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

 
 

     Tereza Pavlovsky
              šefredaktorka
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Pokud  se  chystáte  k 
moři na jih, vezměte si s 
sebou nějakou hooodně 
tlustou knížku. Až bude-
te několik hodin čekat na 
zablokovaných hranicích, 
tak mi poděkujete!

TIP na měsíc červen:

Tak tu máme zase přelom května 
a června, pro mnohé mladé lidi jed-
no z nejstresujících ročních a mož-
ná i životních období. Na školách 
se pomalu ale jistě chýlí ke konci 
školního roku a tak většina těch 
podivných člověků, co sedávají za 
katedrou a nechávají si bez uzar-
dění říkat učitelé, tlustou červenou 
propiskou směle doplňuje posled-
ní a nejdůležitější kolonku v jejich  
odporném notesu. Řekl bych, že je 
dnes už dost sporné, jestli školní 
hodinu vede více učitel a nebo žá-
ci, tak proč nemají vysvědčení taky 
kantoři? Prostě by se sešla nějaká ta 
komise složená ze studentů, dala by 
si kafíčko, posteskla by si na úroveň 
znalostí a chování jejich učitelů, no 
a pak by se vytisklo vysvědčení pro 
učitele stejně jako pro žáka, samo-
zřejmě s kolonkou prospěl – nepro-
spěl. To byste pak viděli, jak by k 
vám byli hodnější! 

Jistě nesmím zapomenout ani na 
čerstvé maturantky, maturanty a 

maturanťata, kte-
ří své znalosti (a 
mnohdy i nezna-
losti) museli obhá-
jit před znudě-
nou a hladovějící 
maturitní komisí, 
a později někte-
ří i u zkoušky na 

vysokou školu. Ale nebojte, za chvíli 
to bude všechno pryč a začne pra-
vé léto! Poznáte nové lidi, vyděláte 
peníze, zapaříte na techno party, 
přijde další letní láska, vzhledem k 

množícím se klíšťatům i dost možná 
i nějaká ta encefalitida a mnoho dal-
ších prázdninových radostí. A když 
už opravdu nebudete vědět co rou-
pama dělat, vylezte třeba na Mount 
Everest jako primátor Pavel Bém. 
Vidíte, jak je ten svět nespravedlivý?  
Když přijede k nám nějaký Bush z 
Ameriky, tak je celá Praha vzhůru 
nohama, jezdí s ním drsní chlápci 
v černém, na střechách se lesknou 

černé hlavně, kopa lidí mu připra-
vuje oběd… A když jede nějaký 
čecháček Bém na Everest, tak si ho 
tam kromě pár domorodců nikdo 
ani nevšimne…

Zaujal mě jakýsi průzkum, podle 
kterého prý většina lidí věří hlavně 
médiím a armádě. Když už i CNN 
vypustila zprávu, že americký pre-
zident jedná s „premiérem Klau-
sem Topolánkem“ v Praze – hlavním 
městě Československa, tak se ame-
rickým novinářům a vlastně i tomu 
průzkumu musím smát. I „velitel-
ce“ armády Vlastě Parkanové je z 
toho do zpěvu, i když místy trochu 
falešnému. 

Další průzkum se mě snažil pře-
svědčit, že se Češi přestávají dívat 
na televizi. Není se čemu divit, čty-
ři základní celoplošné programy 
jsou opravdu málo. I v sousedním 
Německu jich mají skoro padesát. 
Ale problém není ani tak v počtu, 
jako v kvalitě. Ona by stačila klid-
ně jen jedna solidní stanice, která 
by nebyla konzervativní jako Čes-
ká televize, komerční jako Nova 
a nechutně zareklamovaná jako 
Prima. Navíc nám akorát nabízejí 
pořady, které byly kdesi in před pěti 
a více lety. Děkuji, nechci! Nechci 
si ani nic koupit z teleshoppingu, 
novashoppingu a dalších ingů, o 
kterých jsem si myslel, že jsou dávno 
pasé. Tak uvidíme, co nám přine-
se ten plánovaný digitální zázrak.  
Přeji všem vydařený začátek léta!
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Seriál 3 velká S: Surfing, Skateboarding, Snowboarding

Jak dlouho se už lidé prohánějí po 
svazích s prknem na nohou?? Možná, 
že někoho překvapím,ale snowboar-
ding má za sebou bohatou historii a 
řadí se mezi nejrychleji se rozvíjející 
sporty na světě. U jeho zrodu stáli 
surfaři. Potřebovali alternativu svého 
sportu, která by jim umožnila zimní 
trénink a zároveň zpestřila jejich spor-
tovní činnost.

Jeho počátky sahají do šedesátých 
let dvacátého století, avšak některé 
prameny uvádějí, že se objevil již před 
tisíciletími. Jedno je však jisté. Kořeny 
snowboardingu jsou ve spojených stá-
tech. Zde v roce 1963 jistý Tom Sims 

sestrojil sněžné prkno. Bylo však spíše 
považováno za kuriozitu. O dva roky 
později se objevil tzv.snurfer, což bylo 
velice jednoduché prkno ze dvou lyží 
sešroubovaných k sobě. Sestrojil ho 
Shermann Poppen, který chtěl vyro-
bit zimní hračku svým dětem. Vlastně 
náhodou zjistil, že řízení je podob-
né jako u surfingu. Stálo se na něm 
bokem a nohy spočívaly na prkně bez 
upevnění. Zajímavý byl provázek, který 
vedl od špičky k přední ruce jezdce. 
Po konstrukčním vylepšení si snurfer 
nechal patentovat a již v roce 1966 
se v obchodech objevily první mode-
ly, které v USA měly velký obchodní 
úspěch. V prvních letech se ho prodalo 
přes půl milionu kusů. Od roku 1968 
Poppen organizoval snuferské závody, 
na kterých se objevoval i Jake Burton, 
což byl zdatný surfař a lyžař. Začal pře-
mýšlet o technice jízdy a jeho nápad 
s upevněním nohou velmi zjednodu-
šil jízdu. Surfování na vodě se přece 
jen liší od surfování na sněhu, které 
vyžaduje od prkna trochu jiné vlastnos-
ti a klade na něj odlišné nároky. Bur-
ton tedy zkonstruoval posuvné vázá-
ní. Zafixování chodidel umožnilo lepší 
ovladatelnost prkna a i větší skoky.  
 
 

   Dalším důležitým průkopníkem byl 
jezdec na bufetových podnosech Dimit-
rij Milovich, který pracoval na výrobě 
laminátové desky a v roce 1973 si ji 
nechal patentovat jako základ snow-
boardu. Začal vyrábět nové modely 
snowboardu - snowboard s kulatým 
vlaštovčím ocasem, kterým se říkalo 
„winterstick“ a byly určeny pro jízdu v 
hlubokém sněhu. V roce 1972 byl tento 
výrobek patentován a o tři roky později 
si Milovich založil vlastní firmu. Vzhle-
dem k drahé výrobě a krátké životnos-
ti těchto prken nezaznamenala firma 
větší úspěch a v roce 1984 Milovichův 
podnik definitivně zkrachoval.

Rok 1977 byl zcela průlomový. Jake 
Burton vyhrál snuferské závody na 
vlastním prkně z laminátového dřeva 
a s vázáním z gumy. V témže roce před-
stavil kolekci moderních prken Backhil 
v ceně 88 dolarů a zavedl sériovou 

Když jedeš, bílé krystalky sněhu tě štípají do tváří. Všude kolem 
jen bílo a tvé pohyby se podepisují do panenského sněhu. Zůstá-
vá jen jedna ladná křivka. Ne! Jedna nestačí! Něco tě nutí jet 
znovu a znovu. Jsi jako ve smyčce. Prožíváš stále ty samé zatáčky, 
skoky, dopady… ale nikdy tě neomrzí. Vždy v nich najdeš novou 
krásu a nespoutanou volnost. To je snowboarding! 

připravili redaktoři Gabriela Štěpányová a Jan Píša
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výrobu ve vlastní firmě ve Vermontu. 
Jeho modely se již mnohem více podo-
baly dnešním snowboardům. 

Jackovým konkurentem byl již zmí-
něný Tom Sims. Stal se tehdejším mis-
trem světa v jízdě na skateboardu, 
kromě toho se věnoval surfingu a v 
polovině sedmdesátých letech vyvinul 
své první sériově vyráběné snowboar-
dy. Tato prkna se však příliš neujala. O 
dva roky později se pokusil uplatnit 
laminátovou konstrukci s dřevěným 
jádrem, která se osvědčila mnohem 
lépe.

Méně známou osobností v historii 
snowboardu byl Bob Webber, který 
vyrobil tzv. skiboard a nechal si ho v 
roce 1972 patentovat. Tom Sims pozdě-
ji vylepšil polyetylenový skiboard o hli-
níkové hrany a protiskluzový povrch.

Významnou událostí byl závod na 
snowboardu v přímé jízdě ze svahu, 
který se konal 18. února 1968 na 
Blackhouse Hill v Muskegonu ve státě 
Michigan. Další historická soutěž se 
uskutečnila v roce 1981 v Coloradu. 
Závodilo se ve slalomu a zvítězil tu prá-
vě Tom Sims. Použil prkno s ocelovými 
hranami a přizpůsobeným lyžařským 
vázáním, což výrazně ovlivnilo techni-
ku jeho jízdy.

Nepříjemnou skutečnost pro tento 
sport znamenal odmítavý postoj větši-
ny lyžařských středisek v USA na začát-
ku 80.let, která snowboarding zača-
la zakazovat. Problémy s uvolněním 
nohou z vázání, které měly za následek 
ujíždějící a tedy nebezpečný snowbo-
ard, byly tehdy časté. Americké úřady 
stanovily přísné bezpečnostní normy a 
pojišťovny zaujaly negativní stanovis-
ka. Tímto omezením zájem o snowbo-
arding výrazně poklesl, což se projevilo 
na prosperitě snowboardových firem. 
Jezdcům nezbývalo nic jiného než šla-

pat pěšky a sjíždět svahy ve volné pří-
rodě. Tento způsob snowboardingu se 
nazývá hiking. Odloučení od ostatních 
návštěvníků zimních středisek tmelilo 
vyznavače prkna a vznikaly uzavřené 
skupiny. Tehdejší snowboardisté dávali 
svým chováním často najevo své pohor-
šení z diskriminace.

V polovině 80. let se obavy o bez-
pečnost začaly vytrácet, k čemuž 
přispěl hlavně vývoj vázání. 

Snowboarding se v osmdesá-
tých letech šířil i v Evropě. Nej-
významnější osobností byl José 
Fernandez, první Evropan, který 
se dokázal měřit s americkými 
profesionály. Vyvinul deskové 
vzání a významě tak ovlivnil 
rychlostní závodní snowbo-
arding. Toto tvrdé vázání, 
do kterého se daly upnout 
tvrdé skeletové boty, seu-
jalo zejména v Evropě, 
naopak v americe dávali 
přednost měkkému (botičko-
vému) vázání.

Jedním z prvním evropských meziná-
rodních závodů bylo roku 1986 Mistrov-
ství Švýcarska, které bylo organizováno 
snowboardovým klubem. Následovalo 
premiérové avšak neoficiální Mistrov-
ství světa v Livignu v Itálii roku 1987 a 
v americkém Breckenridge. V sezóně 
1987/88 byl uspořádán první závod 
Světového poháru ve střediscích Bor-
mio, Zurs, Avoriaz, Breckenridge a 
Stratton. V následující sezóně závod 
úspěšně pokračoval.

Ve velké rychlosti začaly vznikat 
samé snowboardové organizace, aso-
ciace a federace. Ať už to byla NASA v 
Americe nebo SEA v Evropě, všechny 
měly za úkol koordinovat snowboar-
dové závody a rozvoj snowboardingu. 
v devadesátých letech se o snowboar-
ding začla, nezávisle na snowboardo-
vých asociacích, starat i lyžařská fede-

race FIS. Postupně začala organizovat a 
řídit závody ve všech úrovních: Světový 

pohár, Kontinentální pohár, 
Pohár FIS a národní 

soutěže. S 

vel-
kými úspěchy 
pokračuje ve své čin-
nosti dodnes.

Za zmínku stojí také fakt, že pod 
záštitou FIS byl snowboarding přijat 
mezi olympijské sporty. Premiérou byly 
Olympijské hry v Naganu, kde se usku-
tečnil obří slalom a závod v U-rampě. 
Na Olympijských hrách v Turíně k již 
zmíněným disciplínám přibyl snowbo-
ardcross. Tím se snowboarding zařadil 
mezi nejvýznamnější sporty. 

Asi největší masový rozvoj zazname-
nala zimní střediska v devadesátých 
letech. Horská střediska totiž začala 
svou nabídku služeb a možností tomu-
to sportu přizpůsobovat. Provozovatelé 
si uvědomili, že se množství snowboar-
distů stává důležitým faktorem, který 
významně ovlivňuje tržby. Běžnou věcí 
se tak staly snowboardové rampy, parky 
a další přizpůsobené svahy. Zčaly vzni-
kat snowboardové školy s kvalitními 
instruktory a vybavení v servisech bylo 
rozšířeno o věci potřebné ke snow-
boardingu. V současnosti můžeme na 
horách pozorovat podobné množství 
snowboardistů jako lyžařů.

Nelze říci, že by historie českého 
snowboardingu byla ve srovnání s 
ostatními státy chudá a nezajímavá. 
I přes železnou oponu, zabraňující 
průniku také snowboardingu do naší 
země, se u nás už v osmdesátých letech 
začaly objevovat první modely podo-
bající se snowboardům. Je otázkou, 
jak by se snowboarding vyvíjel, kdyby 
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v roce 1989 nedošlo ke změně politické 
situace a otevření hranic. 

