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mezi námi čtenáři!
Zdravím všechny,

  tak konečně je tady červen.  Dlouho očekáváný měsíc hlavně 
všech fanoušků fotbalového mistrovství světa, které se odehrává 
v sousedním Německu. Avšak očekávaný nejenom kvůli fotbalu, 
samozřejmě vychazí i nové číso našich novin. 34-stránkové číslo 
obsahuje například reportáž o Graffitech v Českých Budějovicích, 
kterou připravil redaktor Martin Moučka, nebo reportáž z 
„čistého okolí” u Karlových Varů, napsanou redaktorem Da-
nielem Pichem; třístránkový rozhovor s mladým sympatickým 
moderátorem Romanem Buťou, se kterým si popovídal redak-
tor František Kopáček. To vše a mnoho dalšího si můžete přečíst 
právě v tomto vydání. Příjemné chvíle při čtení a nezapomeňte 
myslet na naše národní fotbalové mužstvo! Sportu zdar!

Tereza Pavlovsky
šéfredaktorka

mezi námi
redakce

na tomto čísle se podíleli:
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Tereza Pavlovsky, tpa
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Podrobné vizitky všech členů týmu Mezi námi 
najdete na našich stránkách www.mezinami.cz 

v sekci redakce.

Za chyby a názory redaktorů 
redakce Mezi námi neručí.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, nebo 
nám chcete jen tak něco sdělit, 
pište na e-mail: 
office@mezinami.cz
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Česko
Soud odsoudil na čtyři měsíce 

Tomáše Labdu, který loni v 
ostravské tramvaji pokousal revi-
zora. Cestoval načerno tramvají 
s přítelkyní a dítětem v kočárku. 
Podle svých slov si chtěl jízdenku 
koupit, řidič ale neměl peníze na 
vrácení.. Tak tomu se říká černý 
humor.

Německo
Nechat v obchodě jako 

„zástavu” třeba občanský či 
řidičský průkaz, když člověk 
u pokladny zjistí, že mu došly 
peníze, a musí si pro ně dojít, 
není tak výjimečné. V Sasku ale 
nechala mladá řidička u ben-
zinové pumpy jako „zástavu” 
svou spolujezdkyni. Po dvou 
hodinách marného čekání 
nervózní pokladní zavolala 
policii. Řidička se k pumpě už 
nevrátila a její kamarádka mu-
sela jet domů vlakem, napsal list 
Freie Presse. Nu, technika jde 
rychle dopředu a je už spousta 
možností jak platit, ale toto je 
vskutku originální.

Belgie
Tloustnou nejen lidé a jejich 

domácí mazlíčci, psi a kočky, ale 
dokonce i jejich plechové lásky v 
garážích. Kupříkladu průměrné 
belgické auto za posledních 
deset let „přibralo” skoro 300 
kilogramů. Rada: nekupujte si 
auto, které hodně žere.

Švědsko
U švédského města Öre-

bro se stala kuriózní nehoda. 
Dvaadevadesátiletý řidič srazil 
sedm účastníků cyklistického 
závodu a než se vzpamatovali, 
šlápl na plyn a ujel. Policie ho 
dopadla až po honičce. Sportov-
ci vyvázli s odřeninami. Sportem 
ku zdraví!

Velká Británie
V Británii loni padl rekordní 

počet stížností, které se týkaly 
reklamy. Poklesky Britové na-
lezli u širokého spektra reklam 
od šotu, kde herci zpívají s ústy 
plnými jídla, až po reklamy uka-
zující muže, který se snaží skrýt 
lesní roh v kalhotách. Největší 
hněv britských diváků vzbudila 
reklama nadnárodního řetězce 
KFC. Reklamní šot KFC ukazuje 
pracovníky telefonního centra, 
kteří zpívají při jídle salátu. To mi 
nějak smrdí, smrdí, to to smrdí!

Spojené státy
Vědci objevili nový asteroid, 

který by se mohl střetnout se 
Zemí. Jde podle nich o největší v 
současnosti známý kosmický ob-
jekt, jenž by se s naší planetou 
teoreticky mohl v tomto století 
srazit, a to již za za dva roky. 
Na svých webových stránkách 
to píše časopis New Scientist. 
Pravděpodobnost, že se tak 
stane - zhruba jedna ku šesti 
milionům – se zdá sice malá, ale 

je dvakrát větší, než že vyhrajete 
hlavní výhru ve Sportce.

Francie
Smích léčí a vyvolává pocity 

štěstí. Uvědomují si to pořadatelé 
a účastníci kurzů chechtologie, 
kteří se sešli pod Eiffelovou věží, 
aby se společně zasmáli. Fran-
couzi se smějí čím dál méně a 
někteří vůbec. Sedm procent 
Francouzů prý dokonce tvrdí, že 
se nikdy nezasmáli. Že by nikdy 
neviděli francouzské komedie? 

Španělsko
Odvolací soud v Barceloně 

zamítl žádost muže, který se po 
rozvodu domáhal pravidelných 
návštěv psa. Ten nyní žije s jeho 
bývalou ženou. Právě jí totiž 
soud v rozvodovém řízení zla-
tého retrívra Yaka přiřkl. Doce-
la ho chápu, domácí mazlíček 
je jistě příjemnější než jeho 
exmanželka.

A nakonec jeden titulek: „Bikiny 
už šedesát let nestárnou, letos v 
létě oslaví výročí“. To je pravda, 
nestárnou, stárnou jen jejich ma-
jitelky.
 

Přeji příjemné prožití tohoto 
měsíce a nezapomeňte se 
rozhlížet kolem sebe!

LETEM SVĚTEM
aneb co nového ve světě

rmi

foto:mkr

zp
rá

vy
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V České republice je tzv. 
„pluralitní systém“, což zna-
mená, že u moci není jen jedna 
jediná organizace, ale podílí se 
jich vícero – v poměru, jaký jim 
přisoudili voliči. Po roce 1989, 
kdy definitivně skončila totalit-
ní vláda tehdejší komunistické 
strany, se začal tento systém pro-
sazovat i zde. Do parlamentu se 
volí každé čtyři roky, volit může 
každý od osmnácti let výše.

Politické strany se také „dělí“ 
podle svého programu a cel-
kové filosofie na pravicové a 
levicové. Pravicové jsou ty, které 
podporují spíše individualitu 
jedince, snaží se o minimalizaci 
nezaměstnanosti motivací k prá-
ci a studiu, kdežto levicové strany 
jsou spíše pro celkovou podporu 
v nezaměstnanosti, nastavení 
vyššího sociálního minima a jed-
notlivec nemá příliš velkou pod-
poru, spíše se jedná o masovou 
záležitost. 

Až do 1998 se u moci držela 
pravicová strana ODS. Téhož 
roku zvítězila ČSSD (levicová) a 
ta prakticky vládla (s menšími 
i většími obtížemi) až do roku 
2006. To, že se strany střídají ve 
„vedení“ není nic neobvyklého 
– voliče jednou omrzí to, po-
druhé ono, prostě střídání stran 
ve vládě je „zdravým efektem“. 

Volby v roce 2006 byly však 
něčím zvláštní – za prvé po dlouhé 
době nevyhrála ČSSD a za druhé 
„to vyšlo“ zrovna tak, že levice a 

pravice mají v parlamentu stejný 
počet křesel. Což není zrovna nic 
dobrého, protože jedna strana 
si hájí to své, druhá také to své 
a při stejném počtu členů může 
docházet k patovým situacím. 

Jak jsem již uvedl, v letošních 
volbách zvítězila strana ODS 
(pravice). Co naši novou vládu 
čeká? Řekněme, že to nejhorší má 
teprve před sebou. Lídr (vůdce) 
vítězné strany byl pověřen pre-
zidentem Klausem sestavením 
vlády. Co to znamená? Že tento 
vůdce si volí ministry, kteří bu-
dou zastupovat jednotlivé re-
sorty. Až bude hotovo, sestavená 
vláda musí projít tzv. „důvěrou“, 
což znamená, že posl. sněmovna 
musí odsouhlasit toto sestavení 
nadpoloviční většinou všech 
přítomných (a nesmí jich být 
méně, než 63). A tou bude pro-
cházet velice těžko právě kvůli 
vyrovnanému počtu křesel. 

Je samozřejmě možné, že 
vláda důvěrou neprojde, takže 
se znova sestavuje a upravuje a 
může se to zkusit znovu. Pokud 
ani poté vláda neuspěje, může si 
prezident určit, jak to bude – ale 
také to musíé projít. A pokud ani 
teď to neprojde, musí se vypsat 
nové (náhradní) volby. Je velice 
pravděpodobné, že k tomuto 
stavu nyní dojde. Strany si mezi 
sebou udělaly tolik překážek, že 
nějaká jednání nemají prakticky 
smysl (a i kdyby smysl měla, kdo 
by jednal s člověkem, co neunese 

porážku – viz. pan Paroubek).  
Myslím, že jsme svědky poli-

tické změny. Po dlouhých letech 
se k nám opět dostává prav-
ice na vrchol. Sice její cesta 
nebud tak úplně jednoduchá, 
ale řekněme, že už na té cestě 
alespoň je. A jak tomuto stavu 
pomoci? Jednoduše – politické 
strany čerpají svoji energii právě 
z lidí – voličů. A proto podporu-
jme tu svoji zvolenou stranu, ať 
se může na vrchol opět dostat. A 
nedostala se zrovna ta vaše? Nic 
se neděje, za pár let zase může 
být všemu jinak!

A na závěr – taková úvaha. 
Proč si myslíte, že se po dlouhých 
letech opět dostala k moci ODS? 
Je samozřejmě možné, že ČSSD 
trochu podcenila volby, udělala 
v zemi nepořádek, ale jedná se 
mi spíše o tu lidskou otázku. Po 
čtyřech letech se z patnácti a 
šestnáctiletých stávají osmnácti-
letí (nečekaně, že..). A právě tito 
mladí mají ve volbách dost velký 
vliv. Je vidět, že studenti a mladí 
se ubírají správným směrem, 
kdy hodlají vystavět kariéru bez 
překážek, chtějí se prosadit a 
chtějí žít dlouho a spokojeně. 
A myslím, že právě mladí po-
mohli vyřešit otázku ODS/ČSSD. 
Sice zvítěžila jen „o chlup“, ale 
přece. A to je důležité. Konečně 
nastala změna a já doufám, že k 
lepšímu. 

Volby 2006

Co bychom to byly 
za noviny, když by-

chom se ani nezmínily o 
proběhnuvších volbách do 
poslanecké sněmovny. 

rkl

zp
rávy



55   mezi                                                        námi

Celý měsíc na přípravu svého 
finále mělo třicet postupu-

jících dívek soutěže Miss aero-
bik Junior (14-17let) a Kadet 
(11-13let) i dvacet nejlepších 
maminek v soutěži Missis aero-
bik. Všechny se této milé povin-
nosti ujaly zodpovědně a výsle-
dek stál za to!

V neděli 4. 6. 2006 se v pražské 
hale Lužiny sešly všechny final-
istky s jediným cílem - získat 
korunku spolu s titulem Miss 
aerobik 2006 ve své kategorii. 
Zatímco Juniorky od rána strašila 
představa promenády v plavkách, 
Kadetky šílely před sportovní 
dovedností. Ale začněme pěkně 
od začátku.

Celá akce byla zahájena pro-
jevem paní ředitelky Mgr. Jany 
Hajsové a první disciplínou Ju-
niorek – 25minutovým cvičením 
aerobiku podle lektorky, kterou 
byla Katka Mrugalová (2. vice-

miss aerobik 2005), 
dalším úkolem 
této kategorie v 
dopoledním pro-
gramu byl rozho-
vor s moderátorem 
Luďkem Kheblem 
na vylosované 
téma, kde se pro-
jevily vyjadřovací 
schopností dívek. 
Missisky předvedly 
krásné večerní 
šaty, později cvičily 
podle lektora ing. 
Romana Ondráška. 
Kadetky nejdříve 
ukázaly své pohy-
bové schopnosti 
pod vedením Aleny 
Slovákové (1. vice-
miss aerobik 2005), 
posléze vystoupily 
se svými velmi po-
vedenými volnými 
disciplínami. Kromě 
zpěvu nebo recitace si děvčata 

nacvičila různé scénky, který-
mi většinou porotu více než 
okouzlila.

O zpestření se  postaraly dvě 
vycházející zpívající hvězdičky 
Petra Pudová a Tomáš Löbl.

Odpoledne začalo 
promenádou v plavkách Ju-
niorek. Tato disciplína strašila 
m n o h é  f i n a l i s t k y  u ž  o d  
chvíle, kdy byly vybrány do 
závěrečného kola, i když se 
opravdu neměly za co stydět! 
Posledním úkolem Kadetek 
byla sportovní dovednost - 
opičí dráha, kterou běžely na 
čas. Missisky ukončily finále 
konverzací s moderátorem. 

Kolem šestnácté hodiny už 
byly známy výsledky. A kdo 
získal onu korunku krásy? 
Missis aerobik 2006 se stala 

Věra Macešková z Opavy, Miss 
aerobik kadet 2006 je Markéta 
Polníčková z Chrastavy, katego-
rii Miss aerobik junior vyhrála 
Scharlotte Horutová z Ostravy. 
Gratulujeme!

Vítězky byly velmi dojaté a 
šťastné, jak už tomu na těchto 
soutěžích bývá. Všechny si je 
můžeme prohlédnout v září 
na televizních obrazovkách při 
finále Miss aerobik 2006, do 
kterého postoupilo ze semifinále 
(v sobotu 3. 6. 2006) deset dívek 
ve věku nad 18 let. Ve stejný den 
jako Miss měly své semifinále 
také Minimissky (do 10 let), 
kterých postoupilo pět.

Tři výherkyně již známe, na 
poslední dvě si musíme ještě 
nějakou chvíli počkat, ovšem 
celá nedělní akce byla velmi 
vydařená a všichni se můžeme 
těšit na příští ročník!

Juniorky, Kadetky a Missisky 
mají svou soutěž za sebou!
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Systém mezinárodního číslování 
knih a neperiodických publikací 
vznikl koncem 60. let ve Velké 
Británii jako International Stan-
dard Book Numbering – původně 
jako národní systém. Postupně 
se rozšířil do více než 180 zemí 
na celém světě takřka ve všech 
kontinentech (na Antarktidě 
opravdu nikdo knihy nevydává). 
V České republice je zaveden od 
roku 1989.

Používá se desetimístného čísla 
ISBN k jednoznačné identifika-
ci knihy. Jeho prostřednictvím 
se knihy objednávají, identi-
fikují tituly v bibliografických 
databázích, nebo se s ním kon-
troluje vlastní produkce nakla-
datelství.

Celý tenhle číselný misch-masch 
řídí Mezinárodní agentura ISBN 
v Londýně, která pravidelně vy-
dává nadnárodní brožuru (no, 
poslední výtisk měl 2500 stran…), 
obsahující informace i o vyda-
vatelích a nakladatelích v česku. 
U nás je takovýmto vrcholným 
orgánem Národní agentura ISBN 
v ČR – komplex Národní Kni-
hovny. 

Základními dokumenty, jimiž se 
řídí provoz systému ISBN v České 
republice, jsou ČSN ISO 2108 In-
formace a dokumentace - Mez-

inárodní standardní číslování 
knih (ISBN) a Příručka uživatele 
systému ISBN.

Toto desetimístné číslo je 
rozděleno do čtyř částí, z nichž 
první tři mají proměnlivou 
délku. Jednotlivé části čísla ISBN 
jsou odděleny spojovníky. Není 
možné vynechat žádnou z deseti 
číslic ani tehdy, jsou-li některé z 
nich nuly. 

Čtyřmi částmi čísla ISBN jsou: 
identifikátor skupiny, identifiká-
tor nakladatele, identifikátor 
titulu a kontrolní číslice. 

Tato část čísla ISBN určuje zemi, 
jazykovou oblast, v níž naklada-
tel působí, nebo dohodnuté ses-
kupení nakladatelů určitého teri-
toria. V praxi se nejvíce osvědčilo 
stanovení skupiny založené na 
jazykovém nebo geopolitickém 
principu. Identifikátor přiděluje 
Mezinárodní agentura ISBN. 

Další části jsou pro normálního 
uživatele nenormální. Číslo ISBN 
je jen takovou malou tečkou za 
dobrou knihou,  kterého si občas 
ani nevšimneme. Často se na-
chází poblíž čárového kódu. 

Já osobně jsem snad ani jednou 
číslo ISBN nerozluštil, i přestože 
jsou na internetu velice podrob-
né návody.

ISBN
(International Standard Book Number, 
mezinárodní standardní číslování knih)
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...byl jsem instalovat počítač 
jednomu známému a nakonec, 
když bylo všecko hotovo, po 
mě ještě chtěl, abych mu nas-
tavil internet a bankovnictví – u 
Komerční Banky. Nic proti této 
velké instituci nemám – ale dos-
tal mě jejich přístup k zákazníko-
vi. Ne, že by se o něho nestarali, 
ale jde o internetové bankovnic-
tví. Jako zákazník eBanky jsem 
zvyklý na určitý komfort, ale 
zároveň i na jisté jejich „móresy“ 
- prostě ne vždy funguje všechno 
tak, jak má. Ale nikdy již více 
neřeknu křivého slova proti mojí 
bance – no byla to hrůza.

Nejen, že KB vyžaduje k pro-
vozu internetového bankovnic-
tví MS Win XP, ale ani jiným 
prohlížečem, než Internet Ex-
plorerem, si neťuknete. A nejen 
to – podpora přes internet (aby 
vůbec bankovnictví fungovalo) 
stojí několik stovek měsíčně (u 
eBanky zadara), kolem stovky za 
vedení účtu (eBanka 19 korun) 
– no prostě … prostě jsem z toho 
ani nespal :-)

Proto na Vás, milí čtenáři, ape-
luji – banku si vyberte jakou-
koli (třeba i KB), ale chcete-li ji 

moderně využívat přes internet 
– KB NEBRAT. 

