela bych tu.

Odcházím a těžko mi v tom zabráníš, názor nezměním.
Klidně si přijď, ráda tě hořkostí odměním.
Nic víc si nezasloužíš, jen opovržení snad,
A nesnaž se tu shazovat tím, že chceš být kamarád.

Kamarád jsi nebyl, nejsi a nikdy ani nebudeš,
Najdi si jinou oběť, kterou šípem chtíče zasáhneš.
Kéž bys někdy skutečně poznal, jak ubližovat dokážeš,
To jediné ti přeji, jinak se boží pomstě nevyhneš..   
            tad
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Hořká romance
Za svitu svíčky ty pod svými víčky
Přemýšlíš a snažíš se spát.
A lidské hříčky tečou do říčky
Pomalu začíná vát…
Ten vánek zlatý, tvé vlasy i paty
Nechává tam v prázdnu stát.

Nepůjdu nikam, i když si říkám:
„Kde dneska složím svou přetěžkou hlavu?“
Když zavřu oči a den pro mě skončí
Pomalu, však jistě do temna plavu…
Dosti se bojím a již vidím lávu,
Ďábel si pro mě skrze ni jde!

Než dojdu k tobě, snad neskončím v hrobě
A doufám že jednoho dne budeme se brát…
Už vidím keře a za nimi dveře,
Už dál se nemusíš bát…
A nenech se rušit, až já budu bušit
A nádherný sen nechej si zdát.

Když zavřu oči a den pro mě skončí
Pomalu, však jistě do temna plavu…
Dosti se bojím a již vidím lávu,
Ďábel si pro mě skrze ni jde!
Snad ho dnes minu a nepozná vinu
Kterou já v sobě stále mám.
Milovat budu, bez lži a studu,
Už nechci být na světě v životě sám.

Zasněný romantik
Miluji úsměv zářivý
Tvoje bílý perličky
Miluji, co schováváš pod víčky
Očko modrý, zázračný.

Miluji tlukot srdce
Zvuk tebou prostupující
Miluji tvoje bříško dýchající
S tebou usíná se mi sladce.

Tvoje něžně křečovité objetí
Nechává mě klidným
Dává mi pocit bezpečí
A dělá mě navždy silným.

Tvé měkké rty když ve spojení s mými splynou
Polibek krásný se mi dostane
A já ztrácím obavu milnou
Že tohle někdy přestane…
Děkuju že jsi, že žiješ
Děkuju za to, jak mě miluješ.

jpi
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     A ještě jedno zastavení… Stojíme 
pod Eiffelovou věží, čelem k paláci 
de Chaillot. Máme na dosah ruky 
poněkud kuriózní památku – ori-
ginál sochy Svobody ze Spojených 
států. Originál? 

Studii, podle níž byla ulita ona zná-
má a vysoká socha, která střeží vstup 
do New Yorku. Francouzští krajané 
usoudili, že socha, symbolizující Svo-
bodu, ale také Volnost, Rovnost a Bra-
trství, musí stát ve městě, které tyto 
symboly oslavilo jako první. V době 
Velké francouzské revoluce. A tak tuto 
památku, na základě společné sbír-
ky, zakoupili a věnovali městu Paříži             
k druhému výročí.

Památka je jen kousek podél Seiny 
po proudu. Po nábřeží na křižovat-
ku poblíž stanice metra Bir Hakeim 
přejdeme na ostrůvek, který se táhne 
uprostřed řeky. A na jeho konci, jako 
uvítání lodí vjíždějících do Paříže, stojí 
monumentální socha Svobody.

  Na jedné straně zde přes řeku uvi-
díte hotel Nikko a kolem něj soubor 
budov nazvaný Malá Amerika, připo-
mínající jiné slavné „sídliště“, La Défen-
ce. Zdejší enkláva vznikla v centru jako 
poslední na přelomu sedmdesátých   a 
osmdesátých let. Potom bylo rozhod-
nuto již ve stavebních experimentech 
v centru města nepokračovat.

