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mezi námi čtenáři!
Zdravím všechny,

  prázdniny jsou v plném proudu a my jsme tady opět s novým 
číslem. V tomto výtisku najdete pár novinek. Například novou 
pravidelnou rubriku redaktora Radka Michelfeita - Letem 
světem, kde bude každý měsíc stručný souhrn, co se děje ve 
světě i u nás. Dále uvádíme dva nové cestovatelské seriály od 
redaktora a spisovatele Zbyňka Stárka ve spolupráci s MUDr. 
Janem Cimickým. Oba cestovatelské, jeden o Paříži, druhý 
o Číně. Redaktorka Zuzana Čeplá se zabývala životopisem 
herečky Adiny Mandlové. A oblast PC a internet si vzali na 
starost Jan Pulpán a Rudolf Klusal. Číslo má rovných 20 stran. 

Tak hezké čtení a užívejte si prázdniny!

Tereza Pavlovsky
šéfredaktorka

mezi námi
redakce

na tomto čísle se podíleli:

šéfredaktorka
Tereza Pavlovsky, tpa

asistent šéfredaktorky a korektor
Rudolf Klusal, rkl

redaktoři
Jan Pulpán, jpu

František Kopáček, fko
Eliška Křížová, ekr

Radek Michelfeit, rmi
Martina Jedličková, mje

Mariana Pítrová, mpi
Zbyněk Stárek, zst
Zuzana Čeplá, zce

externí příspěvěk
Jana Tichá

fotografové
Marta Kratochvílová, mkr

Jiří Matějka, jma
Tomáš Pulpán, tpu

grafická úprava a sazba článků
Tereza Pavlovsky

obálku sestavila a graficky zpracovala
Tereza Pavlovsky

Podrobné vizitky všech členů týmu Mezi námi 
najdete na našich stránkách www.mezinami.cz 

v sekci redakce.

Za chyby a názory redaktorů 
redakce Mezi námi neručí.

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

velmi málo oblečených cyklistů 
projížděla 10. června Prahou, 
aby protestovala proti závislosti 
světa na ropě a zvyšujícímu se 
počtu vyrobených automobilů. 
Neobvyklý peloton provázel 
velký zájem kolemjdoucích. Vy se 
divíte?

USA
Fanynka Spojených států našla 

originální způsob podpory domácí 
fotbalové jedenáctky (viz. foto 
níže). Svému týmu tím pomohla, 
protože tuto vizáž zvolila před 
zápasem USA – Itálie a fotbalisté 
zvítězili. Před rozhodujícím 
soubojem ve skupině proti Ghaně 
už ale zřejmě malbu smyla a 
kouzlo zaručující bodový zisk 
přestalo fungovat.

Francie
Žhavé dny a teplé léto nedávají 

vydělat jen majitelům plováren 
a zmrzlinářům. Na své si přijdou 
i výrobci balených vod. A nejde 
zrovna o malý byznys. Celosvětový 
odklon od slazených a ochucených 
limonád k vodě si uvědomují i 
legendární značky jako Pepsi či 
Coca-Cola. Obě se snaží stále více 
pronikat na trhy, které pro ně bývaly 
takříkajíc “tabu”, a nabízejí svým 
zákazníkům nejen zdravější džusy, 

ale i energetické nápoje či právě  
balené vody. Že bychom se jednou 
dočkali Coly třeba s příchutí 
minerálky?

Rusko
Moskevské policii se přiznal 

„šílený šachista“ Alexandr 
Pičuškin (32), že v moskevském 
Bitcevském parku mimořádně 
krutým způsobem zavraždil 61 
lidí a je tedy hledaným bitcevským 
maniakem. A co má společného 
s šachy? Pičuškin vypověděl, že 
původně chtěl usmrtit ještě další 
tři lidi - aby obětí bylo celkem 
64, tedy tolik, jako políček na 
šachovnici. Jen by m zajímalo, 
proč se vzdal sám, když na šach 
mat stačilo už jen málo. 

Velká Británie
Sladce chrupající 23letý Richard 

Griffiths zvládl během snění 
odeslat několik textovek a jedna 
z nich dokonce popisovala zlý 
sen, jenž se mu právě zdál. “Píšu 
zprávy tak často, že to dělám 
úplně automaticky,” přiznal 
deníku The Sun. Kdo ví, třeba se 
do slovníků dostane nové slovo 
– náměSMSíčnost.