Ještě jedna perlička nakonec 
– v popisu aplikace (MojeBanka) 
se hned v první větě dočítám: 
„Internetové bankovnictví mo-
jebanka je moderní služba KB, 
která Vám umožní provádět 
vybrané bankovní operace 
prostřednictvím internetu.“ Inu 
moderní sice je, ale vyrobeno jak 
před deseti lety, sice validní, ale 
nefunkční v jiných prohlížečích, 
než IE a nakonec tedy zcela 
chybný závěr - „...pomocí inter-
netu na libovolném počítači“. 
No, když se ve FireFoxu nemůžu 
připojit na účet, asi to není po-
mocí internetu na libovolném 
počítači, ale možná počítači 
Microsoftu (proto možná tak 
velké poplatky) – a strýčka Billa 
rozhodně podporovat nehod-
lám. Přitom ale demoverze Mo-
jebanka (je zde funkční ukázka 
bankovnictví na fiktivním účtu) 
funguje zcela bez problémů na 
jakémkoli počítači – no trochu 
klamání spotřebitele, ale do toho 
jim mluvit nebudu. Preferuji ale 
přímé jednání a reklamu bez lží. 

 
Ale pokud se do banky hodláte 

vydat jen tak „vložit“ a pak zase 

někdy „vybrat“ - KB vám zaručí 
kvalitu, stabilitu a jistotu, že si 
vložené peníze můžete kdykoli 
vybrat. Bohužel však tato banka 
(trochu mi připadá) zneužívá své-
ho dobrého postavení na trhu a 
zákazník je tak trochu „out“. To 
mě trochu mrzí, je vidět, že záka-
zník opět není na prvním místě 
(což u eBanky tomu alespoň věří 
a i se k němu tak chovají – vše 
funguje všude a tak, jak má).

Samozřejmě tento článek 
nemyslím jako antireklamu či 
pomluvnou zprávu, od zpráv 
(na základě této) vydaných třetí   
osobou bez mého svolení se 
distancuji. Taktéž nepřebírám 
odpovědnost za mylné pocho-
pení textu (antireklama, pom-
luvná zpráva). Informace zde 
uvedené jsou získané praxí a z in-
ternetových stránek společnosti 
(www.kb.cz, mojebanka.cz). 

Článek popisuje moje 
zkušenosti z internetovým por-
tálem http://mojebanka.cz a 
nemá sloužit k propagačním 
či antipropagačním účelům. V 
případě nutnosti kontaktu mě 
prosím zastihnete na emailové 
adrese.                   

Známé firmy 

NEBRAT...

Původně jsem tento článek ani nechtěl 
psát – ale něco se ve mně zlomilo a 

prostě si musím postěžovat mým věrným 
čtenářům. Inu co se mi nestalo...
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U nás byli snad jenom v Tuzexu, 
nikde jinde se sehnat nedali. 

Teprve po otevření hranic se k nám 
dostali ze západu a stali se tvrdou 
měnou šedé dětské ekonomiky. Do-
konce předčili i „Céčka“ – a to že ale 
byla valuta!

  Historie gumových medvídků 
a jejich žužlacích kamarádů je 
pestrá. Původ této lahůdky bych 
rozhodně hledal v Americe, kde 
se po válce rozmohla na dva-
cet let móda servírovat želé. Ať 
to třeba bylo něco klepajícího 
se, nejlépe zeleného a pokud 
možno bez chuti, byla to prostě 
móda a módě se člověk musí 
podřizovat. 

  Takže po velkém boomu 
Tedyho Beara a jeho medvídka 
Tedyho, nastalo vhodné poli-
tické klima pro usídlení želatiny 
na kontinentu. První firmou, 
která převzala patent na výrobu 
gumových postaviček bylo JS 
Grohman’s. To okamžitě dalo do 
výroby spoustu příchutí a vše se 
zdálo být v pořádku. Jenomže. 

  Očekávaný odbyt výrobků z 
želatiny se nakonec nekonal. 

Vzhledem k tomu, že v oblibě 
byla především čokoláda a 
želé bylo všude dost a dost 
– vzpomeňme třeba Toma & Je-
rryho, jejichž želé hrátky neznaly 
mezí, výroba nakonec ustala. 

  Opětovné podpoření produkce 
nastalo v padesátých letech, 
nyní již společností Haribo, která 
převzala patent a doposud sídli-
la v Americe (později přesunuta 
ke korporaci Nestlé do Evropy). 
Hlavním know-how byla jejich 
inovovaná chuť a průhledný kon-
cept výrobku jako takového. 

  Druhotné nadšení z medvídků 
neopadlo a dodnes se vyrábí ve 
velké škále příchutí a barev.   

  O tom, zda jsou podobné 
výrobky prospěšné zdraví se ve-
dou dlouhé diskuze. Jedni tvrdí, 
že množství barviv a chemických 
sloučenin je až nebezpečné a 

jiní zas, že kolagen, (přírodní 
látka způsobující jejich pružnost, 
nachází se i u lidí – kloubní hlavi-
ce, kůže, nehty a vlasy), v nich 
obsažený by se měl dopravovat 
do těla pravidelně…      

  
  Každopádně – gumových 

medvídků není nikdy dost. Jed-
nou jsem četl, už ani nevím 
kde, článek, co všechno se dá 
s medvídky dělat. Prvních pět 
řádek pojednávalo o klasic-
kém využití medvídků – tavení, 
lití do vody a tak dále. Ovšem 
později se tam psalo o jedné 
erotické hře, doporučené jako 
„předehra“, spočívající ve scho-
vávání gumítků po těle a jejich 
opětovné nacházení. Zbytek 
článku se nevěnoval už žádnému 
dalšímu tématu. Škoda. Kdyby 
třeba psali o tom, že asi nejlepší 
je medvídky sníst... 

Gumoví medvídci 
a spol.
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Já miluji přírodu, a tak se snažím 
strávit mnoho času v lesích, parcích, 
pustinách. Nedávno, kdy ještě byl 
sníh, bylo vše ideální, krásná kra-
jina. Avšak nyní na jaře, sníh od-
kryl něco katastrofálního. Vzhled 
okolí měst je hrozný. A jaký je pro-
blém? Odpadky. Jsou všude a je jich 
mnoho. Ale je samozřejmě pochop-
itelné, když mám kousek od domu 
les, tak se nebudu namáhat vyhodit 
odpadky, staré oblečení či dokonce 
plastové láhve a chemikálie do 
určených nádob, jako je klasická 
popelnice, popelnice pro tříděný 
odpad, či odvézt přírodě škodlivý 
odpad na určená místa. Ale prostě 
to vezmu na kolečko a odvezu to do 
lesa. Je to mnohem jednodušší, než 
to někam nosit, či dokonce vozit. 
Vždyť je jedno, že si děti nemohou 
na plno místech hrát, protože by 
skončily za chvíli v nemocnici. Ale jak 
je známo, tak Česká republika je ta-
kové jedno velké smetiště. Ale když 
přejdu skutečnosti jako jsou odpad-
ky na západě Čech od našich hod-
ných německých sousedů, zničené 
životní prostředí v severních částech 
Krušných hor, vypouštění chemikálií 
do řek, kdy je vyhuben téměř celý 
vodní ekosystém na několika kilo-
metrech, tak ta naše země je oprav-
du krásná. Ale o velkých problémech 
se dozvíte v masových sdělovacích 
prostředcích. Ale já chci upozornit 
sice na nepořádek měřený v pár ki-
logramech, avšak velkého plošného 
pokrytí.

Jednou jsem se procházel v okolí 
Ostrova u Karlových Varů a bylo mi 
velice špatně z toho, co jsem viděl. 
Hned další den jsem vzal kamaráda, 
aby mi to nafotil. Ihned pár metrů 
za novou výstavbou domů, tak pat-
náct metrů od kraje lesa, jsme našli 
opravdu pěknou nadílku. Nedá vyj-
menovávat, co jsme všechno našli, 

ale bylo toho hodně. Tak jsme okolí 
této výstavby prolezli a v průměru 
každý čtvrtý krok jsme nacházeli 
nějakou PET láhev, ale i malé sklád-
ky. Asi po půl hodině jsme přestávali 
fotit nepořádek pod kilogram. Tak 

po hodinovém prolézání lesů v této 
oblasti nové výstavby domů jsme 
pokračovali do oblasti za nemoc-
nicí. Po chvilce jsme došli do oblasti 
tzv. břízek. Zcela 
nepřehlédnutelná 
tu byla jedna 
skládečka. Bylo to 
plné plastových 
výrobků, gu-
mových hadic a 
byla tu i plecho-
vka se zbytky 
chemikálií.
Poté jsme vyrazili 
k celkem rušné 
silnici. Byli jsme si 
jistí, že tu najdeme 
plno zajímavých 
věcí. Bohužel jsme 

měli pravdu. Tak na ploše 10m na 
5m podél silnice bychom napočítali 
tak přibližně 100-150 různých sáčků, 
krabic, plastových kelímků, plecho-
vek a plastových kanistrů od ben-
zinu, oleje a jiných maziv. Našly se 
tu i kusy oblečení a na svodidlech 
byli „fungl-nové“ boty. Ale pak nás 
docela dostal uražený silniční pat-
ník (takový ten bílý s odrazkami, jak 
jsou všude podél silnic) a hned vedle 
plechovku od piva, kterých jsme tu 
našli opravdu mnoho. Jsme přece v 
Čechách a u silnice. 

Na město Ostrov jsem poslal  
e-mail, jak tuto situaci řeší. Po 
několika dnech mi přišla očekávaná 
odpověď, kterou jsem mohl čekat. 
Stručně řečeno: „Je těžké vystopo-
vat majitele pozemků, na kterých 
černé skládky jsou. Město nemá 
prostředky pro úklid na cizích 
pozemcích a ani k tomu nemá 
patřičné oprávnění.“ Ale alespoň je 
těší můj zájem o životní prostředí a o 
okolí kolem nás, což je pěkné. Takže 
se s tím nebude nic dělat, protože 
to nikoho není. Když je to les ihned 
u města, tak to určitě patří dalšímu 
státnímu podniku apod. A ten to 
říká zase opačně. Jak smutné, ale to 
už jsme si mohli zvyknout, že???

Naše „čisté“ okolí

dpi

fotky: Tomáš Lněnička
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V  šechno to začalo v 60. letech 
minulého století. Žil v New 

Yorku na 183. ulici mladík jmé-
nem Demetrius. Živil se jako 
jako pěší doručovatel zpráv a 
zásilek. Při jedné z pochůzek 
zaznamenal nápis JULIO 204, 
vyvedený sprejem na zdi domu. 
Když si ověřil, že číslo za jmé-
nem odpovídá číslu ulice, na níž 
se právě nachází, nebylo pro něj 
obtížné pochopit jednoduchý 
smysl poselství. poté se vydal do 
zaměstnání vybaven sprejem, 
jímž na první roh nastříkal svou 
odpověď: TAKI 183. Legendární 

tag byl na světě a s ním přišel do 
města i nový druh zábavy, umění 
a životního stylu. Počátkem 70. 

let se na scéně objevil další an-
tihrdina, SUPER KOOL 223, au-
tor prvního „piece”. Pojednat 
whole car, tedy celý vagón me-
tra, se poprvé zdařilo FLINTOVI 
707 a respekt mu náleží i za 
použití náročné techniky 3D. O 
tři roky později (1976) se na kole-
jích konečně objevila souprava 
složená z jedenácti vagónů, 
kompletně pokrytá motivy ame-
rické vlajky. Policie měla plné 
práce s dokumentováním, pra-
covníci metra s čištěním a CAIN, 
MAD 103 a FLAME ONE mohli jít 
klidně spát - právě dosáhli až na 
hvězdy sprejerského nebe.

Historie graffiti u nás:
Prvním průkopníkem graffiti 

u nás se stal krátce po revoluci 
ostravský MANIAC, který se svým 
graffiti artem dokonce úspěšně 
odmaturoval a pokračoval na 
pražské AVU. V hlavním městě 
položily začátkem 90. let kvalit-
ní, časem potvrzený základ 
partičky CSA, CSB, TCP či NNK, 
první skutečný piece prý vytvořil 
RAKE.

Můj názor:
Myslím si že graffiti není 

špatná věc. Jde jen o to, kde to 
patřiční lidé provádějí. Beru to 
jako umění ve kterém se snaží 
určitá skupina lidí projevit.
Nechápu „writery“ kteří poničí 
2 fasády 4 písmeny to je pro mě 
vandalismus a ne umění. Toto je 
můj názor na věc. Na následující 
straně si můžete prohlédnout 
pár fotek pieců z mého rodného 
města (České Budějovice).

Graffiti mezi námi
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  V oblasti jihozápadní Anglie 
a Walesu jako by se zastavil čas. 
Poblíž gigantických katedrál se 
na úpatí vrcholů vytvořených 
Kelty pasou ovce všude je spou-
sta zeleně. Stačí jediný pohled 
a příroda kolem si hned zjedná 
respekt. 

  Na shlédnutí třeba jen jedno-
ho historického objektu v této 
oblasti je třeba celý den a na 
poznání všech alespoň zevrubně 
by nestačil ani rok. Statisticky je 
Wales oblastí, kde se vyskytuje 
nejvíce historických památek 
na jeden kilometr čtvereční. 
Najdete zde například opatství 
Glastobury, v Somersetu, které je 
jedno z nejstarších na Britských 
ostrovech. Podle pověsti je zde 
pochován král Artuš a jeho žena 
Guinevera, poblíž měl být také 
bájný Avalon. 

  Další pověst vypráví o stud-
ni, která je poblíž opatství a ve 
které je prý uschován Svatý Grál, 
kalich, z nějž pil Ježíš při Posled-
ní večeři. 

  Celý areál Glastobury se roz-
kládá na třiceti šesti akrech 
půdy, poblíž města Wells, které 
je známe především svou kate-
drálou, jejíž stavba započala již 
ve dvanáctém století. Katedrála 
má překrásné západní průčelí, 
postavené v anglické ranné go-
tice.

  Další překrásná stavba je dříve 
významné a rozlehlé opatství 
Tintern Abbey, které je postave-
no poblíž největší britské řeky 
Severn a je obklopeno nádher-
nou přírodou. 

  Po celém Walesu je i spou-
sta dalších hradů, z nichž asi 
nejznámější jsou hrady Carephilly 
Castle a Chepstow Castle. 

  Avšak ještě dříve, než byla 
postavena opatství, hrady a kate-
drály, v městě Bath už byly Římské 
lázně, které zde vybudovali 
Římané, po jejich invazi Británie 
již v roce čtyřicet tři po Kristu. Do 
dnešní podoby se ale nezacho-
valy, jelikož po odchodu Římanů 
byl pohanský chrám zničen a 
lázně se zřítily. Znovu vystavěny 
byly až ve dvanáctém století, aby 
sloužily k léčebným koupelím. V 
osmnáctém století byla objevena 
malá část původních lázní, avšak 
jejich rozloha a přesnější údaje 
byly známy až od osmdesátých 
let devatenáctého století, kdy 

byla objevena větší část. 
  Ještě starší než Římské lázně 

jsou ale pohřební místnosti a 
obřadní oblasti Keltů, které 
byly vytvořeny přibližně 2500-
3250 let před Kristem. Patří jsem 
například Avebury, kamenný 
kruh, který označoval místo 
konání  náboženských obřadů 
nebo hrobky jako West Kennet 
Long Barrow, největší komorový 
hrob v Anglii. Dále pak Silbury 
Hill, největší pravěký násep o 
výšce asi čtyřicet metrů, nebo 
White Horse, obrazec koně v 
křídových skalách, který by po-
dle pověsti měl pomoci párům, 
které nemohou mít děti. Když se 
tam pár jednu noc vyspí, do roka 
se mu narodí dítě. 

  Návštěva těchto míst bude 
zajisté pro každého něčím 
výjimečným a obohacujícím, 
protože v dnešním světě plném 
shonu a spěchu je to velice 
příjemná změna. 

WALES A JIHOZÁPADNÍ 
ANGLIE

foto: wikipedia.org

kop

rep
o

rtáž



1313   mezi                                                        námi

Nikdy nevíte, kam vás 
vaše kroky zavedou. To 

pochopitelně neví nikdo. Je to 
asi týden, co mě moje kroky za-
vedly právě do auta. Jelo se do 
Brna. Sestra jela dělat přijímačky 
na Masarykovu univerzitu.

Krom toho, že se muselo 
hromadně vstávat kolem půl 
čtvrté (což je děs, ale co se dá 
dělat…). První půlhodina jízdy 
autem ve směru Příbram – Praha 
byla super. Rozespale sem se 
rozvaloval po zadním sedadle 
a naslouchal vrnění motoru. Za 
Prahou jsme se napojili na D1. 
Vzhledem k tomu, že je to naše 
nejdelší a současně i nejstarší 
dálnice, docela mě udivilo, jak se 
po ní perfektně jede.

Jenomže to byl omyl. Prvotní 
iluze „dvaceti kilometrů“ mě 
okamžitě přešla. Hned po tom, co 
se dálnice napojila na historicky 
nejstarší část (z roku 1971!) se 
ozvalo staré poranění z fotbalu, 
z doby, kdy jsem ještě chodil na 
vysokou, (což samozřejmě není 
pravda, ale říká se to tak v ame-
rických filmech…).

Tenkrát stavitele nejspíš tlačil 
čas a malé boty. Protože si ji-
nak nedovedu představit, jak 
mohli přistoupit na tak neúčelné 
řešení. Nejstarší část vozovky je 
vyrobena z litého betonu, ve 

kterém jsou tzv. dilatační spáry. 
Ty slouží jako prostor pro beto-
novou hmotu, která se vlivem 
tepla roztahuje a musí se někam 
vejít, jinak by popraskala. A 
právě pravidelné ohraničení be-
tonu připomíná panelové bloky, 
ze kterých se (kupodivu) stavěly 
paneláky. Další výdobytek hrůz 
komunismu.

Nejspíš je nenapadlo, že se 
bude po dálnici taky občas jezdit 
autem. Více než sto kilometrů je 
takto vytvořeno a docela jsem 
měl obavy, že nám to ostrouhá 
gumy. Samozřejmě, že to pěkně 
drncalo. 

Ale to jsem se už musel smát, 
protože jsme celá rodina vypadali 
jako z hudebního klipu Mr. Oiza, 
kde jeho plyšová postavička kle-
pala v rytmu monotónního tech-
na hlavou a přitom úřadovala 
v kanceláři, pila minerálku, jela 
autem a pořád klepala hlavou…

Až někdy pojedete do Brna 
po dálnici D1, vezměte si s se-
bou polštářek pod zadní část 
těla a něco pod nohy. Rozhodně 
doporučuji i pro řidiče mírné se-
dativum. Zvláště po tom, co nás 
v půli cesty na Brno předjížděla 
starší žena ve „stodvacítce“. Re-
spektive se o to snažila. Smrt v 
očích, doslova zahryznutá do 
volantu, asi deset minut těsně 
vedle nás, než jsme jeli z kopce, 

aby nabrala rychlost a konečně 
se nám nalepila kufrem na čelní 
masku karoserie.