 Na druhé straně řeky je veli-
ký, kruhově řešený, palác Rozhlasu                         
a televize. Stojí na moderním nábřeží 
s domy, které poskytují domov pro-

minentním umělcům 
a politikům. Jsou na 
nich obrovské terasy, 
zdobené vzrostlými 
stromy v truhlících. 
Malé soukromé háj-
ky…

 Tady, na širokém 
a rušném bulváru, 
žil se svou ženou 
Mireille Darcovou 
také Alain Delon. 
Budete-li mít štěstí, 
můžete ji na ostrův-
ku potkat, když ven-
čí své dva psy…

 U sochy Svobody 
můžete posedět na 
lavičkách ve stínu 
stromů. Odpočinete 
si tak, než se vydáte 
na cestu zpátky, do 
rušného velkoměs-
ta.

 Procházka  Paříží  bez  náměstí 
Svornosti  (Place de  la Concorde)                 
a Champs Elyssées, to by nebylo 
ono. Náměstí s  budovami minis-
terstva námořnictví  (Hôtel de  la 
Marine) a velvyslanectvím Spoje-
ných států, na jedné straně ukon-
čené  pohledem  na  kostel  Máří 
Magdalény  a  na  druhé,  kousek 
přes most, poslaneckou sněmov-
nou…

  Nejznámější je dozajista historický 
žulový Luxorský obelisk, pocházející     
z ruin chrámu, který v roce 1829 získal 
Karel X. Věnoval ho Francii egyptský 
místokrál a paša Muhammad Alí. Do 

Paříže však byl převezen až později, za 
krále Ludvíka Filipa. Tento monument 
pamatuje už 33 století a je pokryt hie-
roglyfy. Stával kdysi v Ramssově chrá-
mu v Thébách (dnešní Luxor). Váží 
220 tun a je vysoký třiadvacet metrů.             
Přes jeho vrcholek dohlédnete až do 
Louvru, Tuilerijskými zahradami  a přes 
Elysejské pole až zase k Vítěznému 
oblouku.

   Přesná osa počínající u Louvru Car-
ruselským obloukem se táhne zahra-
dou v Tuileriích právě přes Luxorský 
obelisk a dále přes Champs Elyssées, 
skrze Velký Vítězný oblouk Etoile po 
ulici Velké armády až k modernímu 
„oblouku“, Velké Arše, na sídlišti La 

Défence,  je v podsta-
tě symbolická. Sym-
bolizuje totiž spoje-
ní, komunikaci míst, 
které už nejsou vidět. 
Myšlenka matematic-
ké linie je tímto spo-
juje.

 Velká archa je 
nespornou dominan-
tou celého komplexu. 
Připomíná spíš kostku, 
nebo otevřené okno, 
než klasický oblouk 
pařížského typu. Byla 
postavena podle návr-
hu dánského architek

SOCHA SVOBODY
NÁMěSTÍ SVORNOSTI
                        Pařížská zastavení - IX.část

      redaktor zst
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ta von Spreckelsena v roce 1989. Je 105 
metrů vysoká. Velkou radost vzbuzuje 
její název hlavně mezi Němci, pro který 
název „Arche“ znamená něco úplně 
jiného…

  Uvnitř této stavby jsou úřadov-
ny a ministerstva. Je však možné si ji                   
i prohlédnout. Vyjet některým ze 
zavěšených výtahů a rozhlédnout se 
po moderním architektonickém skan-
zenu, sídlišti La Défence. Přijíždějí sem 
zvědaví diváci z celého světa. La Défen-
ce vyrostlo na ploše 800 hektarů a má 
dvě části, které jsou odděleny beto-
novou deskou. Nahoře se tyčí výškové 
budovy, pod zmíněnou deskou je celé 
podzemní, neviditelné město.

    Od roku 1964 tu bylo postaveno 46 
výškových budov, především pro kance-
láře velkých společností, jako například 
ESSO, ROUSSEL a další. V exkluzivních  
a klimatizovaných budovách však mno-
ho lidí není schopno pracovat. Objevují 
se velice nepříjemné stavy, bolesti hla-
vy, nespavost a jiné zdravotní potíže. 
Některé společnosti proto tato centra 
i opouštějí.

   Nejvyšší budovy vlastní ELF a FIAT. 
Obě mají stejnou výšku, 178 metrů,               
a 45 podlaží. V podzemí je nejrozsáh-
lejší obchodní centrum v Paříži, rozklá-
dající se na ploše 120 000 čtverečních 
metrů.