Austrálie
Asi 300 gramů heroinu se 

pokusila propašovat do Austrálie 
žena, kterou zadržela policie na 

letišti v Sydney. Žena spolykala 320 
prezervativů naplněných drogou. 
V nemocnici ji nechali týden, dokud 
celý kontraband nevyšel ven. Za 
pokus o pašování heroinu jí hrozí 
až doživotní trest vězení, k němuž 
může soud připojit pokutu do 
výše 825.000 australských dolarů 
(13,7 milionu korun). Jak je vidět, 
nejen láska prochází žaludkem! 

Filipíny
Filipínská prezidentka Gloria 

M a c a p a g a l o v á - A r r o y o v á 
podepsala nařízení, kterým 
se ruší v zemi trest smrti. 
Devětapadesátiletá prezidentka 
podepsala normu krátce poté, co 
strávila 24 hodin v nemocnici po 
akutním průjmovém onemocnění. 
Propuštěna byla až po doplnění 
zásob tekutin...

Přeji všem hezké léto a pokud 
možno bez průjmů!

Le
te

m
 s

vě
te

m

LETEM SVĚTEM
aneb co nového ve světě

redaktor: rmi

rubrika

 rmi
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Tak kontroverzní, ale přitom 
zábavná show, ve vysílání českých 
elektronických médií ještě 
nebyla. Spojení kompromitace 
našich celebrit, nachytávek, 
nekompromisní talkshow  
a rozuzlení mediálních kauz 
českého šoubyznysu vytvoří 
pořad “Tak to vybal!” A Roman 
nebude na celou show sám, ale 
překvapivě v tandemu. Kolegou 
ve vysílání pořadu „Tak to vybal“ 
bude bývalý člen chlapecké 
skupiny VIP, současný zpěvák 
a moderátor Jiří Koběrský. 
Vzniká tak, kromě pořadu,  
i nová, zajímavá a originální 
moderátorská dvojice.

„Zatím jsme ve fázi jednání 
a kontaktování jednotlivých 
médií, ale z pohledu zajímavosti 
a dynamičnosti celé show, 
která je autorským pořadem 
Romana, pevně věříme, že pořad 
nebude mít velké problémy se  
v nějakém elektronickém médiu 
uchytit. Roman je známý svým 
vtipným komentováním situací 
a bleskovou improvizací, Jirka 
je zase showman, u nějž nikdy 
nemůžete vědět, co zněj vypadne 
a právě tato kombinace je přesně 
to, co dnešní scéna potřebuje.“ 
(Iva Pokorná, PR manager).

 „Myslím, že by mohla show být 
u diváků či posluchačů úspěšná.  
A záměrně používám oba termíny 
pro cílovou skupinu. Pořad 

je totiž postaven tak,  
že je možné jej okamžitě 
začít předtáčet jak pro 
televizní, tak i rozhlasová 
média. My bychom ale 
nejdříve chtěli pořad 
nasadit do nějakého 
z našich komerčních 
rádií, vychytávat v 
něm případné chyby, 
získávat cenné reakce 
posluchačů a po nějaké 
době vytvoříme pilotní 
díl stejnojmenného 
televizního pořadu. Na 
show se opravdu těšíme 

a na jeho přípravě už 
pořádně makáme. Více vám 
k němu, z pochopitelných 
důvodů ochrany námětu, 
neřeknu. Počkejte si na 
jeho vysílání!“, řekl Roman.
                                       tpa

fotografie:
nahoře - Roman Buťa
vlevo - Jirka Koběrský

Tisková zpráva Praha 25. 6. 2006

Nová televizní a rádiová show 
moderátora Romana Buti „Tak 
to vybal“ je na světě! A věřte, 
že to bude pořádná show!

zp
rávy
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Většina fotbalových fanoušků 
se během června přesunula do 
Německa. Již podruhé v historii 
se totiž v našem sousedním státě 
odehrávalo mistrovství světa ve 
fotbale. 

Fotbalové zápasy se konaly 
na 12-ti nejlepších německých 
stadionech. Přijelo sem 32 fotba-
lových týmů z celého světa. Třicet 
z nich se muselo v uplynulých 
dvou letech úspěšně probo-
jovat kvalifikacemi. Německo 
jako pořadatel a Brazílie jako 
poslední mistr světa mělo účast 
zajištěnou automaticky. Zápasy 
řídilo 21 rozhodcovských trojic, 
taktéž z celého světa.

Češi záhájili mistrovství přímo 
ukázkově. V zápase proti USA 
vyhráli hned 3:0. O dva góly se 
postaral Tomáš Rosický a o jeden 
Jan Koller. Ten si však ještě před 
koncem první poloviny poranil 
stehenní sval a byl na nosítkách 
odnesen z hřiště.