No, ale pak se jelo tunelem. 
Rovněž výživné. Kdyby jednou, 
tak bych to asi ještě přežil psy-
chicky v pořádku, jenomže se 
tunelem jelo celkem čtyřikrát 
(přičemž je tam tunel jenom 
jeden...). Nějak se stalo, že 
křižovatka v Brně byla rozko-
paná a táta nechtěně špatně 
odbočil, respektive nebylo kam. 
To se stane, to je jasné – a komu 
ne, tak v životě nejel po „dé 
jedničce“…

Takže jsme jeli ještě jednou po 
výpadovce z města ven a zase 
tunelem směr Praha, než to táta 
otočil a zase znova tunelem do 
centra. To už je celkem třikrát…  
Plus ještě cesta zpět do Prahy. 

Chvilku jsem uvažoval nad tím, 
že napíši Prezidentu České Re-
publiky velice děkovný dopis, ale 
když jsem viděl, že dálnice byla 
relativně prázdná, takže to ne-
byla zas taková hrůza.

Jen taková malá tepna… 
A zbyla mi malá vzpomínka 
najíždějících kamiónů na bez-
branná malá vozidla…A ječící 
matky rodiny uvnitř.

Článek vytvořen za spoluúčasti 
mé matky…Díky!                    

Reportáž psaná na panelu

fko

foto: tpa
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Moderátor, herec a DJ Ro-
man Buťa se narodil před 
devatenácti lety, ve zna-
mení blížence. Moderoval 
televizní pořady na Galaxii 
Sport, na TV FunOne a na ka-
belových televizích. V současné 
chvíli připravuje svůj televizní a 
rádiový pořad a na léto chystá 
vekou show po diskotékách s 
názvem „Dance Extasy“. Redak-
ce mezinami.cz  pro vás připravila 
jedinečný rozhovor:

Dobrý den:-)
Roman Buťa, těší mě :-)

Takže otázka první - Jak se 
vede?
Neobvyklá otázka :-). Vede se 
docela dobře, díky za zeptání. 
Sice ležím v učení a knihách, 
jelikož příští týden maturuji, ale 
říká se, že i to se dá pojmout 
“zábavně”, i když já teda nevím 
jak.

Budete maturovat....tak tedy 
hodně štěstí a mnoho úspěchů, 
a na které škole?
Díky, to štěstí bude potřeba. 
Maturuji na ústavu s názvem 
Škola mezinárodních a veřejných 
vztahů Praha - je to v Michli.

Bavilo Vás to tam?
Čtyři roky jsem si říkal, že je to 
naprostá nuda. Ale při posled-
ním zvonění, kdy člověk začne 
být lehce sentimentální, jsme si 
uvědomil, že jsme si tam užili 
opravdu hodně legrace a že 
mi budou někteří lidé hrozně 
chybět. I přesto, že jsem dost 

zameškal kvůli svým aktivitám 
můžu říct, že jsem si tam udělal 
dobré přátele.

Jste hodně sentimentální?
Právě že vůbec nejsem senti-
mentální, nevím, co to na mně 
přišlo.

Síla posledního zvonění?? :-) A 
naše čtenáře by určitě zajímalo, 
jakou jste měl masku :-)
:-D Síla to teda byla! Byli jsme 
převlečení za prostitutky a pasáky, 
takže moje maska spočívala v 
tom, že jsem se podobal Bul-
harskému obchodníkovi. Skvělé 
byly ale spolužačky, obětavě se 
postavily podél silnice a vybíraly 
peníze od řidičů.

Aha... Pamatujete si na svůj 
školní trapas?
Jéjé, těch bylo. Mým největším 
školním trapasem byl asi pád ze 
schodů, při němž jsem na sebe 
smetl dvě profesorky, které mi 
spadly do klína a společně jsme 
(jako na saních) sjeli schody od 
zhora až dolů. Nebo další, kdy 
jsem si spletl (velice dobře a 
mladě vypadající) profesorku 
a komunikoval s ní jako se 
spolužačkou a ještě k tomu jsem 
jí pozval na rande...načež další 
hodinu suplovala hodinu sexuál-
ní výchovy. :-)

Jak jste na tom se sexem? Buďte 
klidně otevřený, a nebo naopak 
- pokud odpovídat nechcete, ne-

Interview
s Romanem Buťou:
- je to narcis, šampon 
                       nebo fajn kluk?

in
terview



1515   mezi                                                        námi

musíte:-) Podlehnou Vám dívky 
snadno?
Já jsem myslel, že jste noviny pro 
školáky :-D. Sex patří nerozlučně 
ke vztahu, k životu, takže i já 
k němu mám kladný vztah. Na 
výsledky byste se asi musel zep-
tat jinde :-D  Když budu upřímný, 
a nechci, aby to znělo nějak 
nafoukaně, o dívky jsem nikdy 
neměl nouze.

No, jsme noviny pro mladé - a 
všem je jasné, že asi od deseti 
mladé zajímá především sex…
 :-D chápu

Jak byste zhodnotil svůj první 
větší sexuální počin?? jen 
stručně...že....:-)
Máte namysli jako můj první 
sex?  Zařadil bych ho spíše do 
otázky trapasy! :-D Bylo mi pat-
náct a slečně o dosti více. Když 
mi řekla, co se chystá dělat, začal 
jsem pobíhat nervózně po bytě 
a opakovat si doposud získané 
znalosti. Ani před živým vstupem 
nemá člověk takovou trému, 
jakou jsme měl já před prvním 
sexem. Ale nakonec vše dobře 
dopadlo :-)

To jsme rádi....:-) a říkal jste něco 
o trémě před živým vstupem - 
Jste trémista?
Co se týče natáčení nebo vys-
toupení, vůbec ne. Maximálně se 

objeví taková tak zdravá tréma, 
spíš takový pocit nedočkavosti. 
Jsem totiž neuvěřitelný exhibi-
cionista a na každé vystoupení 
se hrozně těším a čím víc lidí, tím 
víc jsem v pohodě.

Takže jste pohodář?
Myslím, že ano. Většinou jsem v 
pohodě. 

Většinou?? Co Vás dokáže vy-
vést z míry?
Možná to bude znít jako klišé, ale 
štve mě hloupost, závist, pom-
luvy a neupřímnost. A pokud se 
něco takového objeví u někoho z 
mých blízkých, začnu být choler-
ický :-). Jo a ještě mi vadí radary 
na silnici a revizoři.

Copak, nedodržujete předpisy?? 
:-D snažím se je co nejvíce 
dodržovat, ale to více, občas 
člověk špatně odbočí, nebo 
spěchá na natáčení. Nikdy bych 
ale schválně nejel třeba na 
červenou nebo nedal přednost v 
jízdě.

Jak už dlouho vlastně řídíte?
Oficiálně přesně rok

A neoficiálně?
:-D to jsem čekal. Tak třeba jsem 
dělal autoškolu, nebo se učil 
na parkovišti, takže nějaký ten 
měsíc navíc.

Jakou posloucháte hudbu?
To Vás možná překvapí. Mám 
rád tvrdý rock, stejně jako trance 
a nepohrdnu ani RnB. Takže spíš 
bych řekl, že když se mi nějaká 
melodie či písnička líbí, poslech-
nu si ji znovu.

A pamatujete si na svůj oblíbený 
film?
Miluji komedie a horory. Mám 
své tři kultovní filmy: Dědictví /
protože pocházím z jižní Mora-
vy/, Kruh a Gotiku.

Ok a ještě jsem se chtěl zeptat, 
jaké máte oblíbené spodní prád-
lo?
Prosím? :-)

No, boxerky a nejlíp o Calvina 
Kleina

A ještě obligátní – oblíbená  bar-
va?
Modrá, červená, žlutá
- Smím se jenom zeptat, kolik 
Vám je let?

No, zeptat se můžete, je mi pat-
náct let. Jaké jste znamení?
Blíženec

Četl jste v poslední době knihu, 
která ve Vás opravdu zanechala 
dojem?
To se povede málo které knize. 
Kdysi jsem měl oblíbený Deka-
meron, ale potom, co jsem si 
přečetl čtyřdílné “Mládí v haj-
zlu”, je mým favoritem právě 
tato kniha.

Dekameron? 10x10 novel? Proč 
práve Dekameron? 
Je to klasika a ještě k tomu z 
Itálie. To se nedá jen tak přejít.

Máte Itálii rád?
Dá se říct, že je to moje 
nejoblíbenější země. Jsou to 
úžasní lidé, mají vynikající víno, 
krásné moře a skvělou módu. 

Jste módní guru?
:-D to ne, ale mám módu v 
oblibě. V této branži musí člověk 
vypadat k světu a být zajímavý. 

Věnujete sám sobě hodně 
času??
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Nejsem jeden z těch, co by stál u 
zrcadla celý den, ale také nejsem 
ten, co by kolem něj prošel bez 
zastavení :-)

Slyšíte o sobě často jako o 
“šampónovi”? Hodí se na Vás 
toto označení?
:-D nene, to mi ještě nikdo neřekl. 
Nějaké narážky na metrosexuála 
občas slyším, ale přímo slovo 
“šampón” to opravdu ne.

A cítíte se jako metrosexuál?
Já ne :-)

Před časem kolovala internetem 
Vaše fotografie, kde jste vyfo-
cen se dvěma dívkami, pod tím 
titulek, že propaříte celou noc - 
je to pravda? Jak se správně paří 
podle Romana B.?
Jednou za čas si má jít člověk 
provětrat hlavu se známými 
někam do klubu a jak se s obli-
bou říká “zapařit”. Co se týče 
onoho článku a fotografie, byl 
to bulvár, takže tomu bych moc 
nevěřil. A jak se správně paří po-
dle mě? S bezva partou nebo do-
brými přáteli, při dobré muzice, 
ve slušném podniku a nějakou 
tou skleničkou v ruce.

Máte dobrou partu kamarádů?
Mám pár dobrých známých, kteří, 
když se dají dohromady, tvoří 
skvělou partu. Bohužel to tak 

nemůžu říct o všech lidech, které 
jsem považoval za kamarády.

Dobře... Tak tedy velice děkuji za 
rozhovor, tohle je určitě super 
nostalgický závěr… Moc děkuji. 
Není zač, já díky. Rád si článek 
přečtu. Přeji hodně štěstí a ať se 
Vám i Vašim čtenářům daří.

Já osobně jsem si myslel, že 
to bude jeden z těch naivních 
frajírků, co mají ego až na půdu. 
Ovšem opak je pravdou. Jak jsem 
mohl během té jedné hodin Ro-
mana poznat, zjistil jsem, že je 
to velice sympatický mladík, co 
se jen více zajímá o život.

A je to „šampon“? Možná, asi, 
snad. Těžko říct. Já jsem si to 
taky myslel a musím říct, že to 
není pravda. Samozřejmě pokud 
se nejedná o velice účinnou pro-
pagandu. 

Sami jsi můžete udělat ob-
rázek, jaký Roman doopravdy je. 
Já už to udělal.             připravil:fko

Roman Bu`ta s modelkou Petrou Němcovou.

Tohle byl 
vlastně můj 
první, velký 
rozhovor. Zrovna jsem seděl v 
autobuse směr Praha, když mi 
přišla sms-ka a tam byla notifi-
kace o příchozím e-mailu – od: 
tereza.pavlovsky; vec: rozhovor 
s Romanem Butou. Tak fajn, tak 
uvidíme, co šéfka píše…

E-mail jsem si přečet teprve 
až doma, za dva dny a měl 
jsem jeden den na přípravu do 
konce termínu. No, proč ne. 
Jen tak v hlavě jsem si vytvořil 
přehled otázek a pak ho hodil 
na papír…  

Byl jsem vyrozuměn, že roz-
hovor bude probíhat po ICQ 
nebo po e-mailu. To byla pro mě 
novinka a možná, že mě to tro-
chu rozrušilo. Nicméně jsem tedy 
nevzal prsty na ramena, chvíli 
jsem brouzdal po netu, abych si 
zjistil pár základních informací o 
jeho osobně. Něco už mi posla-
la Terez mailem, ale stejně. Jak 
říkám – co víš, to vytáhni! 

Asi pět minut před plánovaným 
navázáním spojení jsem odeslal 
na určené ICQ UIN (takový ten 
číselný kód uživatele) autorizaci. 
Nebylo odpovězeno. Napsal jsem 
Terce, co že se to děje, že asi není 
přihlášen. No a pak mi přišlo po-
volení k psaní a bylo to. 

Otázky jsem kladl více-méně 
spontánně, jak mě právě na-
padly. Romanovy odpovědi 
přicházely pravidelně, tedy 
krom dvou menších zpožděních. 
Bylo na nich vidět, že ho některé 
otázky možná trochu zarazili, 
ale faktem je to, že odpovídal 
otevřeně.

Takže ještě jednou moc děkuji 
za rozhovor a snad budeme ještě 
někdy v budoucnu spolupraco-
vat.                          připravil: fko

Jak 
vznikal 
rozhovor
s 
Romanem 
Buťou

fotky: Martin J. Polák

in
terview
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Často jsem se sama sebe pta-
la, kdo to vlastně jsou Židé. 

Pokaždé jsem si jen skromně 
odpověděla - nepřátelé Hitlera z 
druhé světové války. Vysvětlení 
vcelku stručné, ale pro mě 
dostačující. A to až do návštěvy 
Terezína. Tam se mi poprvé 
otevřely oči a už vím, kdo to byli 
Židé, jak trpěli a hlavně, že oni 
nebyli nepřátelé Hitlera, ale on 
jejich. 

Při příjezdu do města nic 
nepoznáte. Nové fasády na do-
mech z nich dělají  ničím neza-
jímavé ulice obyčejného města. 
Nikdo by nepoznal, že před 60ti 
lety zde trpěly a umíraly tisíce lidí. 
Nikdo. Je to možná i proto, že 
původní myšlenka při zakládání 
města a stavbě pevnosti byla ob-
rana. Pevnost dostala jméno Te-
rezín po slavné panovnici Marii 
Terezii a sloužila k vojenským 
účelům. Až do druhé světové 
války, ta toto místo změnila nato-
lik, že se mu ne nadarmo začalo 
říkat „zastávka na cestě k smrti“. 
Smrtí byl míněn východ a zejmé-
na polská Osvětim. Z výpovědí 
mnohým židů, co zde přežili, se 
za smrtí nemuselo odjíždět. V 

Terezíně jí bylo plno.
Návštěva muzea ghetta nám 

teprve vše ukáže. Poté je už 
trochu jiné procházet  město, 
prohlížet si domy, zákoutí, 
parky a dívat se na ně jako 
na místa ,kde před lety někdo 
trpěl, umíral, byl bit či odváděn 
na transport. Neexistuje snad 
člověk, který prohlídku absol-
vuje s ledovým klidem. Člověk, 
který si nezkusí představit, jaké 
je pracovat od rána do večera 
tvrdě na poli, večer se vrátit, od 
velitele jednotky SS se dozvědět, 
že zásoby chleba pro dnešní den 
jsou vyčerpány. Padají tedy po-
slední naděje na plnohodnotnou 
odměnu za práci - chléb. 

Nebo se nesnaží vžít do role 
matky, která se nechá dobrovolně 
poslat do Osvětimi, jen aby byla 
stále nablízku svému dítěti, 
které bylo vybráno na trans-
port. A co teprve jaké je přijít po 
namáhavém a  úmorném dni do 
ubikace, která je společná pro 30 
lidí, lehnout si na malou tvrdou 
a nepohodlnou postel, zavřít oči 
a alespoň na chvilinku se snažit 
odpočinout, než to zítra začne 
nanovo. Kdo na to nepomyslí?!

Za vrchol německé bezohled-
nosti považuji zkrášlovací akce, 
které začali němci organizovat 
před příjezdem delegace MVČK. 
Jejich cílem bylo přeměnit Te-
rezín na jedno krásné pokoj-
né místo, kde je o židy dobře 
postaráno, nic jim zde nechybí, 
prostě spokojenost sama.  Děti 
nutí smát se na povel, fotbali-
sty vstřelit gól v požadované 
minutě, herce hrát veselé hry. 
Právě tohle zkrášlování, jen tak 
na oko, výborně zpracoval Karel 
Kachyňa ve filmu Poslední motýl. 
Hlavním hrdinou byl herec, který 
se během divadelní hry pro de-
legaci MVČK pokusil alegorií 
ukázat, jak zde Židé trpí. Sama za 
sebe musím říct, že celý film byl 
velmi emotivní zážitek a ubránit 
se slzám dalo velkou námahu.

Teď mi proběhl hlavou záblesk 
z raného dětství. Kamarádčina 
babička měla na stěně pověšenou 
žlutou Davidovu hvězdu. Netušila 
jsem co za ušmudlaný kus hadru 
ve tvaru hvězdy si to vystavila a 
proč je na něj tak hrdá. Teď už to 
vím. Připomíná jí, že přežila svou 
smrt, jedno veliké peklo. Přežila 
holocaust.

Terezínské ghetto
Úvaha je reakcí na mojí návštěvu Terezína v září 2005. 
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Horoskopy- 
věřit či ne?

Asi každý si někdy přečetl 
horoskop v novinách nebo na 
netu. Ale tak jsem si řekl, zda 
to není jeden velký podvod. Už 
několikrát jsem slyšel lidi říkat: 
„Já jsem v rádiu četl horoskopy 
a někdy jsem přečetl špatný, 
byly úplně na jiný den a tam mi 
každý řekl, vždyť to máš jedno, 
stejně to je výmysl.“ A tak jsem 
brouzdal na netu a četl si horos-
kopy. 