  Sídliště Défence působí poněkud 
chladně, nehumánně. Architekti proto 
hledají jinou formu a variantu habitátu 
tohoto století. Ať je to v Cergy Pontoise 
nebo Nogent, vždy je dnes na prvním 
místě spojení přírody a člověka.  V tom 
se francouzská architektura přiblížila 
severské, zejména finské.

  Vraťme se však zpět, na náměstí 
Svornosti. Odehrávala se zde i dra-
matická historie Velké francouzské 
revoluce. Tehdy bylo náměstí nazváno 
Revoluční a v neděli 21. ledna 1793 
tu byl gilotinou popraven císař Ludvík 
XVI. Od 13. května, kdy bylo u mříží 
Tuilerijských zahrad postaveno popra-
viště, tu celkem padlo 1343 hlav pod 

ostřím gilotiny. 
Mezi jinými i  císa-
řovna Marie Antoi-
netta, dcera Marie 
Terezie, milenka 
předchozího císa-
ře, paní du Barry, 
vražedkyně Char-
lotte Cordayová,  
ale také Girondini 
a Danton…. Ten 
před smrtí zvolal: 
„Ach svobodo,           
co zločinů se páchá 
tvým jménem!

Otřesné, ale 
kupodivu oblíbené 
„divadlo“ tu pokra-
čovalo až do roku 
1795. Nakonec tu 
položil hlavu i sám 
Robespierre.

Procházka může 
pokračovat po 
Elysejských polích. 
Ještě za Jindřicha 
IV. tu byly jenom 
močály. Až Marie 
Medicejská posta-
vila krytou kolo-
nádu od Tuilerií, 
podél Seiny k 
budoucímu mostu 
Alma. Tudy pak vyjížděly kočáry na 
projížďky.

  Ještě na konci 18. století byla Elysej-
ská pole jen divou zahradou, pustou a 
neupravenou. Stálo zde jen šest used-

lostí. Spojenci, okupující 
Paříž v roce 1814, si roz-
dělili pařížskou zeleň a 
rozložili tu ležení: Pruso-
vé a Angličané tábořili 
v Tuillerijské zahradě u 

Louvru   a na náměstí Svornosti, zatím-
co ruští Kozáci na Champs Elysées. Bylo 
třeba celých dvou let k tomu, aby se 
odstranily škody, které  tu napáchali.

  Vlastní široká avenue das Champs 
Élysées byla stavěna až v první čtvrti-
ně devatenáctého století. Pořádaly se 
tu slavné bály s plynovým osvětlením, 
tady také poprvé zazněl saxofon. Spo-
juje place  de la Concorde s Vítězným 
obloukem a je dlouhá dva kilometry. 
Každoročně zde končí i cyklistická Tour 
de France.

  Dnes jsou Elysejská pole aristokratic-
kou částí města, zakončenou Vítězným 
obloukem Etoile. Tady byly v roce 1872 
instalovány i první Wallacovy fontány, 
kterých je dnes po Paříži 70 a slouží žíz-
nivým turistům. Teče z nich pitná voda. 
Tu jedné noci nemohl získat milionář 
sir Richard Wallace. Jeho miliony neby-
ly nic platné. Rozhodl se proto vybudo-
vat tyto fontány, aby i pro nemajetné, 
v kteroukoli hodinu, ve dne i v noci, 
bylo k dispozici osvěžení.

  Asi 400 metrů  severně od Champs 
Élysées je rue du Faubourg Saint Hono-
ré. Sídlí zde nejrenomovanější pařížské 
oděvní domy, starožitníci a klenotníci. 
Stojí tu také rezidence francouzského 
prezidenta, Elysejský palác (Palais de 
I´Élysée).

                      Text, foto, malba: zst
Spolupráce: MUDr Jan Cimický CSc
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Program divadla
   Husa na provázku