V rozhovoru pro jeden spor-
tovní magazín  Jan Koller po tom-
to zápáse prohlásil: „Když jsem 
se zranil, myslel jsem, že pro mě 
MS končí.“ A nemýlil se, opravdu 
pro něj skončilo. V dalších dvou 
zápasech už si bohužel nezah-
rál. A možná právě hlavně proto 
v nich náš tým neuspěl. Zápas s 

Ghanou i s Itálií prohráli naši fot-
balisté 2:0. 

Snad ghanští fanoušci opravdu 
nežertovali, když prohlašovali, 
že naše fotbalisty zakleli a sez-
vali proti nim sílu „woodoo“. 
Že se zrovna na mistrovství 
světa, které je jednou za čtyři 
roky, zraní naši nejlepší útočníci 
Baroš a již zmíněný Koller, s 
tím asi nikdo nepočítal. Taktika 
trenéra Brücknera, konkrétně v 
zápase s Ghanou a poté i s Itálií, 
byla už od začátku tak trochu 
nedomyšlená. Mnozí už před 
zápasem předpovídali, že na 
Ghanu nestačíme. A opravdu 
jsme nestačili, hlavně rychlostí 
našich vybraných fotbalistů. Ne-
sportovní chování našich hráčů 
a chybějící disciplína také zrov-
na nepřispěla k úspěchu. Asi to 
takhle nakonec mělo být, že na 
letošním mistrovství světa Češi 
neuspěli, i když byli velkými fa-
vority. Ale na nápravu budou mít 
ještě mnoho šancí, které určitě 
využijí. Za dva roky nás čeká 
Euro v Rakousku a Švýcarsku, tak 
uvidíme!

Došlo i na mnohá překvapení. 
Velcí favorité jako třeba Brazílie, 
Argentina nebo Anglie nepřešli 

přes čtvrtfinále a například 
Španělsko a Nizozemí se do něho 
ani nekvalifikovaly. 

Vyvolenými se nakonec staly 
pouze čtyři evropské týmy: 
Francie, Německo, Portugalsko 
a Itálie. V utkáni o bronzovou 
medaili skončilo Portugalsko 
na čtvrtém místě. Bronz získali 
Němci, kteří zvítězili 3:1. 

V posledním finálovém zápase 
Itálie-Francie se rozhodlo, že na 
dobu příštích čtyř let bude všem 
národním fotbalovým týmům 
světa vládnout vítězné mužstvo 
Itálie, které svého soupeře po 
penaltových roztřelech nakonec 
porazilo.

K takovému výkonu se opravdu 
sluší sportovně poblahopřát!
                                                tpa

Česko na MS
U vrcholových spor-

tovních soutěží rozhodují 
o výsledku hlavně výkony 
sportovců. Avšak ne vždy.  
I těm nejlepším sportovcům 
se někdy může stát, že 
prostě nemají svůj den a 
štěstí se jich nedrží. Našim 
fotbalistům se asi stalo něco 
podobného. Na letošním 
mistrovství světa jim štěstí 
opravdu chybělo.

sp
o

rt
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Úvod: Pařížská překvapení

Škodovka uháněla po dálnici 
k Paříži. Venku byla zima a 

dokonce sněžilo. Do postarší 
škodovky foukalo… Tak jela 
naše malá delegace po same-
tové revoluci na pařížský knižní 
veletrh. Vezli jsme knížky, které 
dříve vycházely v samizdatu a 
také knihy o Franci Kafkovi. Dvě 
dámy a já…

Paříž se blížila a já přemítal, 
jak asi vypadá. Nikdy jsem tam 
předtím nebyl, nesměl jsem…. 
V roce 1968 – 69 jsem „zlo-
bil“, napsal jsem, jako novinář, 
několik článků ve kterých jsem 
se vyjádřil k tehdejší situaci. A asi 
blbě, protože se to soudruhům 
nelíbilo…

Ale teď se už mohlo a na 
mě čekala Paříž. Nemusel jsem 
přemýšlet nad tím, jak mi bu-
dou Francouzi rozumět, protože 
jsem neuměl ani slovo a rusky asi 
neuměli zase oni… Kamarád mi 
řekl: „Když na tebe někdo mlu-
ví francouzsky, rozumíš mu?“ 
Odpověděl jsem, že ne. „No 
vidíš, takže si nerozumějí ani 
oni…“ Takto poučen jsem tedy 
jel do Paříže.