V tom jsem si chvíli povídal s 
naší šéfredaktorkou a tak jsem 
zkoušel, jak bychom se k sobě ho-
dili. První pokus byl katastrofální, 
hrozil konflikt. Na jiné stránce 
to bylo bez zvláštních vztahů na 
tento den. Poté bychom měli v 
manželství harmonii. Zase by-
chom měli maximálně harmoni-
cký vztah, kdy by hádky končily 
odpouštěním a porozuměním. 
Poté jsem neodolal na kolonku 
erotický horoskop. No, paní 
šéfová je chodící inspirace, opti-
mista a dokázala by mě pořádně 
nažhavit. Naše znamení jsou 
nejideálnější jak v životě, tak v 
ložnici. A dle posledního horos-
kopu by mezi námi vládla neu-
tralita a naše partnerské soužití 
by bylo plné nepochopení a 
hádek. 

Malá poznámka: Tímto 
šéfredaktorce nic nenaznačuji ;-)

A teď test pouze na mě: Mám 
si dát pozor, abych si neodloudil 
přátele. Druhý: Mám se naučit 
na klarinet. Cože? Tak to si dělají 
legraci. Prý to nebude na vir-
tuózní vystoupení, ale udělám 
dojem v obci. A ani nemusím hrát, 
stačí, když to budu nosit pořád u 
sebe a budu vypadat zajímavě. 
Hmm… že bych si koupil klari-
net? Třetí: Úterní ráno mělo zís-
kat na dynamice. Ale je tu jeden 
problém, já v úterý onemocněl, 
jdu dál. Čtvrtý: Výhra v lote-
rii mi pomůže uskutečnit sny. 
Že by měli smlouvy se Sazkou? 
A změna v zaměstnání bude 
příjemná. No, je tu problém, 
do práce ještě nechodím. Pátý: 
Nelze vyloučit úspěch. A nemám 
přemýšlet o penězích. No, nějak 
ty horoskopy jdou proti sobě. 
Radši končím!

Tak a co si o tom teď mám 
myslet? Někdy bych mohl jásat, 
jindy plakat. Podle mě jsou tyto 
internetové a novinové horos-
kopy jeden velký podvod. Lidé 
rádi věří ve sny a pokud jim 
každý den bude někdo servíro-
vat více méně pozitivní zprávy, 
tak se stane jejich čtenářem a to 
oni (noviny, web) chtějí. 

Kdybych šel opravdu k astro-
logovi, který by horoskop dělal 
přímo na mne, tak bych možná 
věřil. Pokud to samozřejmě 
nebude pochybný chlapík u Kar-
lova mostu, který si za to bude 
brát těžký prachy. Mluvil jsem s 
lidmi, kteří byli u věštkyně, ale 
oni nechtěli vědět budoucnost, 
jen to zkusit. A ta jim řekla mno-
ho z jejich minulosti i věci, které 
nemohl nikdo vědět. 

No, já nebudu dávat rady kam 
chodit, ale myslím, že řídit se 
podle horoskopů z novin a netu 
je tak možná pro pobavení. Ale 
každý si udělejte názor vlastní 
nebo si udělejte podobný test 
jako já. Přeji příjemnou zába-
vu, myslím, že se u horoskopů 
nasmějete stejně, jako já. 

Confiteor
Venku byl zase jeden z těch pon-

urých podvečerů, kdy prší, chuchv-
alce mlhy se válí po zahradě a oknem 
dopadá do pokoje čím dál tím méně 
světla. Depresivní nálada na sebe ne-
nechá moc dlouho čekat a já teď mám v 
uších jenom jedno slovo – Confiteor.

Nezbývá nic jiného, než po těžkém dni 
zpytovat svědomí. Kde je vůbec konec 
štěstí? Najdu ho jednoduše? Poznám, 
kdy přestane ta sladká euforie a nas-
tane fádní smutek? Těžko.

Někomu pomáhá poslouchat hudbu. 
Mně moc ne. Nemá to smysl, chce se 
mi sice tancovat, ale s kým? Není přeci 
s kým!

Jenom se rýpej v tom hnusu! 
Přehrabávej pocity a kombinuj nálady 
– breč, když chceš, směj se! Ceď slzy přes 
rozzářená očka…Proč ne. Teď je dovo-
leno i nadávat, burácet jako hromy při 
letní bouřce, co ti osvěží horké čelo.

Confiteor… Jenom tohle latinské 
sloveso. Vyznávám. 

Umřít se mi chce, už jenom proto, že 
žiju. Sám, jako tělo bez duše. Umřít se 
mi chce, protože žiju. Já žiju! Lidi, sakra, 
kde jste kdo? Já ŽIJU! Víte, co to je?

To je strach, smutek, zhrzení, podraz, 
samota, tma. Tohle je život. Zvykej si. 

Kde jsou zase ty vlaštovky? Kam odlét-
ly? Kam se poděly? Vraťte se. Vraťte je. 

Pojď, vezmu tě za ruku, ano? To bylo 
poprvé a nezapomenutelné. Nemačkat, 
máš přeci sílu… Kde je ten pocit z 
prvního polibku? Z dívání do mraků pod 
rozkvetlou třešní? Pamatuješ? 

Ten tam… 
Nepamatuji…
Vraťte mi je. Chci je zpět. Jako to os-

tatní, co jste mi vzali a co jsem si vzal 
sám. Mojí blbostí o další prožitek jsem 
přišel. Snažím se rozpomenout, jaké to 
přeci jen bylo. Smutné, kruté, jako kudla 
přímo do tepoucího srdce? Ne… Jemné, 
citlivé, hřejivé a chladivé zároveň… Elek-
trizující. Jako dotek motýlích křídel. 

Tohle vzala hlučná voda. Dávno 
založeno v paměti, někde v koutku 
duše. A já se zase snažím, seč to jde, 
schraňovat ten poslední zbyteček rados-
ti, všechny matné a mizející chutě, vůně 
a barvy. Někam do krabičky od sirek. 

  
Brečet se mi chce. Zas to nikdo nez-

vedá, já se snad nedovolám. Je mi to líto. 
Poslední pusa a příslib lepších zítřků. 
Tohle všechno zmizelo, do posledního 
vzdechu je to se zítřkem pryč. Nikdo 
už se mi nikdy neozval… A tak to bylo 
krásné. Chvilka naděje, porozumění, 
bezpečí a jistoty. Umřít se mi chce – ale 
jen do nového života bez strachu o 
tebe.    

dpi fko
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Confiteor
Venku byl zase jeden z těch pon-

urých podvečerů, kdy prší, chuchv-
alce mlhy se válí po zahradě a oknem 
dopadá do pokoje čím dál tím méně 
světla. Depresivní nálada na sebe ne-
nechá moc dlouho čekat a já teď mám v 
uších jenom jedno slovo – Confiteor.

Nezbývá nic jiného, než po těžkém dni 
zpytovat svědomí. Kde je vůbec konec 
štěstí? Najdu ho jednoduše? Poznám, 
kdy přestane ta sladká euforie a nas-
tane fádní smutek? Těžko.

Někomu pomáhá poslouchat hudbu. 
Mně moc ne. Nemá to smysl, chce se 
mi sice tancovat, ale s kým? Není přeci 
s kým!

Jenom se rýpej v tom hnusu! 
Přehrabávej pocity a kombinuj nálady 
– breč, když chceš, směj se! Ceď slzy přes 
rozzářená očka…Proč ne. Teď je dovo-
leno i nadávat, burácet jako hromy při 
letní bouřce, co ti osvěží horké čelo.

Confiteor… Jenom tohle latinské 
sloveso. Vyznávám. 

Umřít se mi chce, už jenom proto, že 
žiju. Sám, jako tělo bez duše. Umřít se 
mi chce, protože žiju. Já žiju! Lidi, sakra, 
kde jste kdo? Já ŽIJU! Víte, co to je?

To je strach, smutek, zhrzení, podraz, 
samota, tma. Tohle je život. Zvykej si. 

Kde jsou zase ty vlaštovky? Kam odlét-
ly? Kam se poděly? Vraťte se. Vraťte je. 

Pojď, vezmu tě za ruku, ano? To bylo 
poprvé a nezapomenutelné. Nemačkat, 
máš přeci sílu… Kde je ten pocit z 
prvního polibku? Z dívání do mraků pod 
rozkvetlou třešní? Pamatuješ? 

Ten tam… 
Nepamatuji…
Vraťte mi je. Chci je zpět. Jako to os-

tatní, co jste mi vzali a co jsem si vzal 
sám. Mojí blbostí o další prožitek jsem 
přišel. Snažím se rozpomenout, jaké to 
přeci jen bylo. Smutné, kruté, jako kudla 
přímo do tepoucího srdce? Ne… Jemné, 
citlivé, hřejivé a chladivé zároveň… Elek-
trizující. Jako dotek motýlích křídel. 

Tohle vzala hlučná voda. Dávno 
založeno v paměti, někde v koutku 
duše. A já se zase snažím, seč to jde, 
schraňovat ten poslední zbyteček rados-
ti, všechny matné a mizející chutě, vůně 
a barvy. Někam do krabičky od sirek. 

  
Brečet se mi chce. Zas to nikdo nez-

vedá, já se snad nedovolám. Je mi to líto. 
Poslední pusa a příslib lepších zítřků. 
Tohle všechno zmizelo, do posledního 
vzdechu je to se zítřkem pryč. Nikdo 
už se mi nikdy neozval… A tak to bylo 
krásné. Chvilka naděje, porozumění, 
bezpečí a jistoty. Umřít se mi chce – ale 
jen do nového života bez strachu o 
tebe.    

Když se člověk liší, je rád. 
Zákonitě nikdo nechce být 

podobný tomu druhému,  jako ve-
jce vejci. A dokonce ani dvojčata 
moc dobře nesnášejí nakupování 
stejného oblečení a vytváření téže 
osobnosti. 

  Z vlastní zkušenosti vím, že bych 
byl raději někým jiným. Ani se 
neviděl, jenom byl prostě někdo 
jiný a rozhodně ne sám sebou. Jsou 
situace, kdy jsem naopak rád, že 
jsem takový, jaký jsem. A jednou 
jsem byl na sebe dokonce hrdý.
  

Historie homosexuality
  
Až v minulém století umožnil 

vědecký pokrok odborné zkoumání 
homosexuality jako jedné z variant 
sexuálního zaměření a sexuálního 
chování, tedy zkoumání homosexu-
ality bez předsudků a ideologických 
omezení. 

První výzkumy tohoto druhu 
provedl začátkem století Němec 
Magnus Hirschfeld mezi studenty a 
mezi ocelářskými dělníky a o odhad 
procentuálního zastoupení osob ho-
moeroticky orientovaných v obecné 
populaci se jako první pokusil ve 40. 
letech Američan Alfred Kinsey se 
svými spolupracovníky. 

Na základě rozhovoru s několika 
tisíci muži a ženami stanovil, že asi 
4 % lidí je sexuálně zaměřeno právě 
na osoby stejného pohlaví, přičemž 
ale zkušenost s homosexuálním 
stykem jich má podstatně více. 

Jak vzniká homosexualita

Zatím se přesně neví, jak vzniká 
pravá homosexualita. Pracuje se 
na několika projektech, které mají 
prokázat přítomnost jistého genu 
v chromozomu X. Jenomže tohle je 
jenom jedna z variant chápání vzni-
ku homosexuality. 

  Já osobně se přikláním k tezi, 
že sice homosexualita jako taková 
je vrozená, ale že bych si dával ta-
kové naděje na genetiku, to tedy 

ne. Jednou jsem četl článek o 
prenatálním vývoji plodu – kdy 
je ještě mimčo u mámy v bříšku 
a působí na něj mnoho okolních 
vlivů. Tedy když je vystaveno 
velkému množství jednotlivých 
faktorů na jednou v průběhu 
těhotenství, kdy se vytváří mozek 
a tak vůbec celá osobnost tohohle 
človíčka, tak se nějakým záhad-
ným způsobem změní erotizační 
centrum z ženského pro muže na 
mužské pro muže (u žen, lesbiček, 
je to samozřejmě naopak..). 

Ovšem je tady i jedna varianta a to 
homosexualita naučení. Já osobně 
jsem na ní nevěřil, ale po tom, co 
mi řekl jeden můj kamarád, že balí 
heterosexuály, tak jsem přeci jen 
trochu začal věřit. Jedná se třeba o 
syndrom „Staršího bratra“ – kdy se 
fyzicky upnete na staršího kamará-
da a pak už je to jenom otázkou 
chemie… Jo, člověk nikdy neví. 

  Rozhodně tedy nechápu myšlenky, 
že je snad homosexualita léčitelná 
(byla vyškrtnuta v roce 1971 ze sez-
namu psychických chorob a v roce 
1990 se za ní přestalo trestně stíhat, 
dokonce už jsou uzákoněné homo-
sexuální svazky, tzv. registrované 
partnerství). 

A co já?

To, že je člověk gay si tak nějak 
uvědomuje už od mala. A kdy na to 
člověk přijde? No, on už to vlastně 
ví, jenom jde o to si to připustit a 
na chvíli se zastavit a s tímhle se vy-
rovnat. O to tady jde. Přijde totiž 
doba, kdy je to vhodné oznámit širší 
veřejnosti, než jen lidem na chatu a 
tak.

Nemůžu se rozhodnout

V tomhle období je člověk nero-
zhodný. Z několika stran na něj tlačí 
společnost s morálním vzorcem kla-
sické rodiny. Sám uvnitř sebe ale ví, 
že se mu to tak nezamlouvá. Zase: 
chce to čas. Je to důležité rozhod-
nutí – být sám se sebou spokojený, 

ovšem na úkor trochy stresu, sevření 
žaludku a slz. A nebo se celou tu 
dobu, po zbytek života, dusit uvnitř 
sebe a držet hubu a krok – jak se 
říká. 

Jsem snad jediný na světě?

Situace se ovšem výrazně kompli-
kuje, když žijete třeba na vesnici. Pu-
berta není jenom obdobím, kdy se i 
heterosexuální kluk cítí sám. V téhle 
fázi je důležité komunikovat, setká-
vat se s lidmi a být sám sebou.  Pokud 
nebude komunikovat, jednoznačně 
zahořkne. Život na vesnici tedy 
rozhodně není jednoduchý. V tom-
hle je město daleko liberálnější. 
Jeden by měl mít i strach se s někým 
chytit za ruku – naši obyvatelé jsou 
natolik labilní a nepřizpůsobivý, že 
by klidně uspořádali pogromy ve 
stylu lovu na čarodějnice. 

Pak se člověk nesmí divit, že je 
najednou sám kůl v plotě. A zase: 
obdivuji anonymitu městského 
prostředí. Na vesnici se prakticky 
zná každý s každým a místní tam-
tamy bijí opravdu rychle. To je pak 
marný boj s větrnými mlýny. Co na 
to řeknou sousedi? A co na to bu-
dou říkat klepny před sámoškou? 
Ostatně je to každého věc… 

A jdeme s pravdou ven…

Coming – out: to je proces, při 
kterém přijmeme svou novou identi-
tu a sami se s ní dokonale seznámíte. 
To je takzvaný vnitřní dominy-out. 
Pak je tu ještě jedna varianta: říct o 
tom svým nejbližším kamarádům a 
později i rodinným příslušníkům. 

Seznámit s novou situací kamarády 
je daleko jednodušší, než to říct 
rodičům. Pokud mohu radit, nejlepší 
je o říkat ze začátku velice opatrně. 

Mami, tati, 
          mám kluka…
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Nevíte, jak se dotyčný zachová. Po-
roto je lepší chvíli dotyčného po-
zorovat a pozorně poslouchat, zda 
není proti opačně orientovaným 
jedincům nějak vysazen. Ne, že se 
postavíte před zrcadlo, řeknete si: „ 
A tak jsem gay. Super.“ A okamžitě 
jdete telefonovat do všech směrů 
svou novou orientaci. Tudy cesta 
nevede. 

Zase je lepší, když to o vás dotyčný 
už jaksi tuší, nebude to pro něj ta-
kový šok. První sdělení bych 
uvedl asi takto: počkejte si 
na vhodnou chvíli – bouřlivá 
přestávka není to nejlepší, 
stejně tak intimní prostředí, 
kdy si dotyčná snad bude 
myslet, že je pozván na 
rande. Ze začátku to taky 
neříkejte klukům, ale spíše 
holkám. Kluci si budou 
určitě myslet, že je balíte. 
A to zas vy ne, protože nej-
sou váš typ (v tom už máte 
jasno). 

Říci rodičům, to už je větší 
problém. Nevíte, co udělají. 
Třeba máte to štěstí, že 
máte velice otevřené rodiče, 
ale taky se může stát, že 
se vám tak jen jeví a že 
pravda bude daleko tvrdší. 
Chce to vybrat tu pravou 
příležitost. Rozhodně bych s 
tím nespěchal. Jako vůbec s 
ničím. Počkejte si, až budete 
mít dlouhodobější vztah, aby 
to nebrali jen jako manýris-
mus. Ale o tom už níže.

Jak sbalit kluka

Balení je velice složitý pro-
ces. Některým z nás se nato-
lik poštěstí, že jim vhodný 
parter spadne rovnou do klína, jak 
se říká.  

Budeme vycházet ze situace a) jste 
zamilovaný, b) nejste zamilovaný. 
Pokud u vás převládá varianta a, 
je to jasné – zde už je jen potřeba 
toho kluka ulovit.

Poměry se mohou lišit. Pakliže 
se jedná o gaye, je to daleko 
jednodušší, věřte si, věřte svému 
srdci a je to. Nemůžete na tom nic 
zkazit, protože tam taky nejde co 
zkazit. I když… Ale stejně, buďte 
happy a je to. 

Nejsnazší cestou je mu napsat sms-
ku, něco ve stylu, že už to nemůžete 
vydržet, že mu to musíte říct, že ho 
strašně milujete. Ok.  Pokud ovšem 

nevlastníte telefonní číslo svého 
boha, je lepší mu to oznámit osobně. 
Alespoň uvidíte jeho reakci. 

Pakliže se ale jedná o heterosexu-
ála, je tu problém. Nikde není ta 
jistota, že vše klapne. Na internetu 
se dá najít pár „účinných receptů“ 
na balení heteráčů. Ale to je blbost. 
I když se vám snad povede se k 
němu dostat blíže, než na deset 
kroků, nikdy z něj nedostanete to, 
co právě žádáte. A tím nemyslím 

jenom sex, naopak – ten by snad byl 
až kontraproduktivní. Ale myslím 
tím opravdové city. Jedna rada: ať 
se dostanete ve vztahu s heterosex-
uálem jakkoliv daleko, nesnažte se 
ho líbat. Je to pro ně třináctá kom-
nata, o které se jednak bojí mluvit, 
jednak se štítí do ní vstoupit. Je lepší 
si počkat, až on políbí vás. Je to tak 
jistější  a víte, že to myslí upřímně. 