 
Je znám jako snowboardová legenda 
všech dob. Nikdo se nedokáže vyrovnat 
jeho stylu jízdy. Někteří ho nazývají 
Michaelem Jordanem snowboardin-
gu.  Terje Hakonsen se narodil 11. října 
roku 1974 v Norsku. Už jeho porod byl 
neobvyklý, narodil se v taxíku cestou do 
porodnice. Od mala vynikal v mnoha 
sportech a měl schopnost rychle se učit 
novým věcem. Zkoušel mnoho sportů, 
napřiklad fotbal, atletiku, skoky na 
lyžích a sjezdové lyžování. Ve 14 letech 
objevil snowboard. V té době měl před 
sebou slibnou fotbalovou budoucnost. 
Jeho otec byl proti tomu aby fotbal 
vyměnil za jízdu na snowboardu, ale 
co mu zbývalo. Nakonec povolil. Terje 
se postupem času vypracoval až na svě-
tovou špičku. Roku 1992 vyhrál všechny 
závody, kterých se zúčastnil. Stal se mis-
trem Evropy i světa a zvítězil i ve 14-ti 
světových pohárech za sebou. Vítězná 
šňůra mu vydržela do roku 1997. Cel-
kem získal pět titulů mistra Evropy a tři 
tituly mistra světa. Od roku 1995 začal 
s natáčením filmů o snowboardingu a 
přestal se věnovat závodění. Vybíral 
si pouze určité závody. Poslední film 
ve kterém hrál se nedávno objevil v 
českých kinech. Všichni jste jistě slyšeli 
o filmu Extrémní svahy, který mapuje 
poslední historii snowboardingu. 

Adrenalin v krvi při rozjezdu, uspo-
kojení nebo tvrdý náraz při dopadu. 
Mezi není nic jiného než skoky, jízda po 

zábradlí, salta… jinými slo-
vy – snowboardové triky.

Většina snowboar-
dových triků vychází ze 
skateboardingu. I zde je 
nejzákladnějším trikem 
ollie. Grindy jsou, také 
podobné, snowboarďáci 
také rádi šmidlají různé 
bedny, zábradlí, zídky a 
vše co se ostatní co se jim 
připlete do cesty. Proha-
zování prkna díky upev-
nění nohou není to pravé, 
přesto snowboardové fli-
py existují. Jezdci se s tím 
nepářou a když nemohou 
otáčet jen prkno, tak se 
holt otočí s ním. Za zmín-
ku stojí i triky jen s jendou 
nohou ve vázání, kde asi 
nejtěžší je samotný nájezd 
a dopad. Proto se doporu-
čují jen zkušeným skoka-
nům a silnějším náturám. 
Mnoho triků je popsáno, 
ale představivosti se meze nekladou! 

Významnou součástí snowboardingu 
jsou samozřejmě závody. 

Měření sil a dovedností mezi dob-
rými jezdci známe již z historie. Ještě 
před dvaceti lety by nikdo neřekl, že se 
snowboarding stane plnohodnotným, 
profesionálně uznávaným a dokonce 
olympijským sportem. 

Snowboarding má závodní disciplí-
ny, které se rozdělují na freestylové a 
alpské. Zvláštním závodem je snowbo-

ardcross, kterého se účastní jak freesty-
listé tak i alpští závodníci zároveň.

Nejprve bych vám představila alp-
ské disciplíny, mezi které patří para-
lelní slalom, obří slalom a superobří 
slalom.

Paralelní slalom je divácky atraktivní 
disciplínou a má velmi dramatický prů-
běh. Zejména díky tomu, že na dvou 
stejně dlouhých tratích, které jsou 
postaveny vedle sebe, jedou současně 
dva závodníci. Vzdálenost jednotlivých 
branek je nastavena na krátký oblouk. 
Závod má dvě části – kvalifikaci a vyřa-
zovací část. Kvalifikace se jezdí pouze 
na čas a podle součtu časů ze dvou kol 
postupuje 16 závodníků do vyřazova-
cí části. To znamená, že se zde utvoří 
8 dvojic dle dosažených časů a každá 
dvojce absolvuje dvě jízdy. Na závěr se 
dva nejlepší probojují do konečného 
finále. Paralelní slalom je velmi psychic-
ky náročný, Stačí malá chyba a jezdec 
může prohrát závod.

Další zajímavou disciplínou je obří 
slalom. Jezdí se podobnými brankami 
jako v paralelním slalomu, ale liší se 
vzdáleností. Branky jsou tedy dál od 
sebe, proto jejich rozestup odpovídám 
dlouhému oblouku a rychlost je daleko 
vyšší. Závodí se stejným systémem. Pro 
snížení odporu vzduchu se používají 
přilnavé kombinézy. Ochranná přilba 
není povinná, ale většina závodníků ji 
používá. V obřím slalomu nejde zda-
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leka jen o odvahu. Dnešní tratě jsou 
zejména technicky velmi náročné.

Superobří slalom se jezdí velmi zříd-
ka. Branky jsou od sebe vzdáleny ješ-
tě více než při obřím slalomu a jezdci 
dosahují rychlosti až 100 km/h. Jeho 
bezpečnost organizátory zřejmě odra-
zuje.

Tak a konečně jsme se dostali k frees-
tylovým disciplínám. Jednou z nich je 
U-rampa. Je to vlastně útvar podobný 
poloviční rouře, která je vyrobena ze 
sněhu, nebo vyhloubenma přímo do 
země a sníh se na ní pouze upraví. 
Rampy se staví na mírných svazích a 
většinou jsou dlouhé 100-200 metrů. 
Jezdec na obou stranách předvádí triky 
ve výskoku. Hodnotí se obtížnost triků, 
výška, ve které je trik prováděn, způsob 
provedení prvků, celkový dojem. Zvlád-
nutí doskoků, plynulost jízdy a ostat-
ní pohyby v rampě. Závod se skládá z 
kvalifikace a finále. U-rampa neboli 
halfpipe, je olympijskou disciplínou.

Skoky jsou spíše exhibiční disciplí-
nou. Hodnotí se stejně jako závod v 
U-rampě, tedy obtížnost prvků, pro-
vedení, výška a doskok. Případné 
problémy při doskoku jsou bodovými 

rozhodčími přehlíženy více než třeba 
u akrobatického lyžování.

Už jednou jsem se zmínila o nejmlad-
ší závodní a olympijské disciplíně, kte-
rou je snowboardcross. Trať je vytyčena 
slalomovými tyčemi a obdobně jako u 
slalomových disciplín se branka skládá 
z vnější tyče a praporku. Vzdálenos-
ti branek jsou různé., ale většinou se 
blíží parametrům obvyklým v obřím 
slalomu.Trať snowboardcrossu však 

není vytyčena tak rytmicky jako v té-
to disciplíně. Dráha vede přes různé 
terénní nerovnosti, skoky, tunely a jiné 
překážky, výjimkou nejsou ani stoosm-
desátistupňové zatáčky. V jednom kole 
startují vždy čtyři nebo více závodní-
ků najednou. Vyvrcholením závodu je 
finálová jízda. Bezpečnost či nebez-
pečnost této disciplíny je velmi sporná 
avšak divácky atraktivní, protože při ní 
dochází k přímému kontaktu závodní-
ků v jedné závodní trati.
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poradna.mezinami.cz
Zaměřujeme se hlavně na mladé lidi a jich týkající se problemati-
ku. Na stránkách mezinami.cz si můžete přečíst naše noviny, které 
vycházejí každý měsíc. Na těchto stránkách se nám můžete svěřit 
se svým problémem či dotazem a team našich zkušených poradců 
se vám pokusí poradit. Jistě jste si všimli, že je 10 základních témat, 
do nichž můžete položit váš dotaz. My se jím budeme zabývat a v 
co nejkratším čase se jej vynasnažíme zodpovědět a zveřejnit na 
těchto stránkách.

Náš team poradců je připraven se vážnějším problémům věnovat 
i on-line, přes icq. Stačí si vybrat jednoho z poradců v odkazu 
kontakty a napsat mu. Těm, kteří budou raději v částečné ano-
nymitě doporučujeme formulář - ...mám problém… Tam zadáte 
své jméno/přezdívku, e-mail a icq (nebude zveřejněno, poslouží 
pouze pro případné kontaktování naším poradcem), vyberete 
téma a napíšete svůj problém, poté kliknete na „Zeptat se“ a my 
váš problém co nejdříve zodpovíme. Váš problém i reakce našich 
poradců zveřejníme na stránkách.

Jsme připraveni na jakékoli dotazy. Doufáme, že vám mn poradna 
nebude jen místem zpovědí a problémů, ale že zde načerpáte i nové 
názory a pohledy, které vám poslouží k utváření objektivnějšího 
pohledu na váš svět.
 

poradna.mezinami.cz



Jedním z českých festivalů, který 
může oslavit už osmý ročník, je 
Reggae Ethnic Session v Žizníko-
vě u České Lípy. Letos se koná od 
29.  6. do 1. 7. a kromě hlavní sta-
ge, kde se vystřídají desítky reggae 
a ska skupin, můžete navštívit i 
dancehall stage. Reggae fest nepa-
tří k těm, které hostí desetitisíce 
diváků, ale možná o to víc si ho 
užijete. 

Nedlouho po něm se otevřou brá-
ny jednoho z nejproslulejších čes-
kých festivalů – Rock for People 
v Hradci Králové. Od 4. do 6. 7. 
máte možnost slyšet i vidět české 
a zahraniční skupiny, v jejichž čele 
letos stojí The Killers!

Příznivcům wordmusic doporučuji 
ostravský Colours of Ostrava, který 
probíhá od 12. - 15. 7. a součas-
ně s ním se na jihovýchodě Čech 
koná Mighty Sounds. Začíná 13.  7. 
a končí o dva dny později, 15. 7. 
Místo je jako každoročně Olší u 
Tábora a tento fest je zaměřen 
především na  punk a ska. 
První polovina července je festiva-
ly hodně nabitá, podobné datum 
si vybrali i organizátoři Masters 
of Rock. Pokud si nechcete tuto 
oslavu rocku ujít, vypravte se 12. 7. 
do Vizovic. Představí se vám třeba 
Sepultura, Hammerfall, Children 
of Bodom, Motörhead, Die Happy 
nebo Uriah Heep. Jedna skupina 
lepší než druhá, nenechte si to 
ujít!

Těm, které více láká protančená 
noc a neúnavné rytmy elektro-
nické hudby, nabízím Svojšice u 
Pardubic, které ožijí 13. 7. Najdete 
tam houseový stan, jungle tent a 
hlavně soundsystémy!

O týden později, 21. 7. začíná v 
Roudnici nad Labem podobný fes-
tival, a to Cosmic Trip. Jako vždy na 

něj dorazí nespočet DJ´s z Čech i 
ze světa, např. Dave Clarke, Tech-
nasia, Ladida nebo Orbith.

19. - 21. 7. probíhá další ročník 
jednoho z českých festivalů a to 
Open Air v  Přeštěnicích u Milev-
ska. Kromě jiného na něm vystoupí 
např. Sto zvířat, -123 minut, Mig 
21, Švihadlo a Lety Mimo.
   
Ani festival Benátská noc (obec 
Malá skála) není nováčkem na čes-
kém hudebním poli. Pokud chcete 
zažít opravdu divokou noc, přijeď-
te se podívat 27. - 29. 7. Uvidíte 
Annu K., Báru Zemanovou, Gaia 
Mesiah, Gulo Čar a plno dalších 
českých interpretů, ale třeba taky 
legendární Suzi Quatro.

Srpen zahájí Sázava fest (Kácov) 
a letos se na něm představí skupi-
na Kosheen. Nenechte si ujít tuto 
éterickou kapelu hned zpočátku 
srpna a to 2. - 5. 8. 

Jubilejní dvacátý ročník slaví 
východočeský Trutnov Open Air 
Music fest. Letos je věnován náčel-
níku Václavu Havlovi a představí 
se na něm kapely, které zde už 
někdy byly a měly úspěch nebo 
jsou s Trutnovem nějak spjaty. Je 
se na co těšit, tak nezapomeňte -  
16. - 19. 8 v areálu Na Bojišti pro-
bíhá Woodstock po Česku.

Příznivci rapu a hip hopu by si 
neměli nechat ujít největší domácí 
festival v tomto duchu a tím je Hip 
hop camp, který se jako tradičně 
koná v Hradci Králové a ani datum 
se téměř nemění – konec srpna 
- 24. 8 - 25. 8.

Pro více informací o jednotlivých 
festech, kde se dozvíte cenu vstu-
penek, celý program a to, jak se 
na ně dopravit, najdete na jejich 
oficiálních stránkách!             hku  

Pomalu, ale jistě se nám blíží léto, které s sebou kromě kýženého volna pro studenty a pohodovou dovolenou pro 
ty pracující, přinese nepřeberné množství hudebních festivalů a koncertů. Nabídka je skutečně pestrá, svého favorita 
si najdou příznivci punku, reggae, rocku nebo wordmusic a jednotlivé festivaly se předhání v tom, kdo nabídne 
pestřejší program, lepší občerstvení a výhodnější ceny pro návštěvníky. Vedle již roky ověřenými festy přibývají 
nové, tak uvidíme, jak se jim povede a kolik hudebních fajnšmekrů si je oblíbí. Všem přeji krásné chvilky v rytmu 
pohodové hudby, s pohodovými lidmi a na pohodovém místě!!!

festivalove letoTÉ
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Na místo konání festivalu (kino 
Aero) jsem dorazila v průběhu dne, 
kolem 19 hodiny. Návštěvníci se v 
žádném případě neřadili mezi urči-
tou skupinu lidí, dostavili se mladí, 
lidé středního věku i starší. Byli tu 
dredaři, příznivci metalu, zkrátka 
od každého něco. Zábava před ki-
nem zatím připomíná pohled do 
kdejaké hospody. V prostorách ki-
na před samotným sálem pořada-
telé  rozestavěli  stoly, na kterých 
si návštěvníci mohli prohlédnout 
nabídku různých organizací, nechy-
běl  stánek  Svobody  zvířat  nebo 
Projektu realita. 

Jatka - krvavý úkol

Lidé, kteří pracují na jatkách
Jatka fungují jako mechanický svět 

zaběhnutý se svým řádem, kde lidé 
dokáží pracovat bez citů. Zdá se, jako 
by pracovníkům nedocházelo, že to, s 
čím pracují jsou zvířata. Berou je jako 
součást práce, nikoli jako živé tvory. Že 
denně přivozují smrt mnoha bytostem 
je jim zcela lhostejné. Mnozí svou práci 
naopak milují. 

I zde existuje hierarchie na pracoviš-
ti. Uklízeči zaujímají nejnižší postavení, 
jsou terčem výsměchu k čemuž dopo-
máhá i hloupě vypadající oranžová 
uniforma. Své místo tu má i rasismus 

vůči asiatům (Pákistáncům). Zaměst-
nanci často pocházejí z rozvrácených 
rodin. Téměř u nich nenajdeme zájem 
o vzdělání.
,,Škola? Učí se tam blbosti jako jazyky 
a tak. K čemu to je?” pronesl během 
dokumentu jeden z pracovníků, mladý 
chlapec.