Přijeli jsme večer a za chvilku 
jsem měl první důkaz kamará-
dovy poučky. Obě dámy měly 
ubytování u známých a mě po-
slaly taxíkem do nějakého ho-
telu. Taxikář mě vysadil před  
hotelem a já vstoupil. V recepci 
bylo plno a jen já jsem byl bílé 
barvy. Tučná recepční oznámi-

la ceny za pokoj a čekala na 
mé vyjádření. Nerozuměl jsem 
ničemu a tak jsem vybral cenu 
prostřední. Odešel jsem na po-
koj. Tam mě čekalo překvapení. 
Postel sice pěkně ustlaná, ale 
nikde žádná peřina. Řekl jsem 
si, že asi zapomněli a ulehl.  Pro-
budil jsem se sice několikrát zi-
mou, ale hřálo mě vědomí, že 
ráno jistě dostanu peřinu.

První den jsme měli volný a 
tak jsem si prohlížel okolí hotelu 
a šel si vyřídit slevovou kartu na 
metro. Zvládl jsem to i s foto-
grafováním… Kráčel jsem hrdě 
pařížskými ulicemi. Ale večer v 
pokoji žádná peřina nebyla… No 
nic, ohřeji se ve sprše. A protože 
byly společné, škrabal jsem se 
po schodkách do koupelny. A 
tady čekalo další překvapení. 
Nikde nebyl vypínač… nechal 
jsem si tedy pootevřené dveře, 
abych alespoň něco viděl… A 
potom jsem ulehl na postel bez 
přikrývky.

Druhý den, to se už chystal 
náš stánek na veletrhu, jsem si 
dámám posteskl … stěžoval jsem 
si na postel. Dostalo se mi pros-
tého vysvětlení. Tady nejsme v 
Čechách a postele se tu stelou ji-
nak… A tak jsem byl zachráněn. 
Večer jsem se vsoukal pod deku 
a prostěradlo. Vysvětlila se        i 
záhada v koupelně. Zase jsem 
nechal otevřené dveře, ale nějak 
špatně, protože se zabouchly … 
A rozsvítilo se světlo! V tu chvíli 
jsem pochopil, že ve Francii jsou 
o kus před námi…

Začal světový knižní veletrh, 
kde jsme se střídali ve službě na 
našem stánku, o který byl velký 
zájem. Nutno dodat, že se zájem 
zvýšil snad pokaždé, když jsem 
měl službu já. Návštěvníci asi 
věděli, že si spolu pěkně „pop-
ovídáme“. Ale slovu „Kafka“ 
rozuměl každý. Ještě že někteří 
uměli rusky nebo německy. Tím 
jsem se ujistil, že se asi domluvím 
a začal jsem navštěvovat ostatní 
stánky. Všichni vystavovatelé byli 
báječní a hlavně chápali… Ve vol-
ných chvílích jsem si pak prohlédl 
celou Paříž. Hezky pěšky, abych 
o nic nepřišel. Jezdil jsem v noci 
metrem a procházel se ulicemi 
a nikdo se mě nesnažil okrást či 
přepadnout. Postupně mi došlo, 
že to byla   u nás jen propaganda, 
když nás strašili Západem… Na 
rozdíl od Prahy, kde mě okradli 
několikrát. Západní „chudoba“ 
tu také byla vidět na každém 
kroku. Plné restaurace, obchody 
přetékaly zbožím, na tržištích 
se prodávaly květiny, akvarijní 
rybičky, spousty mořských pot-

Pařížská zastavení
     Zamilujete si Paříž, i když dávno opadá listí z platanů a na Place du Tertre 
zbudou jen nejotužilejší malíři, když všude voní pečené kaštany…. Nádhernou 
nostalgie dlouhých večerů, stejně jako ruch na tržišti v rue Mouffetard či veleb-
ný klid katedrál, schoulených do své gotiky a nákladní čluny, kotvící na Seině… redaktor: zst

Nový seriál

Pařížská zastaven
í
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vor a ryb, zeleniny a ovoce. Je ale 
fakt, že při mém kapesném jsem 
se většinou mohl jen dívat. Ale 
za to Paříž nemohla. Z cestování 
mě neodradila ani avizovaná 
bomba na knižním veletrhu, ani 
ta co opravdu vybuchla v metru. 
Tehdy to byl v Paříži takový folk-
lor.