Další varianta je b). Řekněme, že 
jste volní a už vás prostě nebaví 
usínat sám v posteli. Ok. Máme tu 
tedy tři možnosti, jak se seznámit. 

První z nich je inzerát. Proč ne. 
Pokud zvládáte pravopis, je to pro 
vás ideální volba. Inzerát si můžete 
podat třeba na internetu, obyčejně 

to je zdarma a hned. 
Druhá možnost je chat. Existují 

specializované místnosti pro gaye. 
Když do nich vstoupíte, obvykle vás 
vyděsí nápisy typu: „Chci to hned, 
kdo přijede?“. Těch se nelekejte 
a rovněž je nepište. Notabene na 
ně snad odpovídat. Tedy pokud 
nechcete jen sex. Snažte se navázat 
s někým kloudným dialog a toho 
se držte. Jeho nick vám prozradí 
více než dost – pokud tam jsou 

čísla udávající velikost jeho 
příslušenství, ruce pryč. Je to 
psychopat. Notabene něco 
horšího…že?

A je tu první rande

Pokud dospějete do stá-
dia první schůzky – gratuluji. 
Doporučuji si první schůzku 
jaksi naplánovat. Nemá 
smysl jít na věc bez důkladné 
přípravy, stejně tak mít vše do 
posledního detailu v hlavě. 
Prostě si jen tak udělejte 
předpokládaný plán, jak by to 
asi tak mělo probíhat. 

Já jsem třeba zavedl jedno-
ho kluka po velice dlouhých 
schodech do sadu, kde jsme si 
lehli na zem a dívali jsme se 
do mraků. Mimochodem, tam 
jsem taky dostal svou první 
pusu. Jo – první polibek, na 
to se taky asi jen tak neza-
pomíná.

Určitě se budete klepat 
trémou, ale to je normální,       
jenom prohodíte pár slov a 
hned se osmělíte.  

Jak dál?

Jak budete pokračovat ve 
vztahu dál, to je jen na vás. Pama-
tujte na to, že jen vy máte tu výsa-
du zacházet se svým tělem tak, jak 
chcete zrovna vy. Nikdo jiný toh-
le nesmí dělat. Tak se do ničeho 
nenuťte a nutit se nenechte. Pokud 
se třeba ještě na milování necítíte, 
nevadí. Dopřejte tomu čas a je to. 

Já už jsem zažil pár nadávek kvůli 
tomu, že jsem gay. Dokonce jsem 
slyšel, že jsem defektní – jenomže 
ten, kdo vyřkl toto slovo, tak byl 
levák. Takže byl stejně „defektní“ 
jako já, protože leváků je daleko 
méně než praváků a jen praváci jsou 
přeci normální. 
  Rozhodně se nebojte a choďte s 
hlavou nahoru.   

Homosexuální nejsou jenom kluci, ale i holky...
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Téměř každý, když ve filmu 
zabijí hlavního hrdinu, je tro-

chu smutný. Umírá ochránce všech 
dobrých bytostí a nějaký par-
chant, kterému jde jen o prachy 
ho střelí do srdce. Slabším ná-
turám vhrknou slzy do očí. Je to 
jasné, zlo zvítězilo nad dobrem. 
Ale co záporné postavy. A co film, 
kde je zlo proti zlu?

Asi nejlepší 
příklady zla 
proti zlu 
jsou filmy z 
mafiánského 
p r o s t ř e d í . 
Na ty se zde 
zaměřím. Asi 
za všechny 
hovoří filmy 
Kmotr. Tento 

film je zaměřen na jednu mafiáns- 
kou rodinu. Otec této rodiny, 
největší mafián, takzvaný Capo, 
Don, či jak chcete, je charismatický 
chlapík. Když ve filmu do něj vypálí 
pět kulek, bylo mi docela smutno. 
„Vždyť to byl pán, co pomáhal 
svým přátelům.“ Ale nějak si v 
tuto chvíli neuvědomuji, že aby 
pomohl přátelům, musí poškodit 
druhé. Oni o sobě říkají, že jsou 
obchodníci, ale ve skutečnosti to 
jsou vrahové, vyděrači, kuplíři, 
prostě zločinci. Ale mají charak-
ter. 

Třeba mě dostala scéna, jak 
agent FBI fotí soukromou akci 
hlavní, mafiánské rodiny. Poté k 
němu naběhne cholerický mafián 
a rozbije mu fotoaparát. Pak vy-
táhne peněženku a hodí mu na 
zem peníze, ať si koupí nový. 
Je pravda, že kdyby ho ostatní 
nezadrželi, tak by mu musel dá-
vat peníze ještě na nový nos, ale 

ty peníze by mu asi určitě dal. Tím 
si záporný hrdina koupí divákovu 
přízeň.

Další příklad je PC hra Mafia. 
Hrajete zde za mafiána, který 
během hry 
zabije oprav-
du mnoho 
lidí, ale v tom-
to příběhu 
to je kladný 
hrdina. Je to 
divné, ale je to tak. Když to hra-
jete, tak si neuvědomujete, že jste 
masový vrah. Ale ten sympatický 
chlápek v saku a klobouku, co 
plní „jen“ své úkoly. A policisté 
jsou pro nás v té chvíli záporňáci. 
Určitě na nás, v dnešní době, silně 
působí styl, jak lidé v této době 
žili. Asi nejpřitažlivější je období 
mezi válkami, ale jak nám ukazu-
je Kmotr, i období po 2. světové 
válce na nás působí zajímavě. 

Ale pokud bychom viděli 
film, kde bude hlavní „hrdina“ 
potetovaný, ošumtělý vrahoun, 
tak nebude mít takovou oblibu. 
Možná jen u hrstky lidí, vyžívající 
se v násilí.

Pokud má vrahoun charak-
ter, získá si oblibu. A někdy se 
naskytne scéna, kdy ve skutečnosti 
„záporňák“, pro však nás hlavní 
hrdina, umírá. Dobrý příklad je 
film Road To Perdition. Když Tom 
Hanks umřel, já se rozbrečel. 
Je pravda, že to je hodně let 
zpátky a že je Tom Hanks můj 
nejoblíbenější herec, ale je to tak. 
Ale v tu chvíli si neuvědomuji, že 
chladnokrevně vraždil lidi pro 
peníze. Tak mu to patří.  

Mnohokrát jsem si říkal: „Jak 
moc bych chtěl žít v této době 
a být mafiánem.“ Ale pak: „Co 

to říkám? Chtěl bych všude 
nosit zbraň, bát se, že na mě 
někdo z uličky vyběhne a dá mi 
nakládačku, či rovnou střelí do 
hlavy?“ Mafiánské prostředí nás 
fascinuje, ale muselo to být ob-
dobí strachu, pokud bychom se 
dostali do sporu s mafií. Myslím, 
že nebylo snadné být ani na sez-
namu přátel mafie. Protože je 
mnoho rodin a někdy se ta jedna 
rodina rozhodne skoncovat s tou 
druhou i s jejími spojenci. 

Mafie je samozřejmě i dnes. 
Nejsou to však ti pánové v sakách 
a kloboucích, co vydělávají prode-
jem alkoholu v období prohibice. 
Ale dnes to jsou potetovaný maní-
ci, okolo krku mají pět kilo zlata a 
prodávají drogy. Kdybychom měli 
film, ve kterém bude tato sku-
pina dnešních mafiánů, tak nám 
jich asi nebude líto, když je někdo 
oddělá. A ještě se vrátím k filmu 
Kmotr. Don Vito Corleone, hlavní 
boss, odmítne spolupracovat se 
skupinou prodávající drogy, i když 
by za to mít balík peněz. Scénáris-
ti vědí, co mají udělat, abychom si 
zamilovali toho, koho oni chtějí. 
Nemůžu srovnávat skutečné 
mafiány s filmovými, jako jsou v 
Kmotrovi a podobně, ale myslím, 
že zase tak moc uhlazené to ne-
bylo. Podle mě to je jen filmový 
klam, který se nám však náramně 
líbí. 

„Mafiánské“ postavy ve filmu

dpi

fi
lm
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Známá herečka, zpěvačka a 
sex-symbol 50. let dvacátého 

století. Její život, tvorba, inspi-
race, styl a smrt…  

Pod atraktivním pseudonymem 
Marylin Monreová se ukrývá 
tichá, smutná Norma Jeane 
Mortensová.

Je i trochu tajemstvím, že byla 
pihatá, sem tam se objevil 
špíček a  rozhodně nebyla zářivá 
blondýnka, leč rusovláska.

Když se Norma Jeane 
Mortensová narodila 1. června 
roku 1926 v rodině krachujícího 
obchodníka s koberci, nikdo 
netušil, že se k ní v roce 1945 
dostane Hollywoodský produ-
cent Johny Angelo a dostrká ji 
na výsluní. 

Pravda, nejdříve Norma zpí-
vala po putykách a až později 
se dostala do slušných barů, kde 
si ji vyhlédl režisér jejího pilot-
ního snímku Nebezpečná léta 
(Dangerous Years, režie Arthur 
Pierson). Film na festivalu v L.A. 
1947 totálně divácky propadl. 
Nicméně Norma (nyní s iniciály 
M.M.), se nevzdala a za pár 
měsíců se vrhla na další snímek.
  

Postupně se propracovala 
k zářivé, usměvavé, lokýnkaté 
blondce. Přesně podle posledních 
módních diktátů. Tuny nekvalit-
ního make-upu, maskující její 
jizvy po chemickém ošetření pih, 
naondulované odbarvené vlasy, 
rudá rtěnka a silné oční linky… 
To byla nová Marilyn Monroe. Pi-
toreskní postavička z nokturna. 

Ovšem přišla doba, kdy i 
ona udávala směr módním 
návrhářům a stylistům. Její účes 

fascinoval ženy natolik, že stačilo 
jít do kadeřnictví a říci „Na Mary-
lin, prosím,“ a bylo to. Stejně tak 
její šaty. Nosily se boa, to jsou 
takové ty pštrosí šály, jak říká 
moje sestra, bílé nadýchané šaty 
se spoustou spodniček…Měla, 
holka, štěstí na nejlepší návrháře 
své doby. 

„Jenomže se časem rozvi-
nula v hloupou ženu, něco na 
způsob naivní holčičky. Začala ve 
filmech mluvit pomalu, jako by 
přemýšlela o tom, co řekne – a 
to se stalo kouzelné. To a blůzky 
s výstřihem k sobě ladí báječně.“ 
Uvedl takto osobu M.M. v jed-
nom rozhovoru Tony Curtis, její 
bývalý milenec, který ztvárnil 
jednu z hlavních postav filmu 
Někdo to rád horké (Some Like 
It Hot, 1959 - režie Billy Wilder).

Tento film je ale přelomový v 
jednom faktu, který bych nerad 
opomněl. Když si Marilyn Mon-
roe při natáčení jedné večerní 
scény nechtěně stoupla s noční 
róbou a lodičkami na průduch 
klimatizace, zjistila (jaké to 
překvapení!), že ji proud vzdu-
chu nadzvedává a nafukuje 
sukni i se spodničkami. Začala 
se tomu hrozně smát a snažila 
se ten balón urovnat. V tom ji 
vyfotil asistent kameramana a 
bum! Její nejslavnější póza byla 
na světě…

Jako zpěvačka se Marilyn 
uchytila už takřka ve svých dvace-
ti, ovšem její um výrazně pozna-
menal právě až příchod Johnyho 
Angela, který ji představil profe-
sorovi zpěvu. 

Z jejích songů vzpomeňme 
třeba Diamonds are a Girl’s Best 
Friend, nebo I Wanna be Loved 
by You, odtud také pochází 
slavný popěvek „pu pupi pup 
– mlask - “ – zprofanovaný jed-
nou naší českou nejmenovanou 
zpěvačkou. 

Písničky to nebyly textově 
náročné, pravda, kvůli rtěnce, 
make-upu a hlubokému výstřihu 
se přeci nemusela tak složitou 
píseň. Tohle všechno to obsta-
ralo samo…

Na oslavu narozenin J. F. Ken-
nedyho vzpomíná jeho proti-
kandidát: „Otevřela se Země a 
jasné světlo odhalilo andělskou 
Marylin Monroe. V ruce držela 
sklenku šampaňského, pros-
torem se nesl její zpěv: “Všechno 
nejlepší k narozeninám...” Jako 
zlaté penízky se sypal její hlas do 
ztichlého okolního šera. I tak se 
slaví narozeniny.“

Marylin Monroe -  
Smutný sex-symbol…

1.6.1926 – 5.8.1962

živo
to

p
is
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Právě její vztah s prezidentem 
USA Johnem Fitzgeraldem 
Kennedym se jí nakonec stal os-
udným. Za svůj život se provdala 
Marilyn jen třikrát – poprvé se 
svým sousedem  Jamesem Dough-
ertym (19. července 1942 – září 
1953), podruhé s baseballovou 
legendou Joem DiMaggiem (14. 
ledna 1954 – říjen 1954), potřetí se 
spisovatelem Arthurem Millerem 
(29. června 1956 – leden 1961). O 
tom, jak sex-bomba padesátých 
let umřela, dosud není jasno. 
Novináři se přetahují, zda nebyla 
Marilyn zavražděna jako součást 
předvolební kampaně, nebo jest-
li nespáchala sebevraždu. Kvůli 
vztahu s J. F. Kennedym se její 
případ takříkajíc ututlal, přičemž 
nesměl být poskvrněn už tak 
pošramocený štít kandidáta na 
další prezidentské období. 

Takže těžko zhodnotit život 
Marilyn Monroe. Byla to určitě 
žena s takovým vnitřním es-
pritem, že okouzlila i preziden-
ta, na druhou stranu bytost bez 
skrupulí, co ji její otec nechal 
upsat společnosti Paramout za 
dvacet tisíc dolarů, které propil 
a prohrál.

Sama, pár dní před svou smrtí, 
snad jako by něco tušila, proh-
lásila, že už ji nebaví se skrývat 
před novináři, dělat někomu 
hračku a být něčí věc. Byla smut-
ná. Tak ji odpráskly. 
  

Neslavný konec slavné hvězdy…      

Výběr z filmotéky:

Nebezpečná léta (Dangerous 
Years), 1947 - režie Arthur Pier-
son 
Pluj! (Scudda Hoo! Scudda Hay!), 
1948 - režie Frederick Hugh Her-
bert 
Sboristky (Ladies of the Chorus), 
1948 - režie Phil Karlson 
Šťastná láska (Love Happy), 1950 
- režie David Miller 
Lístek do Tomahawku (A Ticket 
to Tomahawk), 1950 - režie Rich-
ard Sale 
Asfaltová džungle (The Asphalt 
Jungle), 1950 - režie John Hus-
ton 
Vše o Evě (All About Eve), 1950 
- režie Joseph L. Mankiewicz 
Kulový blesk (The Fireball), 1950 
- režie Tay Garnett 
Pravý hák (Right Cross), 1950 - 
režie John Sturges 
Příběh z rodného města (Home 
Town Story), 1951 - režie Arthur 
Pierson 
Tak mladý, jak se cítíš (As Young 
As You Feel), 1951 - režie Har-
mon Jones 
Hnízdečko lásky (Love Nest), 
1951 - režie Joseph Newman 
Udělejme to legálně (Let’s Make 
It Legal), 1951 - režie Richard 
Sale 
Ve spárech noci (Clash by Night), 
1952 - režie Fritz Lang 
Nejsme svoji (We’re Not Married), 
1952 - režie Edmund Goulding 
Neobtěžuj se klepáním (Don’t 
Bother to Knock), 1952 - režie 
Roy Ward Baker 
Omlazovací prostředek (Monkey 
Business), 1952 - režie Howard 
Hawks 
O. Henryho plný dům někdy 
uváděno jako Vánoční dárek (O. 
Henry’s Full House), 1952 - režie 
Henry Koster 
Niagara (Niagara), 1953 - režie 
Henry Hathaway 
Páni mají raději blondýnky (Gen-
tlemen Prefer Blondes), 1953 - 
režie Howard Hawks 
Jak si vzít milionáře (How to 
Marry a Millionaire), 1953 - režie 
Jean Negulesco 

Řeka do nenávratna (River of No 
Return), 1954 - režie Otto Prem-
inger 
Není nad show bussiness (There’s 
No Business Like Show Business), 
1954 - režie Walter Lang 
Slaměný vdovec (The Seven Year 
Itch), 1955 - režie Billy Wilder 
Autobusová zastávka někdy 
uváděno jako Zastávka v Kansa-
su (Bus Stop), 1956 - režie Joshua 
Logan 
Princ a tanečnice (The Prince and 
the Showgirl), 1957 - režie Lau-
rence Olivier 
Někdo to rád horké (Some Like It 
Hot), 1959 - režie Billy Wilder 
Milujme se (Let’s Make Love), 
1960 - režie George Cukor 
Mustangové (The Misfits), 1961 - 
režie John Huston, scénář Arthur 
Miller 
Něco musí prasknout (Some-
thing’s Got to Give), 1962 - 
nedokončeno, MM umírá, režie 
George Cukor

Prameny: 

www.marilynmonroe.com
www.novinky.cz
www.google.com 
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Andy 
Warhol
  Andy Warhol byl jednou z 
nejvlivnějších osob v umění 
konce 20. století. Je považován 
za zakladatele a nejdůležitějšího 
představitele pop artu, stejně jako 
za jednoho z prvních umělců, kteří 
používali velkorozměrné fotografie 
pro základ pro své oleje, akryly a 
kresby inkoustem. Právě tato tech-
nika mu umožnila vytvářet série 
opakujících se obrazů, které on sám 
považoval za symbol smrti:
  „Přiznávám, že vše, co dělám, sou-
visí se smrtí.“
  Nikdy nedovolil, aby se v jeho dí-
lech projevila jeho vlastní osobnost, 
a byl vždy zdrženlivá, pokud šlo o 
jeho osobní život. Byl tak chladný a 
rezervovaný, že sám sebe proměnil 
v obchodní produkt.
  Warholův vliv na soudobé malířství 
je neodmyslitelný – nejen díky jeho 
příspěvku k pop-artu, ale rovněž 
proto, že jeho dílo položilo základ 
mnoha současných směrů pracu-
jících s fotomechanickými techni-
kami a s nejmodernějšími technolo-
giemi. Jakkoliv si ve svých obrazech 
udržoval odstup mezi umělcem a 
dílem, je v jeho filmech patrná jeho 
homosexualita. Snímek Flesh (Tělo, 
1968) kupříkladu vypráví příběh 
muže, jenž podporuje svou ženu a 
svého syna tím, že pracuje jako ho-
mosexuální prostitut.
  Warholovo dílo neobsahuje prvek 
přímé komunikace. Umělec nikdy 
nic nedělal osobně, raději věci řídil, 
dával pokyny a vyhýbal se jakýmko-
liv závazkům. A ke všemu byl velmi 
tolerantní.