Berou práci jako důležitou součást 
života, nechtějí být na podpoře, jsou 
hrdí na to, že pracují. Nevolí, politika 
je většinou nezajímá.
,,Můžeme zabíjet každý den a nikdo 
nás za to nepotrestá. Je to taková satis-
fakce za práci co děláme.”
,,Vytahuje jim vnitřnosti skrze řiť. Je 
to šílený.”

U některých pracovníků (nutno 
podotknout, že v dokumentu vystu-
pují převážně mladí chlapci) bychom 
mohli nalézt kapku uvědomění, že prá-
ce, kterou dělají není až tak v normě 
toho, co by si každý mladý člověk přál 
dělat do budoucna. Vidíme, že fakt, že 
zabíjejí denně mnoho zvířat, i prostře-
dí, jehož součástí je krev, vnitřnosti, a 
smrad, a v kterém se neustále pohybují, 
se jich dotýká. Někteří z mladých mužů, 
kteří v dokumentu vystupují již jatka 
opustili, nemohli zkrátka takovou práci 
snést. To chápeme nejspíš všichni. Méně 
pochopitelné lepro mě to, že někteří 
naopak svou práci milují a bylo jejich 
snem dostat místo na jatkách. Bylo 

jejich snem zabíjet denně v otřesných 
podmínkách desítky nebo stovky zvířat. 

Proces
Záběry živých zvířat se střídají se 

záběry z porážky, se záběry plnými 
krve, vnitřností a výkalů. Porážeči 
mnohdy do zvířat kopou, vysmívají se 
jim, berou jejich smrt jako hru. Jistě, 
oni si hrají, ale co zvířata? Často jsou 
v šoku z cesty, kterou na jatka musí 
podstoupit. 

Na muslimský způsob nesmí být 
popravena matka a dítě ve stejný den. 
U Židů a muslimů je vidět úcta ke zví-
řatům. Propagují názor, že není nutné 
s nimi zacházet krutě, přesto se ale v 
jatečních podmínkách málokdy zcela 
striktně dodržují jejich zásady. 

Království míru

Všechna tma světa nedokáže udu-
sit plamen jedné svíčky.

Dokument zachycuje život manželů 
Gena a Lorri, kteří na své farmě shro-
mažďují zachráněná zvířata. Opět se tu 
střídají kruté záběry se záběry zachy-
cujícími život na farmě, lásku, která 
je zvířatům dávána, návštěvníky, kteří 
zvířata berou zcela jinak než jen jako 
prostředek k uspokojení hladu a chu-
tí.

 Vypráví také příběh muže, který 
chtěl být celý život farmářem. Jeho sen 
se mu splnil, ale díky používání velkého 
množství chemikálii zemřel jeho bratr. 
On sám ochrnul od pasu dolů, násle-

Reportáž z festivalu
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doval dlouhý pobyt v nemocnici s šancí  
1: 1 000 000, že se opět postaví na nohy. 
A onen muž nyní chodí. V takové situa-
ci asi každý začne přemýšlet. Položil si 
otázku, zda-li má rád zvířata? Ano? Tak 
proč je tedy jí? Vždyť nemusí. Rozhodl 
se pro změnu života, prodal farmu a se 
svou ženou se stali vegetariány.

Další příběh nahlíží do života mladé-
ho muže, který vyrůstal ve farmářské 
rodině. Podílel se na porážce prasat, 
což mu přišlo poměrně přirozené. Jed-
noho dne adoptoval tele, které po té 
rok neviděl. Po roce se za ním přijel 
podívat, tele k němu přiběhlo a čumá-
kem se dotklo jeho hrudi. Muž tvrdí, 
že zmáčklo knoflík, který na tom místě 
měl a ten spustil dočista jiné vnímá-
ní. Jistě, je to nadnesené, ale není to 
pěkné?

V dokumentu se neustále střídá pocit 
smutku a štestí, obrazy krutosti a lás-
ky. Emoce zkrátka nelze udržet pod 
poklicí.

Pozemšťané 

Komentář: J. Phoenix
Hudba: Moby

Dokument Pozemšťané začíná slovy, 
které tvrdí: všichni jsme pozemšťané, 
jen lidé chtějí ovládat planetu. Bytosti 
jsou si rovné, všichni cítíme utrpení. 
Mít moc znamená mít pravdu? Zvířata 
nejsou otroky, poddanými.

Tvůrci projekt rozdělili do následu-
jících oddílů:

1. Domácí zvířata
Denně je zabito 60 000 zvířat eutanázií. 
Psi dostávají injekci do nohy, kočky do 
břicha. Mnoho útulku nemá finance na 
to, aby zvířata zabila alespoň důstoj-
ným způsobem, proto využívají ply-
nových komor. Jsou to malé místnosti, 
do kterých jsou zvířata natěsnána a 
po té je do nich vpuštěn plyn. Tímto 

způsobem zvířata umírají velice dlou-
ho. Odmítáním kastrace a sterilizace se  
nepřímo podílíme na eutanazii.

2. Jídlo
Kdo kupuje maso, vyžaduje smrt zví-
řete. 

Běžná dojnice se dožívá přibližně 20 
let, dojnice v podmínkách velkocho-
vu vydrží asi 4 roky. V omračovacích 
boxech dostanou zvířata ránu jateč-
ní pistolí. Telata jsou krávě odebrá-
na hned po porodu, bez pohybu a s 
tekutou stravou bez železa jsou držena 
po dobu 4 měsíců. Tak je jejich maso 
měkké a růžové. Po tomto čase putují 
na jatka. 

K usmrcení zvířat se používá elektric-
kého proudu, častěji však podříznutí 
krků, protože je tento způsob výrazně 
levnější. Zvířata ale často ještě dlouhou 
dobu žijí, visí za nohu s podříznutým 
hrdlem dokud nevykrvácejí. Mnohdy 
jsou zvířata stále naživu i ve spařovací 
lince, kde jsou horkou vodou zbaveny 
štetin. 

Největší společnosti zabijí až 8,5 mili-
onu kusů drůbeže za den. Krocani a 
kuřata jsou často zabita umlácením 
nebo uříznutím hlavy. Tomuto osudu 
se někdy nevyhnout ani prasata, do 
kterých pracovníci jatek mlátí hlava 
nehlava. Není výjimkou, že zvířatům 
sprostě nadávají a označení ,,běž sráči” 

nebo ,,hejbni se děvko” není vůbec 
neobvyklé.

3. Oblečení
Krávy se do USA dovážejí běžně z 

Indie, kde je však zabití tohoto posvát-
ného zvířete zakázáno. Proto jsou svá-
zána, okována a nucena podstoupit 
dlouhou cestu. Pokud jsou příliš una-
vena a nemohou dál, je jim zlomen 
ocas, čímž se pět postaví a pokračují v 
cestě. Do očí je jim vtírán tabák nebo 
čili papričky, tyto praktiky jsou rovněž 
používány k tomu, aby se zvířata zved-
la a mohla být donucena pokračovat v 
cestě. Zhruba polovina krav dorazí na 
jatka mrtvá. Pokud přežijí, jsou na jat-
kách zabita většinou tupým nožem. 

Zvířata se zlomeninami, otevřenými 
ranami a infekcemi jsou ponechána 
zcela bez péče. Zvířata na kožešiny a 
kůže se zabíjejí elektrickým proudem 
do konečníku, často se procedura musí 
opakovat aby byla úspešná. Mrtvolami 
jsou pak nakrmena zvířata v klecích. 
Ty nejednou trpí klecovým šílenstvím, 
které je způsobeno zavřením divokého 
zvířete do malé prostoru klece.

4. Zábava
Zvířata se často stávají také hlav-

ním lákadlem v různých hrách, závo-
dech. Při rodeu jsou například býkovi 
ovázány genitálie provazy, při býčích 
zápasech jsou býci zavření 48 hodin 
před samotným zápasem v temnu, jsou 
vysílení. 

V cirkusech se majitelé snaží lidi pře-
svědčit, že zvířata vystupují za vidinou 
odměny, ty však vystupují proto, že 
se bojí trestu. Jsou spoutána  95 % 
života, nutí je učit se novým kouskům 
pomocí tyče zakončené ostrým hákem. 
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5.věda

O vivisekci toho bylo napsáno hodně 
a proto nemá smysl mnoho ji rozebí-
rat. Uvedu jen několik případů toho, 
co bylo možné zhlédnout na festivalu 
Otevři oči. 

Zvířatům se způsobují umělé popále-
niny, které simulují úraz člověka. Jsou 
dlouhodobě držena bez jídla a pití, 
aby byla vhodná pro určité pokusy. 
Na opicích se dělají pokusy, kdy zvířeti 
vymrští hlavu do 60 stupňového úhlu 
jako simulace dopravní nehody. Zemře 
až 19 tisíc zvířat za minutu. Lékaři 
provádějící výzkumy na zvířatech se 
nechovají mnohokrát lépe než lidé 
například na jatkách. Nadávají zvířa-
tům, manipulují s nimi jako s věcmi.

Dále se na festivalu promítali filmy 
jako Pod maskou (zachycující příběhy 
lidí, kteří se skryti pod maskou vydá-
vají na záchranu zvířat nelegální ces-
tou po tom, co pochopili, že zákon 
jim v záchraně nepomůže), Film o Jill 
(vypráví o životě akti-
vistky, která za záchranu 
zvířat zemřela pod koly 
nákladního automobilu) 
nebo Svědek.

Na závěr festivalu se 
udílely ceny, které předá-
vala Marta Kubišová. Prv-
ní cenu získal dokument 
Svědek. Cenu Osobnosti 
obdržel Jan Čejka, který 
sponzoruje knihy jako 
Věčná Treblinka. Nejlep-
ším domácím dokumen-
tem byl vyhlášen film 
Pokusná zvířata Zdeňka 
Plachého, cenu převzal 
Tomáš Popp. 

Nejhorším filmem 
porota vyhlásila doku-
ment o demonstra-

ci  proti poslední kožešinové farmě, 
kterou vlastnili dva důchodci, v cyk-
lu Čt - Reportéři. Anticenu osobnosti 
obdržela p. Pípalová, která pěstuje 
zvířata pro laboratorní úcely.

V těchto řádcích jsem nepředkláda-
la osobní názory ani pohnutky, které 
festival vyvolal. Nebo jsem se alespoň 
snažila je nepředkládat. Bylo jich mno-
ho a vskutku nebyly příliš kladné. 
Dokumenty na festivalu rozvířily mno-
ho emocí, mnoho lidí plakalo, mnoho 
jich bylo znechuceno. Takový efekt, 
myslím, pořadatelé chtěli vyvolat. Já 
osobně jsem díky festivalu přešla z 
vegetariánství na veganství, za což mě 
mnozí považují za blázna. Nevadí. 
Uvedla jsem informace, které jsem si 
během festivalu zaznamenala, abych 
přiblížila průběh a obsah jednotli-
vých dokumentů těm, kteří kino Aero 
nemohli nebo nechtěli navštívit
Na závěr si tedy dovolím jednu osobní 
připomínku. Stojí za to na podobné 

akce chodit a pokud budete mít čas a 
chuť, vydejte se na ně. Spíše čas, pro-
tože chuť dívat se na zmučená zvířa-
ta často chybí a to je mnohdy hlavní 
kámen úrazu, lidé se nechtějí dívat na 
špatné věci, nechtějí vidět, co obnáší 
to, že jedí maso. A když o tom nevědí 
nebo se úspešne snaží dělat že nevě-
dí, potom ani vůle nebo chuť vyvolat 
změnu chybí. 
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Toť citát z Bible. Jenže Bibli nenapsal 
Bůh, ale člověk... v dobré víře a netu-
šíc, čeho bude člověk jedenadvacátého 
století schopen za vidinou zisku...

Bohužel, po shlédnutí několika doku-
mentů zabývajících se právy Zvířat (kte-
rý proběhl v rámci festivalu Otevři oči v 
pražském kině Aero bez výrazné publi-
city), jsem se utvrdila v dojmu, že nej-
krutější a nejodpornější tvor na Zemi 
je člověk sám. Co dokáže vykonat na 
jiném tvoru, podotýkám bezbranném, 
jelikož jeho zbabělost mu velí si se sil-
nějšími nic nezačínat, alespoň ne jako 
jednotlivec, je jen stěží k uvěření. Co 
hůř, vykonává toto všechno ve jménu 
vědy a pokroku, schovává se za etiku a 
ohání se morálkou. Jak ubohé!

Kdo dal lidem právo brát si, co není 
jejich? Využívat ostatní pro svůj blaho-
byt, lépe řečeno nadbytek, na který si 
tak snadno zvykli a nehodlají se ho za 
žádnou cenu vzdát? Proč se nad tím 
vším pozastavuje jen hrstka Lidí, kte-
rým není jedno, co se okolo nich děje 
a snaží se s tím něco dělat? Proč jsou 
tito Lidé označováni za gaunery, výtrž-
níky, teroristy, nezákonné organizace, 
které je třeba potřít, vyhladit, zbavit se 
jich jednou provždy, aby nám ostatním 
– těm morálním – neustále nevmetali 
tu nepříjemnou pravdu přímo do očí?  
Pravdu, že člověk týrající Zvířata pro 
svou radost, pro nesmyslné testování 
farmaceutických přípravků, pro to, aby 
měl na talíři „křehké“ maso, pro módní 
trendy propagující výrobky z kůže či 
kožešin, není nic jiného než odpor-
ná zrůda, která si nezaslouží žít lidský 
život, že by se měl nad sebou zamyslet 
a přestat s takovýmito srdcervoucími 
nesmysly.

Na světě ročně zahyne, dá-li se to tak 
vůbec nazvat, 19 miliard (!) Zvířat 
rukou lidí. Naprosto zbytečně. Jejich 
životy jsou promrhány, degradovány 
a zesměšněny. Tvor, jež se narodí za 
jediným účelem – aby zemřel v kru-
tých bolestech na následky testování, 
chovu, lidské zábavy – je obětí osudu, 
který si nevybral. Smyslem života těch-

to Tvorů není sloužit člověku, ale žít 
svůj vlastní život, v přirozeném pro-
středí, mezi ostatními Tvory jim blíz-
kým. Oni nikomu nepatří, jen sami 
sobě. To jen člověk si vytvořil jakousi 
abstraktní představu, na základě které 
jsou tu ostatní Živočichové jen z jedi-
ného důvodu – aby mu sloužili a on z 
nich měl užitek. Ale opak je pravdou. 
Lidem na Zemi nepatří nic, jsou tu jen 
„hosté“. Když Příroda bude chtít, jed-
noduše se jich zbaví, a to se myslím již 
děje. Pomalu, ale jistě.