  
No, abych to nezdržoval. Lidé 

v Paříži byli úžasní a vůbec neva-
dilo, že jsme si nerozuměli. Paříž 
jsem si prohlédl i z výletní lodi, 
která nás vozila po Seině, zkrát-
ka to bylo nádherné. A protože 
jsem poslední básničku napsal 
někdy v šestnácti, nemohl jsem 
poděkovat básnickou sbírkou, 
jako MUDr. Jan Cimický. Rozhodl 
jsem se, že spolu s panem dok-
torem napíšeme knížku. Souhla-
sil  a hned jsme vymysleli i název 
„Pařížská zastavení“.

Následoval společný výlet 
do Paříže s fotografováním 
zajímavých míst. Patřil mezi 
mé nejkrásnější zážitky. Byli 
jsme ubytováni v psychiatrické 
léčebně pro učitele na okraji 
Paříže v nádherném prostředí 
s bílými jeleny, které vůbec 
nepřipomínalo léčebnu. Chys-
tal se tehdy psychiatrický kon-
gres v Praze, na kterém Honza 
spolupracoval a tak  jsme se 
stali hosty lékařů, psychiatrů ve 
Francii. Byli to báječní lidé, plní 
humoru a pohostinství. Před 
odjezdem jsem slíbil, že za dva 
měsíce, až budou v Praze na 

kongresu, dostanou naši knížku. 
Podařilo se a každý ji v den za-
hájení kongresu v Praze dostal. 
I když s touto knihou je spojena 
celá řada různých zážitků a ten, 
který mě čekal na Konopišti, kde 
byl na závěr zasedání raut, byl 
nejsilnější. Čekali jsme na příjezd 
pánů doktorů z prohlídky zám-
ku. Bylo vedro                    a k 
pití bylo jen šampaňské. Po třech 
skleničkách jsem byl v povzne-
sené náladě. Když autobusy 
přijížděly, všiml jsem si, že všichni 
tleskají a mávají. Řekl jsem si, asi 
mají už hlad…Nebo, že dělá své 
šampaňské… Ale když se všichni 
vyřítili z autobusů a začali mě                     
a Honzovi gratulovat ke knížce, 
pochopil jsem proč ten potlesk. 
Velké světové kapacity tak uzna-
ly naši práci… ještě dnes mi běhá 
mráz po zádech, když si na ten 
okamžik vzpomenu…

První vydání knížky se v roce 
1994 pokřtilo zájezdem do 
Paříže. Za účasti televizního 
štábu ČT, Pavla Zedníčka, 
Jeňyka Pacáka, Honzy Peckáře a 
několika novinářů a spisovatelů. 
Byl to zájezd plný legrace a set-
kání s prostými Pařížany. Vše pak 
zakončil koncert černošské kape-
ly    u Sieny, kde si s nimi zabub-
noval i Jeňyk Pacák. Pomyslný 
zvuk bubnů od Seiny doprovodil 
naši knihu až ke druhému, up-
ravenému vydání, v roce 1998. 
Křest se konal na oslavě padesá-
tin Honzy Cimického a kmotrem 
se stal Jaromír Hanzlík…

Ti, co si knížku koupili a put-
ovali podle ní v Paříží, si poch-
valovali, jak se jim v Paříži ho-
dila a že podle ní poznali město 
tak trochu jinak. Při jedné z 
pracovních cest autem do Fran-
cie, povzbuzen touto chválou, 
rozhodl jsem se, že své kolegy 
zavezu do Paříže. Když do nás 
v zácpě strčilo už třetí auto, 
uvědomil jsem si, co se v knize 
píše o francouzských řidičích. Ale 
už to nešlo napravit…po dvou 
hodinách jsme konečně dora-
zili do centra. Cesta z Paříže se 
tak posunula do večerních ho-
din a město najednou vypadalo 
úplně jinak. Začal jsem bloudit                 
a kolegové jen tiše opakovali: 
„Tady jsme už byli…“ Když jsme 
pak po několikáté projížděli ste-
jnou jednosměrnou a já se podi-
voval, proč ta auta, jezdící proti 
nám, blikají předními reflektory, 
zastavil jsem, vystoupil a chtěl 
jsem to vzdát. Zastavilo několik 
aut a každý se snažil poradit. 
Nakonec nás na dálnici vyvedl 
„černý“ policista… I taková je 
Paříž… 

Od prvního vydání knihy up-
lynulo deset let a dočkala se 
třetího, upraveného, vydání. 
Loni, na Knižním veletrhu v 
Havlíčkově Brodě. 