Život Andyho Warhola:
1928 – Narodil se 6. srpna jako An-
drew Warhola v Pittsburghu v Pen-
sylvánii rodičům ze slovenských Kar-
pat. Jeho otec nejdříve pracoval na 
stavbách, později v dole.

1934 – 1937 – V šesti letech poprvé 
začal sbírat fotografie Shirley Tem-
pleové a Mickeyho Rooneyho. Trpěl 
duševními depresemi známými pod 
lidovým názvem tanec Svatého Víta. 
Četl komiksy s Dickem Tracym.

1945 – Nastoupil na univerzitu a v 
létě pracoval jako aranžér výloh v 
obchodním domě.

1949 – Začal pracovat jako ilustrátor 
pro časopis Glamour. Nedopatřením 
bylo jeho jméno vytištěno v podobě 
Warhol místo Warhola.

1952 – Za ilustrace k inzerátům zís-
kal cenu newyorského Art Director’s 
Club

1956 – Účastnil se skupinové výstavy 
v Museum of Modern Art v New 
Yorku

1957 – 1961 – Zhotovil první plátna 
s postavami převzatými z komiksů: 
Barman, Dick Tracy, Nancy, Popey 
(Pepek námořník…) a Superman. 
Namaloval první obrazy s reklama-
mi a láhvemi Coca-Coly. 

1962 – Namaloval plechovky Camp-
bellovy polévky, sérii o katastrofách, 
Elvise Presleyho a Marilyn Monroe. 
V Sydney Janis Gallery se konala 
skupinová výstava nazvaná Noví re-
alisté – zrodilo se hnutí pop artu.

1963 – Natočil svůj první 
dlouhometrážní film Spánek, který 
trval osm hodin. Začal fotografovat 
polaroidem.

1968 – Feministka Valerie Solansová 
vystřelila na Warhola v jeho ateliéru 
The Factory (Továrna)

1969 – Následkem střelných zranění, 
jež při útoku utrpěl, podstoupil další 
operaci. Založil časopis Interview.

1972 – Začal produkovat portréty na 
objednávku. V následujících letech 
jich vytvořil více než 100.

1987 – Zemřel v newyorské nemoc-
nici 22. února při operaci žlučníku. 

Byl pohřben v Pittsburghu.   

210 lahví Coca – Coly (1962)
sítotisk a akryl na plátně
208,5 x 266,5 cm
  

Na začátku 60. let založil Warhol 
svůj ateliér Továrna, který se stal 
díky svým sexuálním a drogovým 
večírkům centrem alternativní kul-
tury v New Yorku. Jako odpověď 
Kadinskému, vůdčímu představiteli 
abstraktního expresionismu, za-
hájil Warhol domýšlivé, rebelantské 
hnutí, postrádající subjektivitu. Jeho 
obrazy se vracely k figurativnos-
ti s odkazy na dadaistické hnutí. 
Zcela beze smyslu zde znovu a zn-
ovu opakuje obraz slavné malé 
lahvičky. Je to objekt sám pro sebe, 
i když malíř z jeho existence tvoří 
téměř kult. Malba neukazuje pouze 
banální objekty – stejně důležitý 
je i způsob, jakým tyto objekty zo-
brazuje. Tento styl byl inspirován 
reklamou. Ačkoliv je pop art chápán 
jako kritika konzumní společnosti, 
Warhol tuto interpretaci nikdy 
nepřipustil. Podle něj jsou jeho mal-
by čistě povrchní, nic více.

Tyrkysová Marylin (1964)
sítotisk a akryl na plátně
101,6 x 101,6 cm
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Warhol proměnil tuto fotografii 
Marylin Monroe v univerzální ob-
raz trvalé hodnoty. Fotografie, 
již použil jako základ svého díla, 
pochází z padesátých let. Warhol 
ji začal užívat v roce 1962 a od té 

doby ji představoval publiku v celé 
řadě různých barev a reprodukcí 
různého charakteru. Bylo to pouhé 
dva roky před tím, než herečka za 
podivných okolností zemřela (viz. 
článek o M.M.)
 Warhol začal kolorovat na foto-
grafii různé části – nejdříve rty a 
později i celý obličej. Tvary a barvy 
donekonečna proměňoval. Přímé 
přenesení fotografie na sítotisk mu 
umožnilo vytvářet nejrůznější vari-
ace. Vedle základní černé desky měl 
další desky určené na tisk očních 
stínů, rtů, obličeje, vlasů a pozadí. 
Nový charakter výrazu mu umožnilo 
posunutí registru každé z barev tak, 
aby nesouhlasily s obličejovými rysy 
na fotografii. Zde jsou například 
proti základnímu obrazu lehce po-
sunuty rty a oční stíny. Tento jakoby 
nechtěný, povrchní aspekt publi-
kum brzy přijalo, a navíc si získal 
velkou popularitu. Na druhé straně 
však také vyvolal mnoho nesouhla-
su, především ze strany radikál-
ních feministek, které odsuzovaly 
proměnu ženy v pouhý komerční 
objekt.  

 

                  
         Daisy
zdroje:
- Jordi Vigué, Mistři Světového Malířství, Rebo Pro-
ductions
- Google.com

- Historie malířství, Jordi Vigué, Rebo Productions

Zase jsem jednou slyšel kvalitní 
pop. Stahoval jsem P!nk a její nové 
cédéčko, chápu – samozřejmě, 
že nezákonně, ale dá se kvůli 
vysokým cenám jinak? – nicméně v 
zazipované složce nebyla P!nk, ale 
Sarah Slean. Nemilé překvapení 
večera. Netušil jsem, o koho se 
přesně jedná. Nicméně jsem prostě 
pustil její první písničku a zjistil 
jsem, že i když to není zrovna můj 
styl, dá se to poslouchat. Dokonce 
více než to.

Vlastně těžko říct, co je to za 
hudební styl, ve své podstatě 
bych to ovšem nazval popem. 
Pakliže nemůžeme nějak hudbu 
zařadit, je to automaticky pop. 
Jenomže tohle není jenom tak 
lehce zaškatulkovatelná hudba. 
Kanadská písničkářka Sarah Slean 
vsadila na dokonalé aranžmá, 
na kvalitní text a ještě kvalitnější 
hlas. 

Výrazná melodická linka se táh-
ne od začátku jednotlivého songu 
až do poslední chvíle, kde se roz-
plyne v hlubokém tichu.

Na internetu jsem si přečetl 
něco o autorce. Od svých dvanác-
ti let trpěla hlubokými depre-
semi. Právě hudba jí už odmala 
pomáhala bojovat s touto duševní 
nemocí, hudební produkce bylo 
to, co jí ulevovalo a uklidňovalo. 
Právě její rozpoložení se odráží do 
jejích písniček. 

Doporučuji nádhernou baladu 
California. Dýchá notnou dávkou 
nostalgie, hlubokých pocitů a 
prvotních dojmů z návštěvy Kalifor-
nie. Nebo třeba Out of Park, song 
napsaný po návštěvě městského 

parku. Snad nejintenzivnější 
dojem ve vás vyvolá Mary. Krásný 
příběh umírající krásné Mary…

Jak vidíte, texty mají pro jed-
nou hlavu a patu. Díky bohu. Ani 
nevadí, že jsem o téhle zpěvačce 
neslyšel dříve. Není to mediální 
hvězda a ani nikdy nebude. Buďme 
realisti. V tomhle světě není místo 
pro duševně nemocné. 

Hudba Sarah Slean je snad tou 
nejniternější zpovědí. Záleží jen 
na nás, co si pod chytlavou melo-
dií představíme. Já mám třeba 
chmurné myšlenky a tak vůbec, 
není to veselá hudba…

Snad by můj článek mohl vyvolat 
zdání, že celé cédéčko je protká-
no slzami, ale to není pravda. 
Třeba profilující skladba Day One 
je velice pozitivní, radostná až 
laškovná. 

Abych to shrnul. Dokonalá hud-
ba pro lidi se srdcem. Doporučuji 
její styl, doporučuji její texty a její 
nálady. Je to jiný pohled na svět. 
Smutný se smíchem na tváři… Ta-
ková je Sarah Slean a její cédéčko 
Day One.   
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Karel Kryl se narodil 12. 4. 
1944 v Kroměříži. Jeho 

dětství nebylo šťastné, protože 
jeho rodina žila v bídě. Komu-
nistický režim zabavil jeho otci 
tiskárnu a poslal ho do Ostravy 
jako horníka. A tak žil se svoji 
matkou, s mladším bratrem a 
starší sestrou v malém bytě. 
Jakožto nejstarší syn musel na 
polích krást brambory, aby uživil 
rodinu a to již v osmi letech. Po 
základní škole studoval výtvarný 
směr Střední průmyslové školy 
keramické v Bechyni a kde v roce 
1962 maturoval. 

V roce 1962- 1966 byl zaměstnán 
v keramickém závodě Spojker 
Teplice jako kádrová rezerva,   
kvalitář, palič u tunelové pece 
a od roku 1967- 1968 vystřídal 
mnoho různých povolání. Od srp-
na 1968 byl výhradně textařem, 
zpěvákem, kytaristou. 9. září 
1969 emigroval do Německa. V 
Mnichově v letech 1973-1979 stu-
doval dějiny umění a žurnalistiky. 
Dále spolupracoval, jako externi-
sta s Rádiem Svobodná Evropa v 
Mnichově. 

První básně a písně začal sklá-
dat na začátku 60. let. Jeho písně 
byly především o lásce, sociál-
ních nepoměrech a především 
o politice. Mnoho jeho písní má 
skrytý politický význam, pro-
testující proti komunistickému 
režimu. Ale jsou i písně takové, 
kde si opravdu nebral servítky, 
jako například v písni Bratříčku, 
zavírej vrátka: „Bratříčku, nev-
zlykej, to nejsou bubáci. Vždyť 
už jsi velikej, to jsou jen vojáci. 

Přijeli v hranatých, železných 
maringotkách.“ Kdy srpen 68 
napadne opravdu každého. 
Karel Kryl byl u nás jednu dobu 
téměř zakázaný. Nesměl veřejně 
vystupovat, tak pořádal jen malé 
koncerty pro hrstku lidí. Jeho 
písně nejsou nijak úžasné. Zpěv 
ani kytara není nic ohromujícího, 
ale ten text a lásku, kterou Karel 
Kryl dával do svých písním, je 
něco úžasného. Hlavně ty texty, 
to je dokonalost sama. Z písní 
čiší hrdost, oddanost a láska k 
vlasti. Ikdyž v Československu 
nebyl dvacet let, tak nikdy na 
svoji vlast nezapomněl. Po revo-
luci měl ihned v Československu 
desítky koncertů, ale po kritice 
Václava Havla se stával čím dál 
tím méně populárnější.

Když poslouchám jeho CD, (CD 
jest výdobytek moderní, v časech 
dřívějších samozřejmě byla LP) 
cítím jistý respekt. Mnohdy mě 
z textů zamrazí, Karla Kryla 
nemůžu poslouchat jen tak. Mu-
sím se soustředit pouze na jeho 
slova. Ale co je hrozné, že jeho 
písně jsou použitelné i dnes. 
Stále existuje ten velký, krutý 
pán, co vládne těm malým, bez-
mocným lidičkám. Někdo nahoře 
se má, o nic se nestará a jinde lidé 
dřou, aby se uživili. Karel Kryl je 
velikou osobností v moderních 
českých (popř. československých) 
dějinách.

Velmi mě dostal závěr písničky- 
Píseň neznámého vojína: „Co mi 
to říkáte? Že šel bych zas? Rád? 
Odpověď čekáte? Nasrat, jo, nas-
rat!“ Tato píseň se musí slyšet. 

Zde není skryt žádný jiný smysl 
mezi řádkami. Zde je vše psané 
na rovinu. 

Já osobně jsem Karla Kryla 
ještě před dvěma lety neznal. Až 
díky Danielu Landovi, který jeho 
písně nazpíval. Neříkám, že s 
Danielem Landou souhlasím, že 
zpívá Krylovo písně, ale alespoň 
je oživil. Já bych Karla Kryla zcela 
jistě jinak neznal.   

Karel Kryl zemřel 3. března 1994.

Diskografie: 
Bratříčku, zavírej vrátka (1969) vydáno 
v ČSSR!
Rakovina (1969) tyto a následující LP vy-
dána v zahraničí
Maškary (1970)
Bratříčku, zavírej vrátka (exil) (1971)
Carmina resurrectionis (1974)
Dívka havířka / Azbuk (1978)
Karavana mraků (1979)
Plaváček (1983)
Ocelárna (1984)
Omezená suverenita / Jedůfka (1986)
Karel Kryl in Boston ´88 (1988)
Dopisy (1988)
Tekuté písky (1990) vydávané už v ČSFR
Dvě půle lunety aneb Rebelant o lásce 
(1992) – recitované básně 
Monology (1992)
To nejlepší (1993)
Děkuji (1995)
Jedůfky (1996) 
To nejlepší 2 (1998)
Šuplíky | Mé nejmilejší písně (2005)

Karel Kryl - LIVE! (2006)

Karel Kryl
Legendární český písničkář, 
skladatel, textař a básník, 

na kterého se zapomíná.
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Každý, kdo si chce založit sku-
pinu, má tu možnost. Zna-

mená to ovšem projít anabází 
začátku. Vybavení chce finance, 
diskutabilní talent, kvantita-
tivní schopnosti, organizační 
představivost, kontakty s ostat-
ními skupinami... Je to složité.
  Velitelovi nic jiného nezbylo. Z 
vojny musel odejít. Byl přímým 
nadřízeným jedné ženy. Takové 
té ctižádostivé, takové té, co se 
nebojí jít přes mrtvoly. To ona 
chce velit. Nechal se svést. Pouze 
propadl chtíči. Vyspal se s ní. 
Románek na jednu noc, nic víc... 

Jenomže, ona ho zažalovala. 
Jako by se to snad nedalo čekat. 
Prý byla znásilněná. U soudu to 
tak uvedla. Ovšem zapomněla 
na to, že prožila tři a půl hodi-
nový orgasmistický maratón. To 
zamlčela. Samozřejmě i na to, že 
při jednom z posledních záchvatů 
horka, rozlévající se jí po pán-
vi, na teplo, co se jím plnilo její 
srdce, na chvilku omdlela vysí-
lením. To už si nepamatovala.

Hráč - odejít se ctí. A proto 
velitel odešel dobrovolně. Věděl, 
že by proces nakonec vyhrál. 
Však měl záznam (kamera scho-
vaná na komodě pod hromadou 
prádla) - kde bylo jasně slyšet 
její vzdychání a hekání, prosení 
o přídavek, kde bylo jasně vidět 
její ladné křivky, její chtění a 
zjevnou nadrženost. Není divu, 
že podlehl. On to věděl. Zklamal. 
Jak sebe, tak svého nadřízeného. 
A proces? Byla by to potupa. Jak 

pro něj, tak pro jeho jednotku. 
To nechtěl. Odejít se ctí. 

Sbalil se a odešel od útvaru. 
Nadřízení toto rozhodnutí chá-
pali. Schopný vůdce. Takových 
není mnoho. 

Sázkař. Sázel na kvalitní výz-
broj. Na perfektně sehraný tým, 
na své lidi. Jinak si nedovedl 
představit, že by měl jít do boje 
proti „Zápaďákům“.  Často 
tomu věnoval až moc času. Stal 
se gemblerem. Touha sázet byla 
vyšší, než si mohl připustit. Dos-
tal přezdívku podle čtvrti v Las 
Vegas - Reno. 

Jasná motivace. Jít a vyhrát 
svojí válku. Svou osobní válku. 
Sestavil tým, kde každý měl svoje 
místo, každý věděl, co má dělat. 

Martin byl provianťák.
Nedočkali jste se od něj něčeho 
chutného, ale zase měl u sebe 
všechno potřebné. Zásyp na 
unavené nohy po dlouhém po-
chodu, čisté, suché ponožky. 
Konzervy s jídlem. Vodu. A to 
nejdůležitější. Projektily. Pro 
sebe i ostatní. Vždy na tři dny 
útoků. Pokud se vystřílely, muse-
ly se znova doplnit. 

Honza, do A-31 přišel jako 
druhý člen. Dostal za úkol komu-
nikovat s ostatními spřátelenými 
týmy. Měl u sebe mobil, satelitní 
telefon, papíry...Prostě spojař. 
Každý den večer se vysílaly 
přesné pozice. Snad aby je lépe 
našli. 

Třetím článkem byl zdravot-
ník Marek. Měl u sebe brašnu s 

nejdůležitějším vybavením pro 
první pomoc. Léky, obinadla, 
flastry, desinfekce, hojivé masti 
na rány, náplasti. Vlastně asi 
neprocházel testy. Byl to Renovo 
oblíbenec. Měl to privilegium. 
Nemusel poslouchat ostatní. 
Pravda. Jediný, kdo mu mohl 
poroučet, byl Reno sám. Ale 
Marek věděl, že nebude svého 
postavení využívat, choval se 
stejně, jako všichni ostatní. Byl z 
týmu nejmladší. 

Potom tu byl Pavel. To byl 
hlavně taktik. Nosil u sebe 
několik map. Pomocí kompa-
su udával souřadnice a vybíral 
nejschůdnější cestu. 

Je důležité taktéž upozornit 
na fakt, že dalším aspektem bylo 
nošení vlastních věcí. Nikdo je 
za vás neponese. Nikdo. Jenom 
vy. Máte u sebe čisté oblečení 
v sáčku - ochrana proti vodě, 
nosíte s sebou suché boty. Ty 
jsou nejdůležitější. A taky os-
tatní důležité věci. Spacák. Ten 
je hodně důležitý. Ešus a lžíci s 
nožem a vidličkou. Nic víc mít 
nemůžete. Ono i samo o sobě 
je to docela těžké... A ještě k 
tomu být v plné polní, to je samo 
osobě záhul. Těžké zbraně se 
vám houpou na krku. 