Není to náhodou člověk, který se neu-
stále chvástá schopností myslet? To, 
čím je tolik „nadřazen“ nad Zvířaty? 
Když je člověk tedy schopen tak bri-
lantně myslet, proč tedy nevymyslí, 
jak tomuhle všemu zabránit? Jenže 
v tom je právě ten problém. Člověk 
by musel vyvinout nějaké úsilí! A to 
je právě kámen úrazu. Člověk je tvor 
neskonale líný, který se celkem přiroze-
ně štítí jakékoli práce, a proto vymýš-
lí různé vynálezy, inovace, techniku 
apod. jen aby se nemusel dál snažit. 
To, co se stalo modlou dnešního světa 
(moderního), není morální nadhled ani 
moudrost – to, o co usilovali naši předci 
(myslím, že se asi v hrobech obrací), 
ale peníze.

Dokud budou peníze to nejdůležitější 
pro člověka, není šance na nějakou 
změnu k lepšímu. Peníze, peníze a 
zase jen peníze. Jako kdyby neexis-
tovalo nic jiného, 
pro co by se dalo 
žít. Nezmění-li se 
myšlení a přístup 
lidí k životu a prá-
vům ostatních, 
nedoplatí na to 
jen Zvířata, ale 
nakonec i lidé.

Často slýchám 
otázku „proč jsi 
vegetariánka?“ 
a jsou mi dokon-
ce nabídnuty i 
možnosti: z pře-
svědčení, kvůli 

módě, protože mi nechutná maso... 
Než jsem přestala jíst maso, nikdy se 
mě nikdo neptal na otázku proč jím 
maso. Prostě se to bralo jako fakt. Proč 
ne? Vždyť ho jíme přece všichni, je to 
přirozené. Ale mě to přirozené nikdy 
nepřišlo. Od malička jsem byla nucena 
ho jíst, přestože jsem se mu neustále 
bránila. Argumenty typu: musíš ho jíst, 
potřebuješ bílkoviny, jinak nevyrosteš, 
je to přirozený, lidi jsou přece všežrav-
ci,… se mi zajídaly, jenže jako malé 
dítě stejně nejste bráni v potaz. Důvod, 
proč ho tedy nejím je celkem prostý. 
Nedokážu zabít zvíře, a pak ho jen tak 
sníst. Prostě to nedokážu. A ani nechci. 
Nemohu-li někomu dát život, nemám 
ani právo ho brát...

Možná se mýlím, ale myslím si, že vět-
šina lidí, kdyby si musela svoji večeři 
ulovit a zabít, by asi ráda přešla na rost-
linnou stravu. Vždycky je přece bližší 
košile nežli kabát. Ono se to kritizuje, 
když nevidíte, co je za tím a mnohdy je 
to i pohodlnější, nevědět, zavřít oči a 
nechat někoho jiného udělat špinavou 
práci za vás. A pak s „čistým“ svědo-
mím hlásat o morálce...

Na festivalu Otevři oči padl jeden tref-
ný výrok: 
„Kdyby  jatka měla  skleněné  zdi, 
každý člověk by byl vegetarián.“  
 
Jenže ona je nemají...

    jro

„Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých země-
plazů. Viděl, že to je dobré. Bůh stvořil člověka. Dává mu požehnání a pověřuje ho vládou nad zemí a nad 
ostatním tvorstvem... Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad 
nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“

Bible, První kniha Mojžíšova (Genezis)

Otevři oči - další pohled na tento filmový festival
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S motýly to v dnešní době nevypadá 
moc růžově. A trpí především motýli 
denní.

 Proč zrovna ti denní? Důležité 
je vědět, co vlastně motýli potřebují k 
životu. Odpověď se zdá docela jedno-
duchá – přece rostliny, které budou 
housenky žrát a dospělci na nich budou 
sát nektar. Ale není to tak prozaické, je 
třeba znát podobu krajiny v minulosti, 
kdy motýli ještě prosperovali. A Stingo-
vu písničku: History teach us nothing, 
bych nebral moc vážně. 

 Jak tedy vypadala krajina v 
minulosti? Zhruba před 12000 lety tu 

byla doba ledová. Ta 
dobře známá doba, kdy 
se tu proháněly mamu-
ti, jejich lovci, jeskyní 
hyeny a bůhví, co ještě. 
Na většině území Evro-

py dominovaly stepi, sutě a mokřady. 
S přibývajícím časem se začíná oteplo-
vat a to je příhodné pro mnoho druhů 
organismů, zvláště pro dřeviny. Jejich 
semena postupně kolonizují naše úze-
mí a celou střední Evropu. Kolonizují ji 
hlavně z Jižní Evropy a z Balkánu, kde 
bylo o poznání tepleji. S postupem času 
se stále více a více otepluje. K tomu 
ještě přibývá srážek. Tyto podmínky 
už začínají být neúnosné pro mamu-
ty, srstnaté nosorožce a jim podobné 
chlupáče. Ti postupně vymírají a jejich 
místo rostlinožravých zvířat postupně 
obsazují druhy jiné. Jsou to především 
zubři, pratuři a koně. V horách vznikají 
nepropustné smrčiny a jedlobučiny. V 
nižších polohách dominují doubravy a 
dubohabřiny. 

Ten podstatný rozdíl tedy tkví hlavně 
v tom, že krajina byla zřejmě lesostep-
ního rázu. Lehce podobně jako třeba 
dnes v Africe. Početnosti všech těch 
možných praturů, zubrů a dalších byly 
velmi vysoké. A spolu s větrnými pory-
vy, ohněm a hmyzími kalamitami udžo-
vali krajinu v lesostepním rázu. Nížinné 
lesy prostě nebyly zapojené, svědčí o 
tom i dominance pylových zrn dubu 
mezi jinými rostlinami v paleontolo-
gických nálezech. Dub totiž nedokáže 

růst ve stínu jiných stromů, musí klíčit 
v osluněném prostředí.

Další rozdíl byl v tom, že tímto silným 
okusem stromů a spásáním byly stromy 
různě staré. Nebyly jen přestárlé stro-
my jako dnes, ale celá jejich druhová 
škála.

Když asi před 6000 lety přišli první 
zemědělci, tak se kupodivu krajinný 
ráz zase tak moc nezměnil. Najednu 
stranu dokázal člověk 
velmi záhy vyhubit, 
či kriticky snížit počty 
zubrů, praturů a dalších 
herbivorů. Ale nadru-
hou stranu se začal o les starat svým 
způsobem. Udržoval tzv. výmladkové 
hospodářství. Nechával stát jen velké 
duby, pod kterými pak pásl prasata, 
krávy, ... Zbylé stromy kácel, ale nechá-
val zde pařezy z kterých vyrostly stromy 
znovu. Takto hospodařil vždy jen na 
malé části lesa a o rok později se posu-
nul na jinou část. Za pár (10-40) let se 
vrátil zase k první části. Pro člověka to 
mělo mnoho výhod: v mládí stromy 
rychle rostou a tak měl více palivového 
dříví. Díky starým stromům, které zde 
nechával, tak mohl pást svůj dobytek a 
navíc mohl tyto stromy kdykoli pokácet 
a měl vysoce kvalitní stavební dřevo.

Na tyto podmínky se aklimatizova-
lo mnoho druhů denních motýlů, z 
kterých celá řada patří mezi ty nejo-
hroženější. Létali mezi stromy a přitom 
na světle. Různé druhy se přizpůsobily 
na různě fáze tohoto prořídlého lesa. 
Housenky se živily rostlinami, které 
také rostly v těchto podmínkách. A 
všechno fungovalo, tak jak má. 

Důležité je právě to porovnání kraji-
ny v minulosti (asi do 18. století) a kra-
jiny dnes. Dnes zde v nížinách dominují 
smrkové monokultury a když je zde 
nějaký přirozený les, začne se ihned 
chránit. Bohužel jeho ochrana tkví v 
nechání tohoto lesa svému „přiroze-
nému” vývoji, ale ten vede k rychlé-
mu zarůstání, zastínění a vytěsnění 
původních rostlin i živočichů. Zatím 
zde panuje velká nedůvěra k novým 
ekologickým poznatkům a nedělají se 
žádné kroky k správnému manage-
mentu. Zvláště lesníkům se takovýto 
typ péče o les nehodí moc do krámu. 

Dalším nebezpečím pro motýly je 
zarůstání stepních lokalit díky tomu, 
že člověk opustil krajinu a přestal pást. 
Ani bažiny a rašeliniště neunikly, vysu-
šují se a převádí v lesní společenstva.

Jedinými bezlesými plochami tak 
zůstávají hnojené louky, či dodaleka se 

táhnoucí pole s jediným druhem živné 
rostliny, která je ještě navíc postříkána 
bůhví čím. 

Motýli mají prostě těžký život, ale i 
tak srdnatě bojují. Uchýlili se do opuš-
těných lomů, na okraje lesů a cest. 
Dokonce některé druhy, které žily ve 
výmladkových lesích přežívají dnes 
pod dráty elektrického vedení, které 
se neustále musí vysekávat. 

Velkým problémem je velikost těch-
to náhradních domovů. Ty jsou větši-
nou příliš malé, než aby udržely živa-
toschopnou populaci jednoho druhu. 
A i když tu je schopna motýlí populace 
přežívat, je to dost na hraně. Přijde 
tužší zima, nebo se přemnoží predátor 
tohoto druhy a křehká rovnováha se 
velmi rychle poruší. Velmi důležité je 
propojení těchto malých lokalit a jejich 
motýlích subpopulací.

A jak to tedy s našimi denními motý-
ly vypadá v číslech? Podle nejnovějších 
údajů u nás žije či žilo 161 druhů. Z 
čehož je 11% vyhynulých, 10% téměř 
vyhynulých – přežívají jen na jedné, 
či dvou lokalitách na 
našem území a v pod-
statě se čeká na jejich 
vyhynutí. Dále je 10% 
kriticky ohrožených, 
to znamená, že pokud 
nezlepšíme jejich životní podmín-
ky můžeme se s nimi rozloučit. 20% 
je ohrožených a pouze 43% je neo-
hrožených.

Kriticky ohrožený okáč jílkový 
(Lopinga achine) vázaný na výmlad-
kové lesy se u nás vyskytuje už jen na 
jediné lokalitě.

To jsou čísla, která něco říkají o lidech 
a jejich vztahu k přírodě. Bohužel den-
ní motýli jsou díky svému atraktivnímu 
vzhledu dobře prozkoumaná skupina, 
ale co ty ostatní skupiny, o kterých se 
toho tolik neví. Pravděpodobně jsou 
na tom dost podobně.  ala
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Tipy na výlet

Vážení čtenáři, školákům a studentům pomalu 
končí školní rok a blíží se čas dovolené. Proto 
jsem pro vás připravil pár tipů kam na výlet.

Začal bych asi Jižními Čechy, protože jsem tam jezdil 
od roku 1999 a můžu tedy říct, že to tam znám 

Jižní Čechy
Mě se nejvíce líbilo ve Stráži nad 
Nežárkou. Zdejší ubytování se větši-
nou nachází v romantickém prostředí 
lesoparku a blízkosti řeky. Majitelé 
místních penzionů nabízejí projížďku 
v lodičce, na skůtrů a nebo i na kla-
sických šlapadlech. Nejrozšířenější je 
ale podle mě cykloturistika. Za těch 
5 nebo 6 let co tam jezdím můžu říct, 
že jsem opravdu ještě vše neprojel. 
Ale můžu říct, že ať jsme jeli kam jsme 
jeli, vždy jsme se zastavili v nějaké té 
hospůdce. Nejoblíbenější byla restau-
race Šupina a její sestřička Šupinka, 
která se nachází hned vedle náměstí 
v Třeboni. Výlet do Třeboně je nád-
hera. Projíždíte krajinou nepozna-
menanou civilizací, čerstvý vzduch na 
každém rohu a pročištění hlavy… to 
se dostaví samo.

Šumava
Mě se nejvíce líbilo ve Stráži nad 
Nežárkou. Zdejší ubytování se větši-
nou nachází v romantickém prostředí 
lesoparku a blízkosti řeky. Majitelé 
místních penzionů nabízejí projížďku 
v lodičce, na skůtrů a nebo i na kla-
sických šlapadlech. Nejrozšířenější je 
ale podle mě cykloturistika. Za těch 
5 nebo 6 let co tam jezdím můžu říct, 
že jsem opravdu ještě vše neprojel. 
Ale můžu říct, že ať jsme jeli kam jsme 
jeli, vždy jsme se zastavili v nějaké té 
hospůdce. Nejoblíbenější byla restau-
race Šupina a její sestřička Šupinka, 
která se nachází hned vedle náměstí 
v Třeboni. Výlet do Třeboně je nád-
hera. Projíždíte krajinou nepozna-
menanou civilizací, čerstvý vzduch na 

každém rohu a pročištění hlavy… to 
se dostaví samo.

Výlety:
Města Sušice, Strakonice, Železná 
Ruda, Srní, Antýgl. 
Hrady Kašperk, Rábí, Švihov, Velhar-
tice. 
Jezera Černé a Čertovo. Keltské hra-
diště Sedlo(902m.n.m.) s krásným 
výhledem na Šumavu a hrad Kaš-
perk. 

Dostupnost: 
Vlastním autem, vlakem, na kole  
nebo pěšky
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Kašperskohorsko
Kašperské Hory nabízejí svým návštěvníkům po celý rok 
příjemný pobyt v krásné přírodě. Opět cykloturistika, pěší 
turistika a nebo pouze relaxace na čerstvém vzduchu.
Doporučuji výlet na hrad Kašperk, který se nachází 3 km 
severně od Kašperských Hor. Též se můžete, tentokrát pouze 
pěšky, vydat po takzvané Cestě Zlatokopů.

Beskydy
Lesy bez konce, sluncem prozářené louky, modré hory, lidová 
architektura, stráně vonící jalovcem a borůvčím - to je tvář 
Valašska, rázovité oblasti na severovýchodě České republi-
ky. Harmonické tóny svěžích přírodních krás se tady mísí s 
pestrou škálou rekreačních aktivit pro každé roční období; 
pěší turistiku doplňuje hustá síť cyklostezek, krytých bazénů 
i letních koupališť, k dispozici jsou jízdárny, plachtění na 
rogalech a paragliding

Kam na výlet?  Pustevny na Radhošti, Lysá hora nebo Soláň 
jsou pojmy, které zná snad každý...  Právě tak proslulý je i 
valašský skanzen v Rožnově pod Radhoštěm a řada zajíma-

vých míst v podhůří - Kopřivnice s muzeem historických automobilů Tatra, kloboučnické muzeum v Novém Jičíně, 
sklářské hutě v Karolince anebo mohutný hrad Hukvaldy. 