Připravil jsem pro čtenáře mez-
inami seriál „Pařížská zastavení“, 
takovou malou procházku tímto 
nádherným městem. Snad se 
vám bude líbit…  
      zst
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Zde může být i Vaše reklama

kontaktujte nás na: 
info@mezinami.cz
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DÍL 1 - Čína

Čína se rozkládá na březích 
Pacifiku a měří 9,6 milionů 
kilometrů čtverečních. Od zá-
padní k východní hranici je to 
5200 kilometrů a od severu k 
jihu dokonce 5500 kilometrů. 
Je zde 23 provincií, pět au-
tonomních oblastí a tři města 
řízená zvláštním statutem. Sedm 
horských velikánů přesahuje 
výšku 8000 metrů nad mořem. 
Nejdůležitějšími řekami jsou 
Jang tse, dlouhá 6300 kilometrů 
a Žlutá řeka s  5464 kilometry.

Je to nejlidnatější země na 
světě. Podle posledních údajů 
v Číně žije jedna miliarda a 
200 milionů obyvatel. Platí zde 
zákonné omezení porodnosti. 
Doporučuje se mít v rodině jed-
no dítě. Vedle Číňanů tu žije 
dalších 55 menšinových  národ-
ností, které tvoří necelých sedm 
procent obyvatelstva. Každá 
však má svoji osobitou kulturní 
tradici. Hlavním náboženstvím je 
buddhismus a islám.

… Před mnoha lety, za dynas-
tie Tang, žil v Xi´anu znamenitý 
lovec, postrach medvědů i kanců. 
Uměl tak báječně střílet, že ne-
musel ani mířit a přece nikdy ne-
minul cíl. Jen jeho žák Ti Min s 
ním mohl soupeřit.

Tehdy potkalo Čínu veliké 
neštěstí: na obloze se ukázalo 
deset sluncí a ta nemilosrdně 
pražila zem ve dne i v noci. Ros-
tliny chřadly   a usychaly a lidé i 
zvířata slábli a skomírali.

Tehdy stařec, kterému říkali 
I, vybral nejlepší ze svých luků, 
připravil si devět šípů a najed-
nou je vystřelil… tak rychle za 
sebou, jako by to byl jen jediný 
šíp! A každý z nich zasáhl jedno 
slunce!

Desáté slunce se však za strachu 
schovalo v bambusovém houští, 
a tak se náhle zatmělo                 a 
ochladilo. Stařec byl nešťastný a 
trápil se. Obával se, že se splet a 
sestřelil všechna slunce.

Ale to poslední, desáté, jen 
vyčkávalo. Když si myslelo, že je 
vše v pořádku, vyhlédlo ven. Když 

spatřilo střelce, rychle se zase 
schovalo. A tak to dělá dodnes. 
Protože se bojí střelce, vyjde na 
východě, chvíli svítí a hřeje  a 
hned se zase na západě schová. 
Proto se od té doby střídá den s 
nocí…

Když slunce dosáhne zenitu, 
počne klesat.

Když luna dosáhne úplňku, 
počne ubývat…. říká stará čínská 
moudrost.

Do hlavního města Pekingu z 
Prahy žádné letadlo nelétá. Dříve 

VYCHÁZEJÍCÍ LUNA
               NAD VELKOU ZEMÍ

Není tomu tak dávno,kdy přání, navštívit Čínu, bylo jen přáním. Seznámit  
se s tou velkou zemí, jejím lidem, folklórem, kulturou, ale i jídlem a medicínou,  
to byly nejsilnější stimuly a doporučení. Nakonec se přání stalo skutečností…

redaktor: zst
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to šlo z Varšavy, ale linka byla 
zrušena. Můžete si však vybrat 
z řady jiných možností: Helsinky, 
Paříž, Vídeň a také Bukurešť. 
Tato linka je nejlevnější, ale příliš 
důvěryhodně nepůsobí. 

Z Prahy do Vídně je to letadlem 
necelá hodina a pak dalších osm 
a půl hodiny do Číny. Přes Rusko, 
Sibiř, Mongolsko a poušť Gobi až 
do Pekingu.

O Čínské lidové republice 
má většina z nás jen zkreslené 
představy. Jaká asi je dnešní 
vzdálená asijská zem? Má 
vůbec něco společného s naší 
představou tisíců pochodujících 
Číňanů v montérkách, s miskou 
rýže a s rudou knížkou citátů 
Maových moudrostí?