Člověk musí být neustále 
ostražitý. Očima špiclovat každý 
keř, každý kout. Není to jenom 
přehnaný strach. Je to povinnost. 
Nejenom, že si tím zachrání holý 
život, ale taky upozorní ostatní. 
Na těch přeci záleží víc.

Jeden den v jednotce A-31
část druhá
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„……být pořád sám, obklopen 
hustou vrstvou mlhavě jemné, 
leč naprosto neprodyšné samo-
ty.“ „Jaké to asi je?“ pomyslela 
si Ayse nad knihou. Často si 
takhle krátila čas na noční, když 
pacienti usnuli a všude byl klid. 
Těžko říct, jestli to byla časná 
ranní hodina, co v ní probudilo 
chuť filozofovat. Pousmála se při 
vzpomínce na svého profesora, 
který byl naplněn bílým světlem 
a sluneční soustavu vytvořil z 
kelímku od čaje a mobilu. Zcela 
regulérní blázen. 

Koukla na hodinky: „Ta infúz-
ka by měla každou chvíli dojet. 
Bude tam muset skočit.“ 

S povzdechem odložila knihu, 
na které bylo žluté evidenční 
číslo místní knihovny. Co si pam-
atovala, knížky milovala. Jako 
malé jí dědeček předčítal per-
ské pohádky; později mu z kni-
hovny tajně kradla cestopisy a 
snila o tom, že procestuje celý 
svět. Když odstavovala infuzní 
stojan, uvolnil se jí z ohonu vl-
nitý pramen černých vlasů. Dříve 
jí sahaly až k pasu, ale poslední 
půlrok byl plný změn, takže jí 
přišlo tak nějak správné, aby se 

to na ní projevilo i fyzicky. Měla 
je teď kousek pod ramena a do-
konce se nechala přemluvit k 
několika červeným pramínkům. 
Za zády se jí ozval šouravý zvuk. 
Otočila se. Uklízeč právě objel 
mopem křídlo B a teď se s úkli-
dovým vozíkem přesouval dál. 
Když ho cestou zpět na sesternu 
míjela, koukla na visačku: „Nor-
man Bryce….asi někdo nový.“

Kdesi v dálce se ozývalo hla-
sité píííísk. Ayse sebou polekaně 
trhla. „Budík,“ oddechla si a za-
klapla ho, „Bude muset vstávat.“ 
Strhla ze sebe deku a bosými 
chodidly nahmatala papuče. 
Cestou do koupelny si stahovala 
vlasy růžovou gumičkou. 

„Dobré ráno!“ „Dobré ráno, 
zlatíčko. Máš dnes volno?“ „Ne, 
paní Johnsonová, dělám teď 
hlavně noční.“ „Noční?? No to 
musí být hrůza, ale aspoň si užiješ 
sluníčka. Máme to krásný den, 
že ano? Ale já povídám povídám 
a ty máš určitě naspěch. Ta co 
to bude? „Vzala bych si půl tuc-
tu vajec, mléko a meruňkovou 
marmeládu….“ S kelímkem ca-
puccina a bílou růží, kterou si 
koupila jen tak, pro radost, se 
vracela k autu. Zaostřila, když 
pár metrů před sebou zahlédla 
povědomou postavu. Zaklepala 
muži na rameno: „Dobrý den. 
Hezké ráno, co říkáte? Máte 
dneska zase noční?!“ Muž na 
ni překvapeně zíral. „Promiňte, 
asi jsem si vás s někým spletla,“ 
zamumlala. „Ale vždyť to přece 
byl Norman Bryce?! Myslela, že 
si pamatuje jeho obličej. Neb-
yl nějak výrazně přitažlivý, ale 
přesto ji něčím upoutal.“ Po-
hodila hlavou, „Možná, že na ni 
ty noční začínají doléhat. Měla 
by si napsat volno.“ 

„….tak já běžím, klidnou 

službu, Ayse.“ „Díky, užij si to 
kino, Beth,“ volala za odcháze-
jící kolegyní. „Tak do toho. 
Malého Smitha bude muset do-
nutit vyčůrat, jinak zase hrozí 
katastrofa a půlnoční převlékání 
postele.“ Kolem jedné rozda-
la léky a vracela se zpátky na 
ošetřovnu.Podívala s na hodinky: 
„Prima, dneska to zvládla rychle. 
To znamená, že by si mohla ch-
víli číst, než přijde na řadu ra-
nní tabletový nášup.“ Odemkla 
si dveře a položila podnos do 
dřezu. Na lince vedle něj ležela 
bílá růže. Neodolala a přičichla k 
ní. „Ale co to…..vždyť za sebou 
zabouchla. Kdo by…..??“ Vykou-
kla ze dveří a uviděla úklidový 
vozík mizet za rohem….

„Musí tudy přece projít,“ 
říkala si, když ve vstupním vestib-
ulu házela drobné do automatu 
na kávu, „Jak by se jinak dostal 
z nemocnice? Ta noční příhoda jí 
nešla z hlavy. „Co je vůbec zač? 
Proč ji jednou nezná a pak jí nosí 
květiny? Proč ty tajnosti?“ Nor-
man vyšel z výtahu a rázoval si 
to přes vestibul. Hodila do sebe 
zbytek kávy a vyrazila za ním. 
Musela pořádně zrychlit krok, 
protože upaloval jako o život 
a neustále hrozilo, že ho ztratí 
v davu chodců křižujících ulice. 
Zahnul za roh. Utíkala za ním, 
ale připletla se jí do cesty banda 
dětí a stařík venčící psa. Norman 
mezitím zmizel. 

„Mělas tady vzkaz.“ „Cože??“ 
„No, žes tady měla vzkaz. 
Koukám, že by ti bodlo volno, 
co?“ dívala se Beth soustrastně na 
Aysiny tmavé kruhy pod očima. 
„Ještě zítra, a pak mám dva dny 
klid. Co to bylo za vzkaz?“ „No, 
vlastně to bylo bez jména, kus 
papíru a na něm: „Knihu vrátím 
zítra". Kromě tebe si nečte nik-
do, všichni raději čučí na telku….

Normanovo tajemství
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to je nějakej známej??“ doda-
la Beth zvědavě. „Tak něco.“ 
Dneska byla s prací hotova v 
rekordním čase, ale přesto stihla 
jenom šoupavý zvuk a mizející 
vozík. „K sakru,“ potlačila nut-
kání rozeběhnout se za ním, 
„Nemůže tady nechat oddělení 
jen tak. Mohl by být průser.“ 
Na linku se ani nemusela dívat. 
Věděla, že tam kniha bude ležet. 
Děkuji, stálo na kousku papíru. 

„Dneska už jí neuteče,“ ro-
zhodla se, když příštího dne 
házela mince do automatu na 
kávu. Zase si to rázoval přes 
vestibul dlouhými odměřenými 
kroky. Proplétala se davem a 
nespouštěla ho z očí. Minul za-
stávku, na kterou právě přijížděl 
žlutý školní autobus. Chumel 
dětí se vyvalil ven a odřízl Ayse 
cestu. Zaklela. Už tak se sotva 
držela na nohou. Točila se jí hla-
va a kručelo v břiše. Na protější 
straně třídy zahlédla malou 
francouzskou kavárnu. Zamířila 
tam.  „Promiňte, ale to bude 
omyl. Já si ještě neobědnala,“ 
vyhrkla překvapeně na servírku, 
která jí donesla kávu s mlékem 
a pečivo.

„Posílá vám to ten muž, co je 
zrovna ve dveřích,“ ukázala malá 
blondýnka za sebe, „Mám to 
odnést?“ dodala. „Ne, nechte to 
tady,“ usmála se Ayse omluvně. 
Oknem výlohy viděla, jak Nor-
man nastoupil do taxíku. Na kraji 
tácu před ní byla maličká váza fi-
alek. Přičichla k nim a z omamné 
vůně se jí trochu zatočila hlava. 
Zvedla porcelánový hrneček s 
napěněným espresem a všimla 
si malého lístku, který byl pod 
ním schován: Dobrou chuť, stálo 
na něm. Zakousla se do pečiva: 
„Croissant s čokoládou…….
mmm….jak může vědět, že se po 
něm můžu utlouct?!“

„A to jsi to normálně vypila?! 
Co kdyby tam něco nasypal, 
klidně to může být nějaký maniak 
nebo úchyl?!“ „Ale nepřeháněj, 
Beth, přiznávám, že je to trochu 
zvláštní, to připouštím, ale ….“ 
„Dost zvláštní…“  „Je to po-
zorný…a milý.“ „No, jak myslíš,“ 

řekla nepřesvědčeně Beth, „Ale 
mám docela strach tě tady 
nechávat samotnou.“ „Vždyť 
je neškodný.“ „No, aby nebylo 
pozdě až se z něho vyklube haj-
zl. Dávej na sebe bacha, ano?“ 
„Budu,“ slíbila Ayse s úsměvem 
„A běž už, ať stihneš tu večeři…“ 
Tentokrát zpět na ošetřovnu 
nespěchala, byla si jistá, že Nor-
man o sobě dá vědět. Zřejmě 
se zatím nechtěl dát poznat a 
ona se rozhodla přistoupit na 
jeho hru. Na lince ležel hranatý 
balíček. Nedočkavě strhla lesklý 
obal a v rukou držela tenoučkou 
knížku: „Příteli,“ četla název.  

Ležela v posteli a snažila se 
usnout. Nešlo to, hlavou jí vířilo 
příliš mnoho otázek. Všechny 
Normanovy pozornosti byly…..
nápadité a milé, ale přesto v 

Ayse klíčila zvědavost a touha 
poznat ho blíže. Je jen plachý, 
nevyléčitelný romantik nebo má 
za sebou zlou zkušenost, že se 
ji bojí oslovit přímo? Potřebuje 
přítele nebo se do ní zamiloval? 
Ayse žila v Londýně už asi půl 
roku, ale teprve teď si začala 
uvědomovat svou osamělost. 
Z počátku žila dost hekticky, 
protože bylo třeba zařídit spou-
stu záležitostí spojených se 
stěhováním, ale jak se její život 
zase zklidňoval, stýkala se jen 
s kolegyněmi v práci a občas 
zaskočila na čaj k paní John-
sonové, o vchod vedle. Volno 
obvykle trávila s knížkou v parku 
nebo si zašla do kina, taky se 
zapsala do odpoledního kurzu 
kreslení. Možná proto měla 

ráda noční, protože se nemu-
sela srovnávat s pocitem, že na 
ni doma čeká jen kočka. Doma, 
v Sýrii neměla o kamarády 
nouzi, ale teď nějak ztratila nit 
a nevěděla, jak navázat. Kde 
vlastně hledat někoho, kdo by se 
jí mohl stát blízkým. Až teď Nor-
man….každým dalším vzkazem 
v ní probouzel naději. 

„Takže dneska naposled? 
Docela ti závidím, já jdu ještě 
zítra,“ natáhla si Beth unavené 
nohy na židli a začala mnout 
ztuhlá lýtka. „Ve středu bychom 
mohly někam zajít, třeba na piz-
zu, co říkáš?“ „Mohly,“ pousmá-
la se Ayse, že by byl Norman jen 
první vlaštovkou? „Tak jo, za-
volám ti. Drž se holka, Smith se 
dneska zase předváděl. Třikrát! 
jsem ho převlíkala, myslela jsem, 
že mu snad ublížím,“ dodávala 
Beth už po cestě k šatně. 

Ayse koukla na hodinky: „Půl 
jedné a zatím v pohodě, malý Smith 
se zřejmě vydováděl odpoledne, 
takže ji pravděpodobně čekala 
klidná noční. Vracela se tichým 
oddělením na ošetřovnu; 
kromě klapotu jejích bot bylo 
slyšet jen tiché oddechování 
pacientů, občas přerušené píp-
nutím přístroje.Stěží se držela, 
aby nepřešla do běhu, nemoh-
la se dočkat překvapení, které 
ji dneska čeká. Se zatajeným 
dechem otevřela dveře, tác do 
dřezu spíše hodila než položila 
a ……nikde nic. Zaplavila ji vlna 
zklamání. Nešlo jí tak o drobné 
dárky, které dostávala, ale spíše 
o pocit, že na ni někdo myslí a 
chce jí udělat radost. Pocit, že 
pro někoho JE důležitá. Nor-
man se v jejím životě objevoval 
a zase záhadně mizel sotva 
pár dní, ale přesto si na jeho, 
svým způsobem, blízkost stačila 
zvyknout a teď měla pocit, jako-
by by přišla do Londýna teprve 
včera, drobná černovláska s ob-
rovským kufrem v ruce, zmatená 
ruchem velkoměsta, kde nezná 
živou duši. 

Probudila se neodpočinutá, 
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se ztuhlými zády a vzorkem 
deky otlačeným na ruce. Dlouho 
nemohla usnout, myšlenka, 
že by na ni Norman prostě jen 
zapomněl se jí nezdála, takže si 
do nekonečna pokládala otáz-
ku, co se mu mohlo stát. A pak 
ji něco napadlo. Popadla telefon 
a vytočila číslo nemocnice: „Do-
brý den, prosím vás, má dneska 
službu Norman Bryce?“ zep-
tala se vrátného a se zatajeným 
dechem čekala na odpověď. 
Připadalo jí, že rozpis čte snad 
věčnost. „Bryce, to je úklidovka, 
že? No, tak ten dal včera výpověď 
slečno.“ „Děkuji vám,“ položila 
sluchátko. Věděla, že se nemá 
cenu ptát po adrese, i kdyby 
snad nějak přesvědčila vrátného, 
aby porušil předpisy, něco uvnitř 
jí říkalo, že pokud chtěl Norman 
zmizet, nenechá po sobě tak vi-
ditelnou stopu. 

Ayse procházela zadní částí 
knihovny a očima přejížděla po 
regálech. Mohla by tady strávit 
celé hodiny, možná i dny. Bylo to 
jediné místo, kde se cítila klidná 
a jistá si sama sebou a první místo 
kam jít, které ji napadlo, když se 
Norman vytratil. Popadla sbírku 
experimentální poezie a vracela 
se dlouhou chodbou směrem k 
výpůjčnímu pultu. Když míjela 
regál označený velkým B, upou-
tala ji menší knížka v červeno-
zlaté vazbě. Police byla dost 
vysoko, takže chvíli balancovala 
na špičkách, než jí podařilo kni-
hu konečky prstů uchopit. „Díky, 
žes přišel, Norman B….“ málem 
vykřikla překvapením. 

Utíkala ulicí a hlavou jí, ja-
koby v mlhavém oparu, vířilo 

několik posledních hodin. Pícha-
lo ji v boku, ale měla strach, že 
kdyby se zastavila, přestane věřit 
všemu, co se mezitím událo: ob-
jevit zapadlé londýnské nakla-
datelství, které vydalo Norma-
novu knížku, jí trvalo asi půl dne. 
Narazila tam na mladíka, který 
se nechal snadno přesvědčit, že 
přijela do Londýna před pár ho-
dinami a snaží se najít vzdáleného 
bratrance, u kterého má bydlet. 
Ochotně jí popsal, kde bydlí. O 
to větší ji čekalo překvapení, 
když zjistila, že adresa vede k 
domu paní Johnsonové, která 
Normanovi zřejmě pronajímala 
malý byt nahoře v podkroví. „Ce-
lou tu dobu ho měla na dosah 
ruky a přitom……“ Zabušila 
na dveře staré paní. „Hledám 
pana Bryce!“ vyhrkla udýchaně 
na překvapenou stařenku. 
„Chudáčka Normana? Tak to 
raději pojďte dál.“ Nechtěla jít 
dál, nechtěla nabízený čaj a z 
čerstvě upečeného koláče se 
jí zvedal žaludek. Neuměla to 
vysvětlit, v podstatě šlo o cizího 
člověka, který mohl třeba zrov-
na nakupovat nebo koukat 
na film v kině, ale přesto měla 
nevysvětlitelný naléhavý pocit, 
že pokud co nejdříve nezjistí, 
kde ho najít, už třeba nebude 
koho hledat….

Když stařenka viděla, že její 
pokusy Ayse uklidnit jsou marné, 
řekla jen: od prvního okamžiku, 
kdy tě, drahoušku, zahlédl u mě 
v krámě, na tebe nemohl přestat 
myslet. Jenže do toho přišla ta 
strašná věc a on si nechtěl dělat 
marné naděje. Jenže si nemohl 
pomoci, když nemohl být s te-
bou, chtěl být aspoň tam, kde 

ty. Když už mu nezbývá moc 
času…..a tak nechal psaní, 
stejně ho to vyčerpávalo, já mu 
to vždycky říkala a sehnal si to 
místo v nemocnici, což byl podle 
mého, taky nerozum, ale to už 
si nenechal vymluvit. Když šlo o 
tebe, nic nebylo překážkou……“ 
Ayse lehce zrůžověly tváře, ale…. 
„Jaká strašná věc, proč má málo 
času?? Paní Johnsonová, kde 
je?!!“ 

Stála před dveřmi 
nemocničního pokoje. Lehce 
zaklepala a pomalu zmáčkla kli-
ku. V pokoji bylo šero, Norman 
tiše oddechoval na lůžku, oči 
zavřené. Tiše se k němu posadila 
a odhrnula mu pramen vlasů z 
tváře. Byl hubenější a sešlejší, než 
si ho pamatovala. Otevřel oči: 
„Nechtěl jsem, ať mě vidíš takh-
le. Neměl jsem ti posílat ty vz-
kazy,  když…..se nejspíš nedožiju 
konce týdne. Vzbuzovat v tobě 
naději, kterou nemůžu naplnit….
já….je mi to líto, nemohl jsem si 
pomoct…..jsi tak krásná….plná 
života...a….“ rozkašlal se. Mlu-
vení ho vyčerpávalo. Ayse mu 
položila prst na ústa. Poslechl 
a překvapeně se podíval na 
knížku, kterou položila na pelest:  
„Díky, žes přišel……“ výtisk jeho 
románu, který si půjčila z kni-
hovny. Políbila ho na čelo: „Teď 
si odpočiň, na řeči bude dost 
času ráno.“ „Dobře….jen mě drž 
za ruku…..“

Svítání je zastihlo spící v 
nemocničním lůžku. Norman 
měl na tváři náznak úsměvu. 
Už nedýchal……jen jeho prsty 
pořád tiskly Aysinu dlaň. mje
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Ležel pod starou, myšmi prokou-
sanou vojenskou dekou. Už 

dvanáct hodin se nehnul z místa. 
Deka proti chladu nepomáha-
la a vlastně ani neměla. Její 
úkol byl skrýt ho! Kdybyste se 
na něho podívali zepředu, na 
první pohled by se vám zdálo, 
že je to jen halda smetí, ale on 
tam opravu byl. Zpod té zelené 
deky koukala hlaveň, ale ta byla 
pod změtí různých prkýnek také 
dokonale zamaskovaná. Měl 
rukavice, ale otvory na prsty 
byly odpárané, aby měl cit v 
prstech až přijde řada na střílení. 