Půvaby Beskyd si můžete vychutnat i nad místními specialitami, které by vždy měla doprovázet pravá valašská 
slivovice. 

Asi takto bych zhodnotil dovolenou v Beskydech. Byl jsem tam jen jednou, ale byl to opravdu zážitek. 

hkr

TÉ
M

A



Když jsem řekla spolužačce, 
že jsem byla na této výstavě, 
zeptala se: „Na těch mrtvo-

lách?“ Kdo ví, o co jde, možná by 
s mojí spolužačkou nesouhlasil a 
možná právě naopak. 
  Výstava Bodies…The exhibition 
probíhá v Praze v Lucerně a záro-
veň ještě na třech dalších místech 
na světě. Jak již název napovídá, 
výstava je o tělech. A to doslova. 
Tato akce má za cíl ukázat široké 
veřejnosti, jak vypadá a jak fungu-
je naše tělo. A pro názornost byla 
použita skutečná těla (přivezena 
z Číny). 
  Za předpokladu, že každý z vás v 
Lucerně byl na nějakém plese, urči-
tě vás vnitřní uspořádání překvapí. 
Nejspíš místo, kde jste loni s kýmsi 
tančili do rytmu Mamba, ani nepo-

znáte. Lucerna je plná konstrukcí, 
které vás přenesou na jiné místo. 
Úplně zapomenete na Lucernu. 
Budete teď chvilku ve světe těl. 
  Poučíte se od samých základů 
(kostra, svaly, nervy, krev …atd.) 
až po odborné zkoumání, jak určité 
nemoci působí na orgány. Napří-
klad vliv kouření na plíce, nebo 
mozková mrtvice. Dozvíte se růz-
né zajímavosti. Dokonce můžete 
dostat i odborný výklad mediků, 
kteří jsou „po ruce“. Zjistíte napří-
klad, že mozek potřebuje 20% cel-
kového krevního zásobení těla…
  Ale co bych vám vykládala. Kdo 
máte jen slabý zájem o fungová-
ní těla, vřele doporučuji. Budete 
odcházet o mnoho chytřejší, i když 
možná se smíšenými pocity…

Plíce kuřáka
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redaktor Zbyněk Stárek

JAN PŘEUČIL
        Nechci  náš  rozhovor  začínat 
smutně,  ale  …zažil  jste  hodně 
smutnou událost.

      Bohužel. Odešla  má žena Štěpánka 
Haničincová, s níž jsem prožil nádher-
ných třicet let. Štěpánka byla dáma 
s velkým D, a vím že na ni nesmírná 
spousta lidí v dobrém vzpomíná. Stále 
se o tom přesvědčuji na různých bese-
dách i tehdy, když vyjíždím na předsta-

vení po celé republice. Chodí za mnou 
desítky lidí a stále na ni vzpomínají. 
Není divu, Štěpánka samozřejmě svým 
krásným vztahem k dětem, k přírodě 
ke zvířatům, ovlivnila v dobrém nejmé-
ně celé dvě generace.
Štěpánčin odchod byl pro mě překva-
pivý a dramatický, vlastně jsem se s tím 
dodnes nevyrovnal.

     Těžkých životních chvil každého z 
nás v životě potká bohužel mnoho. 
Každý se s nimi vyrovnává  jinak. 
Jak to kupříkladu dělá herec?

    Samozřejmě, má profe-
se, moje práce mi převelice 
pomohla. Já jsem od roku 
devatenáct set devadesát 
tři, jak se říká „na volné 
noze“, nejsem tedy stálým 
členem žádného hereckého 
souboru. A právě v té době 
jsem zkoušel v Hudebním 
divadle v Karlíně muzikál 
„Řek Zorba“ s Radkem 
Brzobohatým v hlavní roli. 
Já tam hraji pátera Zachari-
ase. Samozřejmě, hned třetí 
den po Štěpánčině odchodu 
jsem šel do zkušebny praco-
vat. Všichni kolegové, kon-
krétně třeba Láďa Županič, 
mi velice pomohli. Posílali 
mě domů, ale já musel pra-
covat, musel jsem být mezi 
nimi. Ostatně, pomáhal mi i 
sám Řek Zorba. Miluji třeba 
jeho slova : “Co bylo bylo, 

teď je teď!“ Prostě důležité je, dívat 
se dopředu. 
Od té chvíle jsem se doslova zavalil 
prací a snažím se maximálně věnovat 
své profesi, která mě stále posiluje, je 
mým životním hnacím motorem.

    V  životě  ovšem  není  jenom 
práce.  Žijete  i osobním životem.                        
A  ten  jste  jistě musel do  značné 
míry změnit.  Žijete najednou stále 
sám. To se přece musí nějak pro-
jevit.
      Musel jsem si samozřejmě život 
maximálně přeorganizovat. V žád-
ném případě jsem se nechtěl dostat 
do situace, kdy bych se zavřel doma a 
tady se vnitřně užíral a probíral to stále 
kolem dokola, nebo se snad dokonce 
litoval.
Začal jsem tedy na sobě velice inten-
zivně pracovat. Začal jsem pravidelně 
chodit plavat, chodit na masáže a do 
sauny. Prostě zavedl jsem si přísný a 
konkrétní režim, který dodržuji, i když 
se mi mnohokrát strašně nechce.

    A co s večery?
       Hercovy večery jsou většinou vyplně-
ny rolemi v divadlech. Ale pokud mám 
volno, tak jdu většinou víte kam?

    Do divadla.
    No ovšem. V posledních letech jsem 
se musel velice intenzivně věnovat své 
ženě, která měla různé zdravotní pro-
blémy, takže jsem nastřádal spoustu 
divadelních restů. Tedy, nestačil jsem 

Na horním snímku je Jan Přeučil ještě 
se svoji ženou, Štěpánkou Haničinco-
vou, ve vysílání Toboganu při společ-
ném vystoupení

S
E
R

IÁ
L 

TO
B

O
G

Á
N



se podívat na spoustu inscenací, které 
jsem vidět chtěl. Tak se to teď snažím 
všechno dohnat. Navštívil jsem také 
spoustu zajímavých výstav, především 
v rámci projektu „Praha 2000“ jsem 
viděl řadu akcí, ať to bylo nádherné 
představení bratří Formanů „Nachové 
plachty“, nebo jsem byl na tanečním 
představení Jiřího Kiliána z Amstero-
damu „Arcimboldo 2000“

      Vraťme  se  k  vaší  profesi.  Ten 
přechod z Divadla na Zábradlí na 
„volnou nohu“, neměl jste z toho 
zkraje strach. U nás jsme většinou 
všichni  viseli  na  té  jistotě,  že ve 
výplatním  termínu  pravidelně 
dostaneme  v  pytlíčku  svůj  plat. 
Neděsila vás ta nejistota?
   Děsila mě strašně. Říkal jsem si, jak 
to budu dělat, když mi na konto pra-
videlně jednou za měsíc nic nenaskočí. 
Co pak?
Ovšem po dvou, třech měsících jsem si 
uvědomil, že to jde, a že jsem daleko 
svobodnější, než když jsem byl vázán 
pevným úvazkem.
Mám ovšem všelijaké skoroúvazky. Asi 
před pěti lety mi nabídl trvalou spolu-
práci ředitel Hudebního divadla v Karlí-
ně Ladislav Županič. Dnes už tam hraji 
asi v pátém muzikálu.

     Jak se vám po komor-
ním Divadle na Zábrad-
lí pracuje v převelikém 
divadle?
   Skvěle. Mám ho rád. Když 
jsem tam poprvé vkročil, 
vešel na jeviště, tak jsem 
se nejprve hluboce uklonil 
prázdnému hledišti. Uvě-
domil jsem si, že v tomto 
divadle hráli takoví veliká-
ni jako byl Gérard Philipe, 
Jean Villard, Jan Werich, 
Vlasta Burian, Oldřich 
Nový – plejáda fantastic-
kých pěvců, baletních mis-
trů, že tu velikánské diva-
dlo z Brodwaye předvedlo 
„Porgy and Bess“. Divadlo 
má krásnou a dávnou tra-
dici. Původně to bývalo varieté a ve 
foyeru je dodnes vidět, že tu bývalo 
stolové zařízení. Tohle divadlo od 
malého špendlíčku po velkou oponu 
voní divadlem, šminkami, láká atmo-
sférou a na člověka tu dýchne úplně 
jiný svět. Já jsem hrozně vděčný, že 
tady těch deset dvanáct představení 
měsíčně mohu hrát.

      Jste  tedy brán  jako host,  jako 
sólista. Co to v praxi znamená?
   Třeba to, že když tam zkouším, tak 
zkouším dva, tři měsíce zcela zadarmo 
a pak mám za každé představení hono-

rář. Já vím, že když se představe-
ní povede a ujme, bude se hrát 
tři až čtyři sezóny, což je z mno-
ha důvodů velice příjemné.
Důležité také je, že tohle diva-
dlo získalo v poslední letech 
zcela jiný zvuk, než dlouhou 
dobu mělo. Říkalo se, že je 
to jenom „taková opereta“. 
Ředitel Županič oslovil řadu 
známých činoherců, osobností, 
od Jitky Molavcové, přes Rad-
ka Brzobohatého, Láďu Brabce, 
Václava Sloupa, Petra Štěpán-
ka až třeba po Jiřího Štědro-
ně, takže se tu vytvořila  velice 
příjemná atmosféra. Mohu říci, 
že ve zkouškách i na jevišti je 
nám spolu nesmírně dobře. 
Což se samozřejmě projeví i 
na samotných představeních a 
konec konců i na návštěvách.       
V hledišti bývá večer pravidelně 
plno – devět set padesát diváků. 
Klobouk dolů!

       V tomhle divadle  je také moc 
příjemný divadelní klub…
   To jednou moudře řekl Radek Brzo-
bohatý: „Když je v divadle dobrý klub, 
kde jsme rádi, je dobré celé divadlo“.  

Klub je stejně dobrý jako divadlo.
Tohle divadlo mě podrželo a já tam 
chodím moc rád. Jdu tam třeba, i když 
nehraji. Na hodinku posedět, popoví-
dat si. Je mi tam prostě dobře jako v 
rodině. Dnes bych si dokonce troufnul 
tvrdit, že tuhle atmosféru, kterou je 

třeba chránit jako oko v hlavě, nám 
mnozí herci z jiných divadel závidí. 

       Pokud vím, dříve jste víc tíhnul 
k malým a komornějším divadel-
ním scénám.
      Tahle láska samozřejmě trvá. Já si 
teď dělám takové lahůdky. Třeba v Lyře 
pragensis…

      A co film? Mám pocit, že jsem 
vás v mnoha filmech neviděl.
   Za tu dobu jsem měl možnost hrát 
v několika zajímavých zahraničních 
filmech. V českých jsem měl po revo-
luci také role: Vít Olmer – „Ještě vět-
ší blbec, než jsme doufali“, František 
Filip: „Nebát se a nakrást“. Bohužel, 
tyhle filmy kritika setřela. Při „Českém 
lvu“ oba dostaly „Plyšového lva“. Ale 
hrát v „plyšáku“ je také zkušenost. Já 
to tak alespoň beru.
Zato si mě vybral renomovaný španěl-
ský režisér Fernando Trueba do filmu, 
který se jmenuje „Dívka mých snů“, a 
pojednává o vzniku fašismu ve Špa-
nělsku. Pan Trueba je oscarový režisér, 
který před „Koljou“ dostal Oscara za 
neanglicky mluvící film.  
„Dívka mých snů“ se celá točila na Bar-
randově a přijela celá plejáda skvělých 
španělských herců. Pan Trueba  si do 
některých větších rolí obsadil i herce 
české. Ve Španělsku pak film dostal 
Goyovu filmovou cenu a kolega Tábor-
ský byl oceněn jako objev roku. Hrál 
jsem tu německého filmového režiséra. 
Práce byla pro mě moc poučná. 
Pak jsem s Mirkem Vašutem točil v 
detektivce pro německou produkci, 
hráli jsme tam dvojici vyšetřujících 
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komisařů. Byl to ovšem „béčkový“, 
spotřební film.
Nedávno jsem měl hezkou práci. Jistá 
americká produkce u nás točila takový 
rodinný film. Dělal jsem zkoušky na 
jednu z  rolí a režisérovi jsem se tak 
zalíbil, že mou roli rozšířil do celého 
filmu. Film se jmenuje „Sháníme rodi-
če“ a já tam hrál paparacia - , šíleného 
fotografa, který se snaží fotit v těch 
nejnemožnějších situacích, aby zís-
kal senzační snímek. Tu jsem ležel 
v křoví, tu zase padal z mostu do 
řeky, jindy jsem visel na trámu v 
hradní věži, prostě senzace.

     V povědomí diváků jste zafi-
xován jako zloun, herec vystu-
pující především v  záporných 
postavách. Neposunula se tahle 
vyšlapaná parketa maličko  ji-
nam?
   Určitě, začínám nacházet i jinou 
polohu. V posledních letech mě 
můj dobrý kamarád Jirka Kram-
pol pozval do svého oblíbeného 
televizního pořadu „Nikdo není 
dokonalý“. Jednou jsem vystupo-
val s Honzou Rosákem, podruhé s 
Tomášem Slámou a pak jsem účin-
koval při jubilejním stém pořadu 
spolu s Helenou Vondráčkovou, 
Pavlem Zedníčkem, Pepou Dvořákem, 
Petrem Novotným, a tam jsem dokonce 
zpíval písničku…

     To snad ne! Přece vím, že zpěv 
nikdy  nepatřil  k  vašim  silným 
stránkám…
    Už je to tak. Vidíte, když říkám, že 
vystupuji v Hudebním divadle, pokaždé 
si mě lidi, kteří mě znají, měří nedůvě-
řivě. Zpěv skutečně není moje doména. 
Ale je to fakt, v tom pořadu jsem zpíval 
písničku „Chodím po Zlíně“, kterou mi 
zhudebnil Jirka Toufar. Jirka Krampol ji 
pak dokonce zařadil na cédéčko, které 
z pořadů vydávají. Důležité ovšem je, 
že mi začali lidé říkat, že snad nako-
nec umím dělat i legraci. Moc mě to 
potěšilo. Pak mě Eda Hrubeš pozval do 
svého pořadu „Natoč to! Speciál“ jako 
jednoho z hostů. Zase spíš na komiku. 
Takže jsem rád, že mě diváci začínají 
brát i v tomhle žánru.