Projdeme se Pekingem, kde 
navštívíme nejen Zakázané 
město, Letní palác a náměstí 
Nebeského klidu, ale i starobylé 
uličky, restaurace a další zajíma-
vosti. Zúčastníme si i slavnostní 
vojenské přehlídky.

Velká čínská zeď bude naší 
další zastávkou. Seznámíme se i 
s nejslavnějším básníkem Tu Fu, 
který žil v osmém století. Jeho 
verše jsou dodnes srozumitelné 
všem, i nám Evropanům. Provin-
cie S´-čhuan se neproslavila jen 
pepřem. Hlavní město Čchehg-
tu je plné památek. Navštívíme 
buddhistický klášter Wu-chou a 
projdeme se kolem řeky Fu-nan. 
V Le-šanu je  ve skále vytesána 
největší socha sedícího Buddhy, 
kterému se říká Ta-fo. Je téměř 
šedesát metrů vysoká. Buddha 
shlíží na soutok tří mohutných 
řek, Min Ťiang, Čching-i a Ta-tu.

Městečko E-mej leží na úpatí 
nejslavnější buddhistické hory 
E-mej. Ve výšce 3077 metrů se 
nachá šestadvacet architek-
tonických skvostů. Chrámy na 
E-mej Šan. Seznámíme se i s bud-
dhistickým učením a jeho zají-
mavostmi.

Pro další zastavení bude ne-
zbytné znovu použít letadla. 
Cíl: provincie Jün – nan a hlavní 
město Kchun-ming. O městě 
psal už Marco Polo, protože 

leží na důležité spojnici s okol-
ními zeměmi. Kchun-ming, 
město věčného jara, ležící na 
břehu jezera Tien Čch´, které je v 
nadmořské výšce 1855 metrů pod 
horou Si Šan a má rozlohu tři sta 
čtyřicet čtverečních kilometrů.

V okrese Lu-nan, asi dvacet 
kilometrů od Kchun-mingu se 
rozkládá „První kouzlo pod ne-
besy“. Kamenný les Š-lin. Chcete-
li si představit, jak vypadalo 
mořské dno v naší pravěké histo-
rii, máte jedinečnou příležitost.

Projdeme se i uličkami Li-
ťiangu, které jsou plné obchůdků 
a maličkostí.  Tři divoké bystřiny 
padají do údolí a napájejí jeden 
z přítoků Dlouhé řeky. Za Li-
ťiangem jsou Sněžné hory ne-
fritového draka, dosahující 
šestitisícových výšek.

V Kchun-mingu se v roce 1999 
konala Světová výstava EXPO 
– Člověk a příroda.  Jak to na ní 
vypadalo?

Provincie Jün-nan patří k velkým 
pěstitelům čaje. Podíváme se na 
plantáže a ochutnáme zname-
nitý zelený čaj.

Třetí v pořadí je provincie Knej-
čou a hlavní město Knej-jang.  
Město má asi tři miliony obyva-
tel a leží v příjemné kotlině, ob-
klopené ze všech stran homolo-
vitými kopci, porostlými zelení. 
Má stálou, pozdně jarní teplotu. 
Kolem 22 stupňů nad nulou. 

Na jihozápadě jsou vodopády 
Chuang –kuo-šu. Je to kousek, 
pouhých sto šedesát kilometrů. 
Největší asijský vodopád padá 
z výšky 74 metrů a táhne se v 
délce 81 metrů. Představení, 
které nepotřebuje tlumočníka. 
Za vteřinu padá na dno tůně ti-
síc krychlových metrů vody. Za 
vodopádem je sto metrů dlouhá 
jeskyně. Z jednoho místa je puk-
linou vidět vodopád zezadu. 

Nedaleko městečka An-šun leží  
jedna z nejznámějších přírodních 
krás celé oblasti. Dračí palác a 
Dračí jeskyně. Vysoká klenba 
jeskyně připomíná svou velkole-
postí gotický chrám. Na zpáteční 
cestě do hlavního města pro-
vincie se zastavíme u Jezera 
červeného javoru. Není to však 
žádná louže, měří sedmapadesát 
čtverečních kilometrů. Z výšky 
prý vypadá jako javorový list.

Zastavíme se chvíli u jedné z 55 
menšinových národností, u Miao, 
jejíž vesnice leží na břehu Jezera 
červeného javoru a seznámíme 
se s jejich osobitou kulturou.

A co by to bylo za návštěvu 
Číny, kdybychom si nepopovídali 
o jídle. Pravá čínská kuchyně 
se od té „naší“ čínské hodně 
odlišuje.