Byl v bývalé továrně na boty, 
ale nikdo by si to s továrnou na 
boty nespojoval, každý dům ve 
Stalingradu vypadal jako tros-
ka. Akrij si to nemyslel. Troska 
nebylo příhodné slovo. Více by 
se hodilo kostra. Ano, to je ono, 
kostra. Jako kostra člověka, na 
kterém visí shnilé cáry masa, 
jenže na domech to byla omít-
ka, zbořené cihly a rozbité sklo. 
Jako vybledlé tetování na ra-
meni kriminálníka, hlásal 
křídový nápis na zdi nad Akri-
jovou hlavou : Chcípněte nác-
ci. Celé to bylo azbukou a Rus 
pod dekou pochyboval, že 
kdyby nějaký “nácek“ přišel a 
bílý nápis na cihlové zdi uviděl, 
stejně by ho nedokázal přečíst.

Akrij měl trpělivost. Už 
dvanáct hodin koukal z okna a 
nevšímal si zimy, která ho ob-
klopovala. Svou zbraň Nosin 
nagat svíral jako milenku. Prst, 
zbavený své růžové barvy dos-
tával modrý odstín, ale přesto 
Akrij věděl, že kdyby bylo 
třeba, kohoutek by zmáčknul. 

Z druhého konce města 
se začaly ozývat výstřely z 

kulometů. Zřejmě se němci 
pokoušejí obsadit další ulici. 
Nebo naopak? Je to jedno. 
Ať tak, nebo tak zemře dnes 
hodně lidí, jako každý jiný den! 
Zaduněla exploze z děla tanku a 
z tlampačů se začal linout ruský 
hlas s německým přízvukem:
„BRATŘI RUSOVÉ, VZDE-
JTE SE A PŘIDEJTE SE K 
NĚMECKU! STALIN VÁM LHAL!
NECHÁ VÁS TU VŠECHNY 
POSTŘÍLET NEBO VYHLADOVĚT. 
PŘIDEJTE SE K NĚMECKU 
BRATŘI. OCHRÁNÍME VÁS 
I VAŠE ŽENY A DĚTI PŘED 
STALINOVÝM ŠÍLENSTVÍM! …“

Akrij věděl jak by ta ochrana 
vypadala. Byla by to ta krásná 
možnost kleknout si zády k na-
cistovi sklonit hlavu a čekat, 
až z jeho parabely vyletí kulka 
a z jeho mozku nadělá kaši. 
A lži pokračovaly, ale Akrij je 
neposlouchal od té chvíle, kdy 
němec u tlampače přirovnával 

Hitlera k otci všech rusů. Poma-
lu si svou hubenou rukou vjel 
do kapsy až mu v kloubech 
ztuhlostí zapraskalo a nahma-
tal část koženého pásku. Vytáhl 
jej na slunce a začal ho žvýkat. 
Hlad zahnat nemohl, ale mohl 
ho snad trochu oddálit. Mohl 
jíst jen každé ráno a večer a to 
měl velice malé dávky. Nemohl 
si však stěžovat. Ve Stalingradu 
byli lidé, kteří neměli ani to.

K jeho uším se dostal jakýsi 
zvuk, rychle kožešinu vyplivl a 
vrátil se ke své kovové družce. 
Dýchal pomalu a jedno oko měl 
přivřené. Mířil z okna a kam se 

pohnula jeho panenka, tam se 
stočilo temné oko hlavně. Jeho 
smysly byly napnuté a Akrij věřil, 
že kdyby to byly nitě určitě by 
se přetrhly. Snažil se znovu si 
vybavit ten zvuk, ale to nemu-
sel, protože se ozval další. I přes 
zvuk německé propagandy a 
výstřely z druhé strany města to 

Dveře
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slyšel. Vsadil by se, že to je těžká 
náckovská bota dopadající na ci-
hlovou suť. Tep se mu začal zry-
chlovat tep a krev se mu lila do 
hlavy. Na čele a na krku mu pulsova-
la žíla, když se do jeho zorného 
úhlu ukázala šedá uniforma.

Němec se držel u zdi v ruce 
měl parabelu a Akrij si vzpomněl 
na svou představu o německé 
ochraně. Za ním se šinuli další tři, 
měli zelené uniformy a přilby. 
Jeden z nich měl knírek, zkrácený 
po stranách, takže vypadal jako 
sám Hitler. Byl ozbrojen puškou 
a ti další dva měli tváře holé, 
ale v ruce svírali samopaly. Toho 
z puškou je třeba odstranit jak 
prvního, pomyslel si sniper. Ten 
je nejnebezpečnější, bude doce-
la sranda až přátelům u ohně 
bude vyprávět, že zabil Hitlera. 
Pak přijdou na řadu, ti se samo-
paly a oficíra si nechá nakonec. 
Samopal je dobrá věc, ale 
na blízko, ne na dálku.
Mířil na muže podobnému Vůdci 
a z hlavy dostával myšlenky, 
které se mu vždy dostávaly před 
tím, než někoho poslal na ces-
tu. Vždycky tomu říkal poslání 
na cestu. Nikdy vražda nebo 
mord. Nepovažoval se za vraha, 
jen za poctivého pracujícího 
člověka. Přesto se neubránil 
těm myšlenkám a otázkám, 
které se mu honili hlavou: Mají 
ženu? Ano nejspíš i děti. Kupu 
dětí, kteří se těší, až tatínek 
dorazí domů, jenže nedorazí!
Otevřené oko nespustilo z po-
zoru jeho krk, když ho střelí 
dobře a oni nebudou moc vníma-
ví nepoznají odkud výstřel vyšel. 
Nepravý Hitler se rozhlížel a 
svou pušku držel pevně v hadrech 
omotaných kolem zmrzlých ru-
kou. Něco pošeptal vojákovi 
před sebou a ten se trochu 
zasmál. Výborně, pomyslel si 
Akrij ironicky, je hned lehčí 
zabít člověka se smyslem pro 
humor, sakra! Vždycky střílel 
rychle, aby nedal svým obětem 
možnost blíže se s nimi seznámit 
a získat tak soucit. Zmáčknout 
kohoutek je pak těžší.
Začal se zklidňovat a pak ko-

houtek zmáčkl, nedočkavá kul-
ka protrhla tepnu nepravého 
Hitlera snad dřív než se ozval 

výstřel. Protočil se kolem své osy 
a svalil se na zem. Zeď za ním 
byla pocákaná jeho krví. Samo-
paly začaly česat dolní patro 
zdemolované továrny. Z jejich 
hlavní šlehali přerývaně plame-
ny, jediný oficír nestřílel a díval 
se odkud mohl výstřel přijít.
Akrij měl znovu nabito a tak 
vypálil. Mladíkova přilba odlétla 
a odhalila fialovou díru v jeho 
hlavě. Oficír začal cosi pokřikovat 
a ukazoval do prvních pater, kde 
Akrij ležel. Měl znovu nabito, 
ale to se už oba němci vřítili 
do továrny. Rychle se zvednul 
a utíkal z této místnosti, kdyby 
ještě pár sekund počkal viděl by, 
že se k dvojici přidalo dalších šest 
nacistů, kteří se drželi v zadu.
Doběhnul do místnosti naproti 
schodům, nejdříve ho vyvedla 
zmíry další kresba, byl si skoro 
jist, že když sem ráno šel, žádná 
taková tu nebyla. Byly to dveře. 
Namalovány byly jasně bílou 
křídou. Nebyly nějak úhledně 
nakreslené, jako by se ruka 
kreslíře klepala. Nevěděl proč, 
ale jeho srdce zatoužilo zkusit 
je otevřít. I když klika a celé 
dveře byly jen namalované.
Rychle se vzpamatoval a 
připravoval se na přicházející 
potíže, jenže ty dveře ho stále 
volaly. Z prvního patra se doro-
zumívaly hlasy a Akrij zaklel, 
když zjistil, že jich je víc než dva.
První z příchozích se krčil u 
schodů a jen na malou chvilku 
vykoukl ze zábradlí aby zhodnotil 
situaci, kulka mu nahradila jeho 
pravé oko. Skutálel se za schodů 
a němci začali řvát své nadávky 
a rozkazy. Dva granáty podob-

né kuželkám vylétly ze země a 
jeden, se až podezřele blízko 
usadil u futer, bez dveří kde se 
Akrij skrýval. Věděl co bude 
následovat. Granát ho rozmetá 
po celé místnosti, vzpomněl si 
na svého přítele Alexandra, jak 
si vyprávěli o tom, co takový 
granát dovede. Pamatoval si to 
dodnes, jak Alex přiopilý vodk-
ou začal promlouvat „Víš Akriji, 
takovej bourač“ tak mluvil o 
granátech „ten z tebe nadělá 
marmeládu dřív než řekneš Sta-
lin, to teda jo. Stát se ti to doma, 
tak máš co uklízet, to mi teda 
věř! A tvojí holce přibude starost 
o vymalování pokoje, protože 
ten červenej hnus ti obarví 
všechny stěny, to teda jo Akriji, 
to mi věř brácho“  První granát 
vybouchnul na druhé straně 
chodby, ale ten blíž k Akrijovi ne.

Uběhla snad půlminuta a 
granát stále ležel na zemi. Rus 
tomu nemohl uvěřit. Zázrak. 
Bože děkuji. Hbitě se vzchopil a 
chtěl změnit skrýš k lepší obraně, 
když se za ním objevila ta bílá 
záře. Otočil se připraven na vše, 
jen ne na to co tam viděl. Dveře 
tam stále byly jenže teď nebyly 
namalovány křídou, nýbrž je 
opisovalo to bílé světlo. Klika už 
nebyla jen plochá část cihlové 
zdi, ale vystupovala ze stěny. 
Doléhaly k němu hlasy z prvního 
patra, byly tak vzdálené, že mu 
připadaly, jako z jiného světa. 
Přehlušil je jiný hlas, hlas ze dveří:
„Přijď k nám Akriji, Vstup bez 
zaklepání. Budeš u nás vítán. 
K futrům dopadl nový granát, 
tenhle určitě vybouchne.

Vzal za kliku a cítil se na 
malou chvíli tak mocný, jako 
sám bůh. Dveře se otevřely a 
on vstoupil do tmy za nimi. 
Poslušně za sebou zavřel a jeho 
vousy porostlá tvář se usmála.
„Už jdu“ Výbuch  za sebou neslyšel.
Němci prozkoumali celou bu-
dovu, ale snipera, který zabil 
tři z vojáků, nenašli. Akrij 
se stal, jako jeden z mnoha 
pohřešovaný. A jediné co do-
kazovalo, že někdy vůbec žil 
byly vzpomínky jeho přátel.  
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 Zuzana Krajčovičová. 
Narodila se 23. 10. 1960  
v Bratislavě. Vystudovala Střední 
umělecko-průmyslovou školu 
v Bratislavě a Vysoká školu 
umělecko-průmyslovou v Praze. 
Od roku 1994 žije a pracuje  
ve Slavonicích. Zabývá se malbou 
a textilní tvorbou. Nedávno jsem 
s ní udělala krátký rozhovor.

Příchod do Slavonic
Do Slavonic se dostala díky své-

mu spolužákovi. “Studovala jsem 
v Praze Vysokou školu umělecko-
průmyslovou, kde jsem byla 
spolužačka výtvarníka Kryštofa 
Trubáčka, který je již bohužel po 
smrti. Právě on mě do Slavonic 
přivedl. Zakládal tady Besídku 
(místní restauraci) a později  
v roce 1991 založil a dále vedl dí-

lnu Originální autorské keramiky 
v Maříži u Slavonic. Od té doby 
jsem tady.” Zuzana Krajčovičová 
žije ve Slavonicích již dvanáctým 
rokem a postupem času se z ní 
stala známá kvalitní umělkyně.

Její tvorba
„Mám tady ve Slavonicích svojí 

dílnu. Vyrábíme hlavně textil-
ní a bytové doplňky. Jako jsou 
třeba tašky, batohy, klobouky, 
peněženky, vankúše - česky 
polštáře, přehozy přes postele, 
ubrusy a mnoho dalšího.“  
Je vidět, že každý její výtvor je 
pečlivě propracovaný. Všechno 
je to ruční práce. „Nejsem  
na to sama. Mám ještě asi 
10 místních lidí, kteří pro mě 
pracují. Je to dobrá stabilní par-
ta spolupracovníků.“ dodává 
Krajčovičová, která má dílnu jak 
ve Slavonicích, tak i v Praze. Její 
výrobky můžete najít dokonce 
až v Americe. Zuzana dělá různé 
druhy technik zpracování tex-
tilu od tisku přes vázanou batiku  
až po kresbu.

Nejblížší akce
Přes léto bude každopádně 

otevřená galerie na náměstí, kde 
jsou vystavené i prodejné jak 
výrobky Zuzany Krajčovičové, 
tak i zmíněné keramiky Maříž. 
„Plánuji také nějakou akci  
na červen. Chci se tak rozloučit 
se svým otcem, filmovým archi-
tektem, Antonínem Krajčovičem, 
který před dvěma lety zemřel. 
Takže nějaká výstava určitě 
bude.“ Zakončuje náš rozhovor 
Krajčovičová. 

Produkty z dílny Zuzany 
Krajčovičové můžete zakoupit 
ve vybraných prodejnách po 
celé České republice. Seznam 
prodejen, stejně jako další infor-
mace můžete najít na stránkách  
www.krajcovicova.cz. 

Ateliér a dílny Zuzany Krajčovičové

Šéfredaktorka Tereza Pavlovsky (vpravo) 
při 

 
rozhovoru

 
se Zuzanou Krajčovičovou.

Místní keramika z Maříže.

Produkty z dílny Z.Krajčovičové

tpa

u
m

ěn
í



34   mezi                                                        námi

Divadlo Husa na provázku by 
Vás rádo pozvalo na autorskou 
inscenaci Evy Tálské

CIRKUS
aneb 

SE MNOU SMRT A KŮŇ, 

která se koná ve čtvrtek 8. a 
v sobotu 10.6.2006 v 19.00

scénář a režie: Eva Tálská
hrají: R.Slovák, J.Zrzavý, 
A.Ambrová, M.Bumbálek, 
V.Hauser, I.Hloužková, 
G.Ježková, S.Vespalcová,  
E.Vrbková, P.Zatloukal, P.Říhová, 
B.Böserlová, T.Pavčík, E.Uličný, 
J.Kniha, F. Teller, M. Krátká a 
jako host J.Buchta

Cirkusová - akrobatická a artis-
tická - čísla seskládána v příběhy 
o lásce, nenávisti, odpuštění a 
obětování se. V příběhy, které 
vypravuje, prožívá a v nichž se 
rozdává hlavní dvojjediná posta-
va starého ředitele, spoďáka či 
klauna.
Na Provázku se tedy opět úspěšně 
experimentuje. K dokonalému 
cirkusovému představení chybí 
jenom cirkusová manéž. Svými 
výkony, především akrobatickými 
čísly, na kterých s divadlem spo-
lupracovali Petr Šmolík a ředitel 
cirkusu Jaromír Joo, dokáží her-
ci udržet diváckou pozornost i 
beze slov.

Vstupenky si můžete rezervovat-
na telefonním čísle 542 210 407 
nebo přímo na pokladně divadla 
- 542 123 425, také na adrese: 
vstupenky@provazek.cz

Jakékoliv další informace 
Vám rádi poskytneme na 
tel.:542 210 407, 737 75 41 51.

Cena vstupného 50,- kč. 

Recenze:

Právo 18.3.1999
Na Provázku se lidé baví i beze slov
Chcete-li vidět chůzi po provaze, 
vrhače nožů, drezúru koní či 
množství artistických čísel, můžete 
se vypravit buď do cirkusu, nebo do 
Divadla Husa na provázku. Režisérka 
Eva Tálská totiž využívá cirkusových 
prvků v novém představení Se mnou 
smrt a kůň. 

V Centru experimentálního divadla 
tentokrát zažijete neuvěřitelnou 
podívanou. Po celých sedmdesát 
minut se herci vyjadřují pouze 
mimikou a vlastním tělem. 
Představení totiž probíhá beze slov, 
pouze za doprovodu hudby Lenky 
Foltýnové. V Huse na provázku se 
to hemží provazochodci, klauny, 
kouzelníky, kapelou či koňmi, které 
ovšem představují herci. 

Do cirkusového reje pak vstupují 
dvě hlavní postavy v podání Ro-
mana Slováka a Jana Zrzavého. Na 
začátku přitáhnou velký pohřební 
vůz, který také zůstává jedinou 
dekorací. Režisérce a zároveň 
autorce scénáře se podařilo celé 
představení skloubit motivy 
lásky i osamocení. Dívka získává 
lásku muže, který do té doby 
dával přednost jiné, až poté, co 
jí mladík, který ji má skutečně 
rád, věnuje po úrazu kus sebe 
sama - svoje nohy. Když ve své 
dobrotě daruje jiné ženě i oči, 
všichni ho opouštějí, zůstává 
sám a zraněný a zmrzačený zase 
odjíždí s pohřebním vozem. 

Na Provázku se tedy opět úspěšně 
experimentuje. K dokonalému 
cirkusovému představení chybí 
jenom cirkusová manéž. Svými 
výkony, především akrobatickými 

čísly, na kterých s divadlem spo-
lupracovali Petr Šmolík a ředitel 
cirkusu Jaromír Joo, dokáží her-
ci udržet diváckou pozornost i 
beze slov.
Monika Bártová

Cirkus aneb Se 
mnou smrt a kůň