     Jezdil jste se Štěpánkou a další-
mi herci víc než desetiletí se zájez-
dovými pořady pro děti. Jestlipak 
jste po odchodu Štěpánky tenhle 
žánr docela neopustil?
         Před nějakým časem mě oslovila 
kolegyně Eva Hrušková, jestli bych dál 
nehrál pro děti. To víte, že ano. Tak 
jsme připravili takový malý loutkový 
muzikál na téma „Šípková Růženka“. 
Hrajeme s loutkami na Klempířovu 
muziku, máme tam i pěkné klaunské 

výstupy. Já tomu říkám leporelo, pro-
tože se v představení prolíná spousta 
prvků nejrůznějších hereckých stylů. 
Prostě za ta léta jsem si tak zvykl na 
hlediště plné skvěle reagujících dětí, 
je to pro mě radost.

    Vy jste přece také v „minulém 
životě“ učil na DAMU. Po tom se 
vám nestýská?

   Musím se přiznat, že už zase „učím“. 
Před lety za mnou přijeli Joža Adamo-
vič a Božídara Turzonovová. V Bán-
ské Bystrici vznikla nová vysoká škola, 
kde je jedna katedra herecká, jedna 
výtvarná a jedna hudební.  Vědí, že 
jsem docent – i když já to vlastně nikde 
neříkám, já to beru spíš jako legraci. 
Prostě mě přemluvili, abych tam vzal 
určité semináře a cvičení na herecké 
katedře. Nakonec jsem na to kývnul. 
Od té doby jednou měsíčně nasedám 
v půl desáté večer v Praze na nádraží 
do vlaku a ráno v půl osmé vystupuji 
v Bánské Bystrici, osm až deset hodin 
vyučuji a cvičím s patnácti studenty, 
večer sednu do vlaku a ráno jsem zase 
v Praze. Už to dělám delší dobu a moc 
mě to těší.

         Nevidíte nějaký rozdíl v tom, 
jak se studenti chovají k vám, jako  
k  cizinci,  a  ke  slovenským  profe-
sorům?
        Ani náhodou. Jsou milí, přátelští, 
otevření. A mám z toho velkou radost. 
Už jsem s nimi secvičil dvě představení, 
která měla úspěch, jedno se vysílalo v 
České televizi. Na mezinárodním festi-
valu v Plzni dokonce získali cenu.
Já se tam pokaždé moc těším, přijedu, 
převléknu se do džín a cvičím a trén-

ji s nimi. Mladá generace mi dodává 
ohromnou energii.

        Teď je čas, abyste ještě řekl, 
jak se změnilo herecké povolání v 
uplynulých letech.
   V dnešní temperamentní době zasa-
huje herectví do nejrůznějších odvět-
ví, televize, divadlo, dabing, rozhlas, 
film, pedagogická činnost, ale taky 

reklama. 
Záleží na každém herci, jak sám se 
sebou naloží. Zda překoná únavu či 
lenost, jestli bude pasivní či aktiv-
ní. Zda využije šance, které jsou 
kolem něj, do poslední možnosti. 
Šance máme všichni. Ovšem, musí 
se k tomu ještě navíc připojit štěstí. 
Protože bez kousku štěstí, se člověk 
prakticky ani nenarodí…
Hercova role ale nekončí spuštěním 
opony.
Herec by měl i v životě být nosite-
lem a hlasatelem krásna…

                               Foto a text zst
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Promiňte mi zvláštní nadpis člán-
ku, ale nevím, jak jinak toto téma 
pojmenovat. Jsem totiž hráč a 

samotnému mi už nedá to, jaké vůči 
hraní her na počítači vládnou i dnes 
předsudky. Otázkou je, proč?
Jak říkal už známý psycholog Sigmund 
Freud, člověk má své chování dané i 
podvědomě, takzvanými pudy. Ony 
pudy se často rozdělují na dva základní, 
tj. pud sexuální a pud destruktivní. Pud 
sexuální je každému asi jasný, proto se 
zaměřím na pud destruktivní. Kladli 
jste si někdy otázku, proč v historii lid-
stva tolik válek? Nebo proč, když nás 
chytne amok, máme tendenci mlátit 
do věcí, dokonce je i rozbíjet? Nejsou 
za tím právě naše lidské pudy?
Ať se to lidem líbí nebo ne, člověk pudy 
má, včetně toho destruktivního. Někdo 
to vybíjí chozením do posilovny, někdo 
se dá do armády a někdo hraje počíta-
čové hry. Je to normální. Řekněte mi, 
proč tedy právě zmíněné počítačové 
hry jsou často viděny jako něco zvrh-
lého a nepochopitelného?

Hry mají přece nepopiratelné výhody. 
Můžete postavit vlastní říši a vládnout 
jí, můžete se stát všemocným hrdinou, 
anebo se i můžete vrhnout do bitevní 
vřavy, kde kulky hvízdají kolem uší a 
to vše bez jakékoli reálné újmy. Jed-
noduše řečeno, něco málo zničíte a váš 

destruktivní pud je uspokojen. Je to 
doopravdy tak zvrhlé hrát hry?
Samozřejmě toto platí jen pro většinu 
případů. Jsou totiž i lidé, kteří nejsou 
úplně duševně zdraví a vyrovnaní. Ve 
státech jako jsou Čína, Jižní Korea a 
Japonsko se bohužel často stává, že 
hráči pod vlivem hraní her udělají něco 
velmi zlého. Sebevraždami počínaje, 
vraždami konče. Ale podobné případy 
byly i v Americe, kde si dva studenti 
usmysleli, že vyzkouší DOOMa s moto-
rovou pilou naživo. Je to smutné, poli-
tování hodné, ale je to tak.
Problémem je, že v tu chvíli začnou jistí 
„odborníci přes herní průmysl“ vykři-
kovat, jak jsou hry zvrhlé a špatné a 
proč by se měly zakázat. Ale řekněte 
mi, kde vzali oni lidé ty zbraně? Dala 
jim je hra a stiskla spoušť? 

Dalším bodem problému je to, že oni 
„odborníci“ vidí hry jako zdroj inspira-
ce vražedným maniaků. Jistě si vzpo-
mínáte na krvavý incident na americké 
univerzitě, kdy bylo zastřeleno mnoho 
studentů, včetně několika profesorů. 
A co se hned poté nestalo? „Odbor-
níci“ křičí, za to mohou hry! Vážně? 
Řekněte mi tedy, co tedy znamenají 
útočníkovy divadelní hry, které jsou 
neskutečně perverzní? A co jiná médie, 
jako televize? Odtud nemohou pochy-
tit „inspiraci“? Pokud si myslíte, že ne, 
podívejte se na nějaký horror, co chodí 
pozdě v noci…
Pravdou je, že hry mohou mít na dítě, 
kterému nepatří do rukou, neblahý 
vliv. Od toho je ale přeci systém PEGI, 
který přesně určuje komu má/nemá hra 
přijít do rukou. Proč tedy mnozí křičí 
po zákazu prodeje her, když je přesně 
stanovená věková hranice pro hráče?
Věc, která mi dost často hýbe žlučí, je 
bulvár. Už kolikrát v něm byly články 
o tom, jak jsou hry zlé a nebezpečné 
pro ty, co je hrají, i pro okolí. A moje 

matka je čte, takže mi už párkrát byly 
nějaké ty výtky. Naštěstí s rodiči jsme 
si již vysvětlili o čem, že hry jsou, takže 
už to nechávají plavat. Ano, hry jsou 
někdy kruté, až brutální, jak se prá-
vě dočtete v bulváru, ale co ostatní 
stránky her? Hraní „stříleček“, alias 
FPS (First Person Shooter), napomáhá 
k rychlosti reakce na vjem zrakového 
podnětu, hraní strategií napomáhá k 
rozvíjení taktiky, schopnosti kombi-
novat a hraní RPG her rozvíjí fantazii 
člověka! Nemluvě o tom, že hry slouží 
v zahraničních zařízeních jako forma 
léčby psychických nemocí. Jsou tedy 
hry zlé, anebo dobré?
Mám ještě jednu další otázku. Jestliže 
jsou hry tak zlé, proč každoročně pro-
téká trhem herního průmyslu čím dál 
více peněz a obrat trhu herního prů-
myslu se už takřka rovná trhu tomu 
filmovému?
Znamená to přeci, že hry jdou na 
odbyt, že je lidé kupují. Tudíž musí mít 
spousta hráčů a cifra udávající jejich 
počet musí být závratně velká. Kdyby 
tedy byli hráči takoví maniaci, jak je 
možné, že nejsou ulice plné šílených 
vrahů a psychopatů?
Dovolím si toto téma uzavřít s větou, 
že hraní her je formou zábavy, jako je 
třeba čtení knih, anebo sledování fil-
mů. I v nich jsou totiž mnohdy brutální 
podněty a nikdo nezabrání někomu 
psychicky nevyrovnanému udělat něco 
špatného. Hry za to nemohou. Ale u 
mnohých lidí ještě v dnešní době, kdy 
hrají i staří lidé, kdy se s hrami léčí, a 
kdy je na západě i v asijských zemích 
hraní normální záležitostí, navážení se 
do her způsobem, jak si „udělat“ jmé-
no. Jsme tedy víc normální my, hráči, 
anebo oni „odborníci“?

Za co všechno mohou počítačové hry? 
Za vše, tvrdí „odborníci“…

pmi

P
C

 &
 IN

TE
R

N
E
T



V životě se může stát mnoho věcí 
dobrých i zlých. Většina z nich více 
či méně ovlivní náš život, ale právě 

maličkosti dokáží z věcí zcela obyčejných 
vytvořit věci velkolepé, ať už jsou veselé 
či smutné. Všechny naše pocity plynou z 
detailů  a dávají dohromady velkou sple-
titou pavučinu, ve které žijeme. Každý se 
chytá jiného lana, pro každého je páteří 
pavučiny něco jiného. Tahle pomyslná 
páteř nám pomáhá udržet se nad vodou 
a zvládat i sebevětší záplavy smutku, 
samoty, neúspěchu, zrady i jiných nepří-
jemných pocitů. Stačí se pevně držet.

Život je otázkou priorit, každý si může 
vybrat a žít podle svého žebříčku hod-
not a ideálů. Nejčastějšími hodnotami 
jsou pro člověka: láska, přátelství, zdraví, 
vyrovnanost, seberealizace a mimo jiné 
i blahobyt. Některým z nás záleží přede-
vším na materiálních věcech, jiní hledají 
duševní klid a harmonii. Těžko říci kdo je 
na tom lépe, podle mého názoru je třeba 
od každého trochu. 

Milovat a být milován je jedna ze základ-
ních potřeb nás všech, ať jde o lásku 

mateřskou, přátelskou nebo partner-
skou. Lidé jimž se lásky nedostává nebo 
ji nedokáží opětovat bývají zatrpklí a 
pesimističtí. Mnoho z nich ztrácí chuť 
žít, což může vést ke snaze otrávit život 
všem ostatním a v některých případech 
i k sebevraždě. Tito lidé bývají velice 
uzavření. Je smutné vidět někoho jak se 
zamotává do své vlastní pavučiny smutku 
a nenávisti a nemoci mu pomoct. Odmít-
nutí typu: „A jak mi chceš asi pomoct?“ 
„Já pomoc nepotřebuju!“ „To neřeš!“ se 
stává stále častějším…

Všichni máme nějaké potřeby a touhy, 
když se nám je nedaří naplnit často pro-
padáme depresím. Ale uvědomujeme 
si, že to co pro mnoho z nás může být 
standartem je pro jiné právě touto potře-
bou nebo touhou? Nikdo by neměl být 
nespokojený s tím co má, vždy je přece co 
ztratit, ale zároveň i možnost něco získat. 
Nenadávejme na tmu a raději se snažme 
zažehnout světlo. Voda co nás drží nad 
vodou je život, který žijeme.

jpi

To je ta voda, co mě drží nad vodou...

Zjistili jste někdy, že nic nevíte? Že 
to co jste předtím ovládali, jste 
zapomněli? Usilovně přemýšlíte, 

ale mozek vám běží na prázdno? Tak 
přesně tohle se stalo mně. Jsem naprosto 
rozhořčená, že lidí jako já je víc! Ano, je 
jich celý svět. Mohla bych si klást otáz-
ky do nekonečna a stejně bych na ně 
nenašla odpověď. Proč? Vidíte, dokážu 
se jen ptát. Mám takový pocit, že ale 
těm venku, lidem ve světě, nic neříká 
ani prachobyčejná otázka. Nevím, zda 
jsem opravdu tak nechápavá, že mám 
poslední dobou hlavu plnou otázek, 
nebo mám jen zájem vědět o světě něco 
víc. Na chvíli se zahledím do prázdna. 

Nedokážu pochopit člověka, který žije 
nevědomky bez ohledu na život kolem. 
Ten nezájem mě až děsí. Moje srdce prah-
ne po pomoci zlepšit život nám všem a po 
boji za spravedlnost. Chtěla bych změnit 
život k lepšímu. Vím, je to až idealistická 
myšlenka, kterou taky nerada používám, 
ale je to tak! A jde to snad? Po světě 
běhá více lidí s tak odhodlanou duší, ale 
kolik nás je? K čemu mi je odvážné srdce, 
které má chuť bít pro všechny, když jej 
nikdo nevidí? Jsem jen malý mravenec, 
jehož láska a odhodlanost je jen střípek 
celku. Střípek, který se v tom velkém svě-
tě ztrácí!

gst

Moje srdce prahne…
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redaktor zst

SLUNCE NEUBLÍŽÍ,
DÁ KAPKU ZE SVÉHO ZLATA...
  VYCHÁZEJICÍ LUNA NAD VELKOU ZEMÍ - ČÁST X.

  Prý tady kdysi žila žena, která měla 
pět synů. Všichni se jmenovali Lu. Byli si 
tak podobní, že je málokdo rozpoznal. 
Každý z bratrů měl nějakou výjimeč-
nou schopnost. První mohl vypít celé 
moře a zase ho vypustit, druhý prošel 
ohněm a nespálil se, Třetí mohl natáh-
nout nohy jak daleko chtěl. Čtvrtý Lu 
měl tělo pevné jako ze železa a pátý 
rozuměl řeči ptáků a zvířat. Všichni žili 
spokojeně až do doby, než sem přišel 
lovit bohatý vladař.