červen 2007
pá 1.6. – ne 3.6. 2007 PROVÁZEK S 
BRNKÁNÍM – dětský festival
pá 1.6. v 10.00 E.Tálská: SVOLÁVÁM 
VŠECHNY SKŘÍTKY, KRÁLOVNA!, režie: 
E. Tálská (velký sál)
pá 1.6. v 17.00 E.Tálská: SVOLÁVÁM 
VŠECHNY SKŘÍTKY, KRÁLOVNA!, režie: 
E. Tálská (velký sál)
pá 1.6. v 17.00 Buranteatr: J.Hájek: V 
PODPOSTELÍ...!, režie: J. Hájek (sklepní 
scéna)
so 2.6. v 10.00 Divadlo Drak: VŠECH-
NO LÍTÁ CO PEŘÍ MÁ, režie: J.Krofta 
(velký sál)
so 2.6. v 17.00 Divadlo Drak: TAJNÝ 
DENÍK ADRIANA MOLEA, režie: J. Krof-
ta (velký sál)
ne 3.6. ve 14.00 E. Tálská: ROZUM DO 
HRSTI, režie: E. Tálská (velký sál)
další doprovodné akce viz programy 
festivalu
po 4.6. v 19.00 M.Uhde/M.Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU, režie: V. Morá-
vek, v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil    (velký sál) 
út 5.6. v 19.00 M.Uhde/M.Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU, režie: V. Morá-

vek, v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil    (velký sál) 
st 6.6. v 19.00  J. Jelínek: RŮŽOVÝ PAN-
TER?, režie: J. Jelínek, hraje: Jiří Kniha   
(kongresový sál)
čt 7.6. v 19.00 M.Uhde/M.Štědroň: 
BALADA PRO BANDITU, režie: V. Morá-
vek, v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil    (velký sál)   Ab.sk.R
pá 8.6. v 19.00 K. Kling: AUTOBUS NA  
LINCE  21, režie: P. Scherhaufer (sklepní 
scéna)
so 9.6. 10.00 – 22.30 SVLÉKÁNÍ Z KŮŽE 
– Bestiář podle Dostojevského. Jede-
náctihodinová scénická freska na téma 

Dostojevskij, režie: Vladimír Morávek 
(velký sál)       
út 12.6. v 19.00 M.Maeterlinck: VELI-
CE MODRÝ PTÁK, režie: V. Morávek 
(velký sál)
st 13.6. v 19.00 EVANGELIUM SV. LUKÁ-
ŠE (NA ROVINU!), režie: J. A. Pitínský   
(velký sál)  
st 13.6. v 19.00 A. Saalbachová: BALET-
KY..., režie: P. Šimák  (sklepní scéna)
čt 14.6. v 19.00 EVANGELIUM SV. LUKÁ-
ŠE (NA ROVINU!), režie: J. A. Pitínský   
(velký sál)       
po 18.6. v 19.00 Z. Plachý a J. Šimáček:  
VŠECHNY SHAKESPEAROVY ŽENY - 
drama noir dle Střeženého Parnassu, 
režie: Z.Plachý (pod jevištěm) 
Představení není vhodné pro mládež 
mladší 15.let
st 20.6. v19.00 JAK JIŘÍ KNIHA NAŠEL 
PARTNERA – benefiční improvizační 
večírek DHNP, režie: V. Morávek, host 
večera: Václav Koubek             (alžbě-
tinská scéna)
pá 22.6. v 19.00 J. Jelínek: SHAKESPY-
RÉ, režie: J. Jelínek  (premiéra)  (alžbě-
tinská scéna)
so 23.6. v 19.00 J. Jelínek: SHAKESPYRÉ, 
režie: J. Jelínek   (alžbětinská scéna)  
Ab.sk.S
1.7. – 31.8. Lubomír Janečka – kresby

Galerie provázek – 4.6. – 25.6. 
Wannieck Gallery na závěr sezony 
Ze sbírky Wannieck Gallery v Brně jsme 
pro poslední výstavu divadelní sezóny 
vybrali soubor obrazů výtvarníků střední 
a mladší generace, který dokumentuje šíři 
tvůrčích přístupů k obrazu jako výtvarné-
mu médiu.  

Vstupenky lze zakoupit nebo rezervovat 
na pokladně Divadla Husa na provázku: 
Zelný trh 9, Brno, 
po-pá 10.00 - 18.00 hod, 
tel.:542 123 425 
e-mail: vstupenky@provazek.cz. 

Hromadné vstupenky na tel. 
542 210 407. 

Na vybraná představení můžete vstu-
penky zakoupit  v síti Ticketportal. 

Začátky představení v 19.00 není-li 
uvedeno jinak. 
Předprodej vstupenek na měsíc září 
zahájen 27.8.2007. Po začátku předsta-
vení není umožněn vstup do sálu. 
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