    Neulovil nic, protože Lu zvěř varo-
val a strašně se rozlítil. Přikázal, aby 
odvážlivce hodili do klece k tygrovi. 
Lu s ním promluvil a tygr nic neudělal. 
Rozhodl se, že mu nechá setnout hla-
vu. Chlapci se tajně vyměnily a meč se 
rozpadl. Nařídil tedy, že bude vhozen 
do vody ze skály. Lu vyměnil bratra a, 
natáhl novy a nic se zase nestalo.

   Rozhodl, že bude Lu upálen. Násle-
dovala výměna a výsledek byl stejný, 
zase nic. Vladař byl zlostí bez sebe a 
nechal chlapce odvést na širé moře, 
uvázat mu kámen na krk a tak ho 
utopit.

  Vyplul také. První Lu však 
vodu vypil a vladařova loď 
uvízla v bahně. Lu odešel na 
břeh a vodu vypustil. Krutý 
vladař a jeho strážci zůstali na 
dně. A bratři žili spokojeně dál 
na břehu moře…

  Jihočínské moře je teplé 
a má neodolatelný půvab. 
Stráně  s  mandarinkami, 
banánovníky  a  nízkými 
kokosovými palmami dodá-
vají  tomuto kraji  zvláštní 
atmosféru klidu a pohody. 
Kam oko dohlédne, jsou po 
hladině roztroušené rybář-
ské džunky,  loďky  i  větší 
lodě.

 Všude se budují nové sil-
nice, kanalizace a rostou 
domy. Město se chystá na turistický 
ruch.    V přístavní uličce je množství 
nasolených ryb. Od nejmenších rybi-
ček, přes grundle, sépie, chobotnice, 
sušené krevety, krabi a škeble. Denně 
jsou z moře přiváženy nové ryby a jiné 
mořské plody.

 Uprostřed zálivu, na pontonech žije 
několik rodin. V obdélníkových sád-
kách byly malé i větší ryby a všelijací 
mořští živočichové.

  V téhle nádherné krajině, v zálivu 
Ta Ja-taj, stojí atomová elektrárna. Je 
schována v zeleni a neruší. Reaktor 

je z Francie, turbíny a další zařízení 
většinou Američané. Nikde však ne-
jsou chladící věže. Chladící systém 
zajišťuje koloběh mořské vody. Celý 
projekt byl vybudován za šest let a 
od roku 1994 elektrárna pracuje. Asi 
sedmdesát procent výkonu se dodává 

do Hongkongu. Třicet procent pokryje 
spotřebu provincie. Nyní jsou v provo-
zu dva bloky a další dva se rozjedou 
v roce 2002.

   Město Šen-čen má své vlastní, zcela 
nejmodernější letiště, připravené na 
provoz všech typů letadel. Odtud se dá 
také letět do severní provincie Šen-si, 
skutečně historicky osídlené části Číny. 
Mnoho let bylo hlavním město této 
provincie Si-an. Bylo i hlavním městem 
Číny a křižovatkou obchodních cest 
tehdejšího světa. Vedla tudy Hedváb-
ná cesta, obchodní trasa, založená ve 
druhém století před našim letopočtem 
a fungující až do středověku.

    Do moderní historie Číny se zapsalo 
město Jen-an, které bylo hlavním stře-
diskem Mao Ce-tungových stoupenců 
po skončení Dlouhého pochodu.

   Za pár hodin můžete být letadlem 
v Si-anu. A nakonec navštívíme Šang-
haj.

    Žili prý kdysi na východním pobřeží  
dva bratři, starší a silnější Wang I. A 
mladší Wang II. Když jim zemřel otec, 
starší bratr si vzal všechno, i dům, i 
zvířata a mladšímu nebylo nic. Žil ve 
veliké bídě.

  Jednou, když neměl ani zrníč-
ko rýže, šel poprosit staršího bratra                      
o pomoc, ale ten ho odbyl.  „Jdi lovit 
ryby,“ řekl mu.

     A Wang mladší poslech, ale neu
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lovil ani rybku. Vracel se s prázd-
nýma rukama a cestou našel mlýnský 
kámen. Vzal ho a donesl domů, možná, 
že k něčemu bude, pomyslel si.

  Ale když ho spatřila žena, vyhu-
bovala mu.

    „Co budeme mlít, vždyť u nás není 
ani zrnko!“

  Wang se zasmušil a vzteky kopl 
do kola. V tu chvíli se mlýnské kolo 
roztočilo a začalo mlít, stále 
rychle                         a rychleji. 
A začala se sypat sůl-

  Hromada soli rostla                  a 
rostla. Wang teď mohl sůl pro-
dávat a začali si s ženou dobře 
žít. Když bylo soli příliš mnoho, 
stačilo kámen obrátit   a kolo 
se zastavilo.

  Dozvěděl se o tom starší brat 
a závist mu nedala spát. Nako-
nec si přišel kámen vypůjčit a 
odnesl si ho v takovém chvatu, 
že mu mladší bratr ani nestačil 
říci, jak se ten kámen zastavu-
je.

 Když starší bratr došel domů, 
postrčil kámen a ten se začal 
otáčet, mlel stále rychleji a rych-
leji, že už začaly praskat zdi 
Wangova domu  a bořily se. V 
tu chvíli se starší bratr vzpama-
toval a vystrčil kámen z domu. Mlýnský 
kámen se kutálel a kutálel až k moři         
a zapadl do vody.

  Dodnes se prý na dně moře otáčí 
a mele sůl. A proto je mořská voda 
slaná.

 
   Si-an  je  skutečně nejhistorič-

tější z navštívených měst. V době, 
kdy  u  nás  mezi  sebou  bojovaly 
slovanské  kmeny,  měl  už  Si-an 
milion obyvatel a byl výchozí sta-
nicí na Hedvábné cestě. Častokrát, 
počínaje dvanáctým stoletím před 
našim letopočtem se stal i hlavním 
městem Číny. Historie tu dýchá ze 
všech stran.

    Na jih od Si-anu stojí symbol měs-
ta, nádherná buddhistická Pagoda 
divoké husy. Nechal ji postavit v roce 
652 tchangský císař Kao-cung, aby 
zde uložil vzácné texty, přinesené z 
Indie učeným Süan-cangem. Zpočát-
ku měla pagoda pět a později sedm 
pater. Původně byla postavena z hlí-
ny a dřeva a je obezděna cihlami. Má 
čtvercový půdorys. Postavena byla 
opravdu dobře, protože odolala všem 
zemětřesením v oblasti.. Je vysoká 
šedesát čtyři metrů. Současné úpravy a 
přístavby jsou z období dynastie Ming 
a ve stejné době (1368 – 1644) bylo 
kolem někdejšího městského centra 
Tchangů postaveno opevnění. Jedná 

se o nejmohutnější městské pevnostní 
opevnění v Číně. Zachované hradby 
jsou dlouhé čtrnáct kilometrů. Samot-
ná zeď je vysoká dvanáct  a přirozeně 
široká osmnáct metrů. Na vrcholu zdi 
je ještě šíře čtrnáct metrů.

   Ve středověku hlídalo hradby šest 
tisíc vojáků a stovka jezdců na koních. 
Do opevnění bylo možné vstoupit čtyř-
mi branami.

  Vykopávky v Pan-pcho jsou ještě 
starší. Pocházejí z doby šest tisíc let 
před našim letopočtem Žil zde v době 
neolitu matriarchální klan Pan-pcho.

   Také slavné lázně Chua-čching jsou 
známé od středověku. V osmém století 
před našim letopočtem  se prý jedno-
mu císaři zalíbilo pod horou Li Šan. 
Učarovaly mu místní teplé prameny. 
Vybudoval zde palác, který později 
využívalo mnoho dalších císařů. Dlou-
hé zimy zde trávil hlavně císař Chuej-
cung se svou nejmilejší konkubínou 
Jang Kuej-fej. Nechal rozšířit palác a 
vytvořil moderní a prostorný lázeňský 
bazén s vířivými koupelemi a s přede-
hřívanou vodou.

  Císař měl bazém přímo ve svém 
pavilonu, aby nemusel vycházet ven. 
Byla tu i souna. V lázních ve třicátých 
letech minulého století pravidelně 
relaxoval i prezident Čankajšek. Tady 
byl také při generálském puči v prosinci 
1936 zatčen.

  Z vysokých kopců stéká prameni-
tá minerální voda a zdejší zahrady 
vytvářejí harmonii klidu. Všude jsou 
lotosové květy.

  Další  cesta  vede  k  jednomu 
z  divů  světa.  Tarakotové  sochy 
bojovníků v životní velikosti, které 
měly chránit císaře Š‘-chuang-tiho 
z dynastie Čchin.  Žil  a panoval v 
letech 221 až 207 před našim leto-
počtem.

   Asi třicet kilometrů do Si-anu se 
objevuje nenápadný vrch. Je umělý, 
je to hrobka. V roce 1975 se rozho-
dl jeden rolník, že si na svém políčku 
vykope studnu. Kopal a propadl se do 
podzemní chodby. Přivolaní archeolo-
gové objevili na šest tisíc soch válečníků 
a jejich koní v životní velikosti. Všichni 
byli vytvořeni z pálené hlíny a každý 
má jiný výraz.

   Asi sedmnáct kilometrů na sever od 
Si-anu leží na vrcholku hory Liang-šan 
hrobka císaře Kao-cunga z dynastie

  Tchang a císařovny Wu Ce-tchien. 
Téměř kilometrová hradba chráni-
la poslední odpočinek císaře a jeho 
ženy. Na svém vrcholku byla lemována 
sousošími.

    K zajímavostem patří jednašedesát 
soch poslů, vládců čínských národnost-
ních minorit, co se účastnilo na císařově 
pohřbu. Jsou tu všichni, ale bez hlavy.  
Na hrobky navazuje široká cesta až do 
města. Po stranách, ve svahu, jsou celé 
vesnice a jejich domy jsou vydlabané 
do sprašové země.. Spraš je neobyčej-
ný útvar, který se prostírá v osmnácti 
provinciích severní Číny. Žlutohnědá 
hlína, velice úrodná, značně průlinčitá 
a kyprá, kterou vítr snadno přenáší. Je 
prostoupena tenounkými trubičkami, 
vždy svislými, a proto tato země pije 
vodu jako duha. Sprašová zem se vždy 
štěpí v kolmých blocích, někdy i sta 
metrů hluboko. Do údolí se nesklá-
ní povlovným svahem, ale soustavou 
teras, svisle na sebe postavených. Stává 
se, že se útvar vyštěpí do mohutné 
žluté zdi, která se tyčí nad údolím.

                                                 (zst)
spolupráce MUDr Jan Cimický CSc
 

Na naší další cestě se dostaneme 
do Šanghaje, které je vnitřní bra-
vou do Číny z Východočínského 
moře......
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rubrika

Za kamerou

Filmy  jihokorejského  režiséra, 
narozeného před  sedmačtyřiceti 
lety v Bonghwě,  (na  jihu provin-
cie  Gangwon),  jsou  charakteris-
tické přítomností pocitu odcizení. 
Faktem je, že se Kim vyčleňuje z 
komunity korejských filmařů své 
generace  (např.Hong Sang-soo či 
Lee Chang-dong), díky nedostatku 
režijní průpravy a nižšímu původu. 
Možná i proto stěžejním objektům 
Kimova tvůrčího zájmu vévodí roz-
polcené  charaktery osob,  žijících 
na okraji korejské společnosti. 

Když mu bylo devět, přestěhovala 
se rodina do Soulu, kde navštěvoval 
zemědělku, z níž zanedlouho zběhl, 
aby posléze začal pracovat v jedné z 
místních továren. Mezi 20. a 25. rokem 
si odkroutil povinnou vojenskou služ-
bu a následující dva roky pečoval o 
zrakově postižené s úmyslem dát se 
na dráhu kněze. Zlom přišel v roce 
1990, kdy schrastil něco peněz a odle-
těl do Paříže, aby tam žil z pouliční-
ho prodeje svých maleb. Praktické 
využití dlouhodobého koníčka, že? 
K osudovému setkání s filmem došlo 
právě tady - Kima uchvátilo „Mlče-
ní jehňátek“ a Caraxův snímek „Les 
Amants du Pont-Neuf“. Po návratu do 
Korey se Kim začal naplno realizovat 
v pro sebe nově objevené oblasti a 
už v 93 přišlo první ovoce v podobě 
ceny Educational Institute za scénář 
ke snímku „A Painter and a Criminal 
Condemned to Death“, následováno v 
94 třetím místem v soutěži pořádanou 
the KOFIC (Korean Film Council, poz-
ději the Korea Motion Picture Promo-
tion Corporation), za scénář k „Double 
Exposure“ a o rok později, v té samé 
soutěži vítězstvém za „Jaywalking“. 

1996 proběhl  ve znamení Kimova 
debutu „Crocodile“, příběhu o muži 
žijícím pod mostem přes řeku Han, v 
Soulu, spolu s malým překupníkem s 
starcem. Jednoho dne zachrání nezná-
mou ženu před sebevraždou utope-
ním, následně ji však znásilní a týrá, až 
se mezi nimi a dalšími dvěma „ubyva-

teli“ břehu rozvine jakási forma rodin-
ného vztahu. „Crocodile“ však není 
schopen zvládat návaly hněvu a svou 
agresivní povahu, což vyústí v milen-
čin opakovaný pokus o sebevraždu. 
V konzervativní Koreji se Kim „neče-
kaně“ nedočkal uznání, smířlivěji k 
filmu přistupoval Pusan International 
Film Festival, který snímek „Crocodi-
le“ zařadil do svého programu a i v 
následujících ročnících počítá v  tzv. 
Korea Panorama section s Kimovými 
filmy. Debut byl o dva roky později 
následován počinem „Paran daemun“ 
(„Birdcage Inn“), který konečně při-
táhl pozornost mezinárodního pub-
lika (mj. byl promítán i na festivalu v 
Karlových Varech). V roce 2000 Kim 
vypustil do světa kontroverzní „Seom“ 
(„The Isle“), jež byl vybrán do soutěže 
Benátského filmového festivalu a 

zajistil tak tvůrci excelentní renomé 
v Evropě. Samozřejmě se nemůžete 
zavděčit všem, tudíž korejští kritici 
Kima označili za monstrum, psycho a 
nepotřebného filmaře.... 

„Suchwiin bulmyeong“ („Address 
Unknown“, 2001), Kimův patrně 
nejpolitičtější snímek, nominovaný 
na Zlatého lva Benátského festivalu, 
se zaměřuje na beznaděj a zmaře-
né naděje tří mladíků žijících v době 
japonské kolonizace, a následně stu-
dené války, která zemi rozdělila na 
dvě části, což ji poznamenává dodnes. 
Další počin, „Nabbeun namja“ („Bad 
Guy“), natočený ještě téhož roku, se 
účastnil festivalu v Berlíně a záro-
veň vynesl Kimovi vytoužený kasovní 
úspěch i doma. Ovšem těžko říci, jak 
moc se na něm podepsala účast popu-
lárního korejského seriálového herce, 
Cho Jae-Hyuna. 

Žen festivalových cen pokračovala: 
mj. cena publika v San Sebastianu a 
výhra „Stříbrného kondora“ na Argen-
tinean Film Critics Association Award za 
poetický snímek „Bom yeoreum gaeul 
gyeoul geurigo bom“ („Spring, Sum-
mer, Fall, Winter... and Spring“, 2003), 
Stříbrný medvěd na festivalu Berlinale 
za „Samaria“ („Samaritan Girl“, 2004) 
– jeden z Kimových bizardnějších sním-
ků, Special Director‘s Award na festi-
valu ve Venice za romanci „Bin-jip“ 
(„3-Iron“, 2004). 

Přes zahraniční úspěch, kolidujicí s 
nedostatkem podpory v rodné 

připravila redaktorka Martina Jedličková

Kim Ki-duk

Z
A

 K
A

M
E
R

O
U



zemi, obdivovatel děl Gustava Klim-
ta neusíná na vavřínech a chrlí nové a 
nové snímky. V posledních letech to 
byly  „Hwal“ („Bow“, 2005), „Shi gan“ 
(„Time“, 2006) a nejnověji „Soom“ 
(„Breath“, 2007), nominový na Zlatou 
palmu v Cannes. Pojednává o vězni, 
který se zamiluje do ženy, jež mu zdobí 
celu....těžko říci, který z evropských 

či amerických filmařů by byl schopen 
přijít s tímto námětem....

Neobyčejný režisér, bez jakéhoko-
li uměleckého vzdělání se postupně 
vypracoval v ozdobu mezinárodních 
festivalů. Ocenění své práce si nepo-
chybně cení, nicméně hnacím motorem 
k tvorbě dalších a dalších zcela uni-
kátních děl je něco jiného. V jednom 
rozhovoru kdysi řekl: 

„Důvodem, proč jsou v mých filmech 
lidé, kteří nemluví, je to, že je něco 
hluboce ranilo. Věřili jinému člověku 
a jejich důvěra byla zklamána. Slyšeli 
slova jako „Miluji Tě“, od osoby, kte-
rá to nemyslela vážně.A díky těmto 
zklamáním byla jejich víra a důvěra 
natolik otřesena, že přestali s druhý-
mi komunikovat. Násilí, ke kterému se 
uchýlili, bych nazval druhem řeči těla. 
Snad  bych dal přednost tomu, nazývat 
ho spíše fyzickou expresí než násilím. 
Šrámy a rány, které mé postavy nosí, 
jsou znaky zkušeností, kterými musí 
mladí lidé projít, když nejsou schopni 

vzdorovat vnějším traumatům. Tyto 
zkušenosti jim zůstavají v podobě jizev. 
Sám zažíce tento proces bolestného 
získávání zkušeností se ptám: proč je 
tohle všechno nutné? A to je důvod, 
proč točím filmy: nacházím něco, čemu 
nerozumím a tak vytvořím snímek,  ve 
snaze dojít k pochopení.“ 

mje

Chodíváš tak sama spát
Pozdní nocí do postele bloudíš

Že tě nemá nikdo rád
Jen z pár otázek soudíš…

Otázky bez odpovědi
Trápí tě a provází

A každý večer ke zpovědi
Marně tvá mysl odchází.

Nepomáhá to
Snad čím dál víc to bolí
Sámá louže, samé bláto

Cesta vlečící se minovými poli.

Stačí jeden krůček stranou
A naplní se pohár života

Náhle staneš před nebeskou branou
Kde v duši zavříská tvá samota.

Konečně dočkáš se poznání
Jaký dar na zemi zůstal po tobě

Že život je zlato, které nejvíce se cení
Uvidíš své blízké plakat na hrobě.

Žij

Když na prahu smutku
Kupředu se podívám

Necítím nic krom zmatku
Nic co tak rád mám…

Kráčím dál širokou pustinou
Plání, jenž mě děsí

Poprvé zcela prázdnou
Všude jen pocitů směsy.

V dáli rozžalo se světlo!
Naděje mě vítá
Něco tiše řeklo:

„Noc končí, konečně svítá…“

Objímá mě láska
Tak něžná a přitom silná

V objetí mně laská
Tak blízko! A přitom nedostižná.
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     Na Champs Élysées se pořáda-
jí  i slavnostní vojenské přehlídky.          
Při  osvobození  Paříže,  26.  srpna 
1944, tudy procházel, v čele osvo-
bozenecké armády, generál Charles 
de Gaulle a tudy také šel  smuteční 
průvod obyvatel, aby uctil památ-
ku tohoto slavného muže. Stalo se 
tak 12.listopadu 1970.
      Charles de Gaulle patří k Paříží 
i k Champs Elysées. A samozřejmě 
k Elysejskému paláci. Za jeho živo-
ta na něho bylo  spácháno hned 
několik  atentátů…  Připomeňme 
si u  zadní brány prezidentského 
paláce tyto chvíle…
     Obvykle vyjížděly tři černé limuzíny 
a projížděly vstupní branou Elysejské-
ho paláce do stejnojmenné ulice. Dvě 
motohlídky zároveň vyjely směrem                 
k avenui Gabriel. Brána Elysejského 
paláce se zavřela…
Prezident nikdy nevyjížděl z paláce 
hlavním, slavnostním vchodem. Upus-
til od toho hned v prvních měsících 
svého působení v úřadě, když zjistil, 
že skupinky zvědavců na protějším 
chodníku pravidelně čekají v naději, 
že ho zahlédnou… A měl proto své 
důvody…
   Začal využívat výjezd branou na 
konci parku na avenui Gabriel, kterou 
vybudoval svého času prezident Emile 
Loubet. Její otvírání byla složitá cere-
monie. Běžně               se však „kohoutí“ 

brána používala 
pro zahraniční náv-
štěvy „hlav států“ 
a také pro průjezd 
jezdců Republikán-
ské gardy při zvláš-
tě významných pří-
ležitostech.
   Tentokrát v 19 
hodin 45 minut 
vyjíždí z Elysejské-
ho paláce jen dva 
automobily. V prv-
ním sedí generál 
de Gaulle. Jako 
obvykle vzadu 
vlevo. Vedle něho 
paní Yvonne de 
Gaullová. Vpředu 
vedle šoféra, věr-
ného Francoise 
Marrouxe, sedí 
plukovník de Bois-
sieu, prezidentův 
zeť.
     Ve druhém voze, 
který řídí policista 
René Casselin, jede 
policejní komisař 
Henri Puissant, jeden z mužů prezi-
dentovy ochranky, Henri Djuder a pre-
zidentský lékař   dr. Degros.
    Manželé De Gaullovi  odjíždí do 
Colombey?
   Nikoliv! Vracejí se domů, chtějí pro-
žít klidný víkend v rodinném sídle                        
La Boisserie.
     Policisté mají za úkol chránit pre-
zidenta z bezprostřední blízkosti                                
a lékař je tu pro případ, že by bylo 
zapotřebí jeho služeb.
    Když oba vozy projedou zdobenou 
mříží Marignanské brány, vyjedou za 
nimi okamžitě i dva policisté na moto-
cyklech. Robert Herry                        a  
Marcel Ehrman.
    Směr: Villacoublay, kde generál de 
Gaulle nastoupí do letadla, které odletí  
do Colombey…
    Celé prezidentovo okolí, včetně 
ministra vnitra, se neustále strachova-
lo o jeho bezpečí. Zejména při každém 
jeho přesunu. Kordony policistů, složi-
tá bezpečnostní opatření. Naopak při 
přesunech do Colombey vyžadoval 

prezident jen velice jednoduchý způ-
sob ochrany. Komisaře Ducreta stálo 
hodně úsilí, přesvědčit prezidenta o 
opaku. Zejména pak po nepovedeném 
atentátu u Pont sur Seine v loňském 
roce. Dokonce chtěl, aby pro něj léta-
la helikoptéra. To by však znamenalo 
porazit několik stromů a proti tomu se 
generál kategoricky postavil.
     Cesta z Elysejského paláce do Villa-
coublay se proto volí co nejjednodušeji 
a bez nápadného doprovodu. Všechny 
semafory jsou respektovány, stejně tak 
i předepsaná rychlost. Ostatně podle 
generála Francois Matouc nejedete 
nikdy dost rychle.
    Dva policisté na motorkách mají 
zabránit tomu, aby se vůz s preziden-
tem nedostal do zácpy, druhý vůz, v 
němž jede osobní ochrana, má spíše 
za úkol být nablízku v případě poruchy 
prezidentova vozu, aby jej nahradil a 
prezident mohl dál nerušeně pokračo-
vat v cestě. A je tu ještě jedna pojistka. 
Cesty z Elysejského paláce do Villa

redaktor zst

GENERÁL DE GAULLE
 ELYSEJSKÝ PALÁC
       Pařížská zastavení - část X.
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coublay se nepravidelně mění… Je to 
jediný způsob, jak ošálit eventuálního 
pronásledovatele. 
     Teprve když všichni nastoupí do 
vozu, řekl plukovník de Boisseeu Mar-
rouxovi: „Dneska jedeme přes Petit-
Clamart!“
          Nemohl samozřejmě zahléd-
nout na bulváru des Invalides 
jakéhosi muže, který hned, jak-
mile kolem něho projel konvoj, 
zašel do telefonní budky.
          V Meudonu, v jednom z bytů 
na avenui Victora Huga čekali na 
telefon připravení muži. Naská-
kali do pěti připravených osob-
ních vozů, dvou Estafet, jedné 
žluté, druhé modré, Neckaru, 
dvou ID, jedné bílé a jedné mod-
ré a do jednoho kamionu Peu-
geot. Zanedlouho všichni čekali 
na výchozí pozici, nedaleko kru-
hového objezdu v Petit-Clamart               
a ulice Svobody.
     Z Neckaru vystupuje muž                    
v šedozeleném nepromokavém 
plášti. Má v ruce noviny. Udělá 
asi sto kroků po avenue a často 
vyhlíží směrem k Paříži.
     Ve 20 hodin dvacet minut při-
jíždí prezidentský konvoj do ulice 
Svobody. Francis Marroux udržu-
je stálou rychlost 90 kilometrů 
za hodinu, tedy asi 25 metrů  za 
vteřinu. Do Villacoublay zbývají 
sotva čtyři kilometry.
     René Cosselin ve druhém voze si 
stačil ještě povšimnout, že na protějším 
chodníku nějaký muž výrazně mává 
novinami, jakmile na jeho úroveň 
dorazil vůz s prezidentem republiky. 
Nemá však ani čas  uvažovat, co to 
znamená.

     Ozvou se výstřely nejdříve zprava, 
pak i zleva. Oby vozy projíždějí deštěm 
střel z automatických zbraní. Marroux 
div neprošlápne plyn až do podla-
hy, Casselin se přilepí na přední vůz                   
a motocyklisté se také přiblíží co nej-
více. Marroux má co dělat, aby udržel 
vůz na silnici. Splaskne jedna zadní a 

pak i přední pneumatika. Marroux zvy-
šuje rychlost…95…100…105…

     Plukovník de Boissieu se otočí ke 
tchánovi a paní de Gaullové.
     „Skloňte hlavy, k zemi!“

         Zadní sklo roztříští střela, ale prezi-
dent se ani nepohne…Plukovník znovu 
volá… následuje další salva střel.
     Jen paní de Gaullová poslechla                    
a lehce se sklonila dopředu. Šéf státu 
je však obdivuhodně klidný.
     „Proč ti policisté také nestřílejí?“ 
diví se.
       A jeho zeť mu suše odpovídá.
       „Protože schytali rány za nás.“
         Za několik minut zastavují vozy na 
letišti ve Villacoublay. Generál vystu-
puje z vozu a mechanicky otřepává 
zbytky z roztříštěného skla, které mu 
ulpěly na vestě. Pomůže z vozu své 
paní, která je velice bledá, podívá se 
na auto a řekne:
        „Takovou měli tentokrát příležitost! 
Ale ti pánové neumějí střílet!“
       Tím s nimi byl hotov. Vykonal malou 
přehlídku nastoupené jednotky a pře-
sedl  do jiného automobilu, v němž ho 
dovezli k letadlu.
      Ve 22 hodin a 30 minut vydává 
Elysejský palác oficiální komuniké:
        Dnes v pozdních odpoledních hodi-
nách byl uskutečněn atentát na prezi-
denta Charlese de Gaulla. Prezident 
se v pořádku vrátil do Colombey – les 
– Deux-Eglises. Jeho vůz byl napaden 
teroristy s automatickými zbraněmi, 
kterými bylo prostřeleno zadní okénko 

a pneumatiky. Ani jeden člen doprovo-
du nebyl zraněn…

     Jak blízko má člověk ke smrti! Zemřel 
i prezident de Gaulle, který unikl téměř 
třiceti atentátům! Není však pohřben 

v Paříži, ale v Colombey. V Ely-
sejském paláci ho vystřídali jiní. 
Čas se nezastaví…

Jak  jsme  si  již  řekli,  končí 
avenue des Champs Élysées 
u Vítězného oblouku (Arc de 
Triomphe).  Ten  stojí  upro-
střed  náměstí  Charlese  de 
Gaulla, které  je také známé 
pod názvem place de l´Étoile. 
Jedná  se o největší kruhový 
objezd  na  světě,  do  které-
ho ústí dvanáct ulic. Stavbu 
zahájil Napoleon v roce 1806 
a  měla  připomínat  chrab-
rá  vítězství  císařství.  Když 
začal bitvy prohrávat, začala 
se brzdit  i  stavba oblouku. 
Nakonec byl dostavěn až v 
roce 1836. Pod obloukem jsou 
uloženy ostatky Neznámého 
vojína od Verdunu. Stalo se 
tak v roce 1920 a každý večer, 
na jeho památku a bezpočtu 
dalších  padlých,  se  rozhoří 
oheň. 

(popis jednoho z atentátů na 
presidenta Charlese de Gaulla 

vychází ze skutečných materiálů)
                                  Foto a text: zst
  spolupráce MUDr. Jan Cimický CSc
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