Poslední navštívenou provin-
cii je Kuang-tung. Hlavní město 
Kuang-čou je ve světě spíše zná-
mo pod názvem Kanton. Žije tu 
na šest milionů obyvatel. Město 
leží v deltě Perlové řeky. Letiště 
je uprostřed města. Buduje se již 
nové, které bude více vyhovovat 
expanzi a poloze města. Vždyť 
trojúhelník Hongkong – Macao 
– Kanton bude hrát v budoucnu 
významnou úlohu v čínské, ale i 
světové ekonomice. Proto i naše 
povídání bude zaměřeno na  ob-
chod a  Tengovu zelenou zónu. 
Nezapomeneme ani na Hong-
kong. Po nejmodernější dálnici  
navštívíme Nan-chaj a Fo-šan. 
Kousek dál je i zcela moderní 
Šen-čen, kde se zúčastníme 
slavnostního otevírání „Krále 
Země“. Nejvyšší stavba v Šen-
čenu měří tři sta osmdesát čtyři 
metry. Uskutečníme i návštěvu 
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„Malé Číny“. Je to park, kde je 
možné na několika hektarech 
spatřit zmenšeniny některých 
pamětihodností. Vedle „Malé 
Číny je i „Malý svět“. Najdete tu i 
sto metrů vysokou Eiffelovu věž, 
nebo Vítězný oblouk v Paříži.

Nádherným zážitkem je  
Jihočínské moře. Kam oko 
dohlédne, jsou na klidné hladině 
roztroušené rybářské džunky, 
loďky ale i větší lodi. Stráně s 
mandarinkami, banánovníky a 
nízkými kokosovými palmami 
dávají tomuto kraji zvláštní at-
mosféru klidu a pohody.

V zálivu Ta Ja-taj stojí atomová 
elektrárna. Je schována v zeleni, 
takže neruší krásné okolí.

Do Si-anu to jsou dvě hodiny 
letu. Letadlo přelétá Žlutou 
řeku  a přistává  ve skutečně 
nejhistoričtějším z měst.  Na jih 
od Si-anu stojí symbol města, 
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. Zachovalé hrad-
by kolem města měří čtrnáct 
kilometrů. Vykopávky v Pan-
pcho pocházejí z doby asi šest 
tisíc let před našim letopočtem

Navštívíme i slavné lázně Cua-
čching, známé od středověku, 
pod horou Li Šan. Nedaleko Si-
anu je i jeden z divů světa. Tara-
kotové sochy bojovníků v životní 
velikosti co měly chránit císaře 
Š´-chuang-tiho z dynastie Čchin, 
který žil a panoval v letech 221 
až 207 před našim letopočtem.

Asi sedmdesát kilometrů na 
sever od Si-anu je na vrcholku 
hory Liang-šan hrobka císaře 
Kao-cunga z dynastie Tchang a 
císařovny Wu Ce-tchein.

Šanghaj je vstupní branou do 
vnitřní Číny z Východočínského 
moře. Leží v široké deltě Dlouhé 
řeky. Přesněji, právě tady se  do 
řeky Jang –c´-ťiang vlévá posled-

ní mohutný přítok Chuang-pchu, 
který městem protéká. Díky to-
muto přítoku mohou velké zao-
ceánské lodi vjíždět do přístavu 
téměř v samotném středu města. 
Šanghej je město v plném 
rozkvětu a znalci jeho moderní 
tvář srovnávají s New Yorkem či 
Tokiem. V Šanghaji a jeho okolí 
je ohromující množství zacho-
valých buddhistických chrámů a 
klášterů. Mezi nimi je uprostřed 
města chrám jadeitového Bud-
dhy Sakjamuniho, kde jsou dvou-
metrové sochy vytesané z jadeitu 
a zdobené perlami a vzácnými 
drahokamy.

V Šanghaji je i dům, kde žil 
se svou ženou Sung Čching-ling 
lékař a první president Číny, dok-
tor Sunjatsen.

Do města Chang-čou se 
přesuneme vlakem. Končí zde 
Velký průplav z pátého století 
před našim letopočtem, který 
měří 1794 kilometrů a vede z Pe-
kingu až sem. Už Marco Polo o 
Chang-čou píše jako o krásném a 
bohatém městě, jednom z deseti 
nejslavnějších v celé Číně.

Rozkládá se na východní straně 
velkého západního jezera, které 
má plochu skoro šesti čtverečních 
kilometrů. Nedaleko Chang-čou 
je slavný buddhistický klášter 
Ling-jin, založený v roce 326, 
který patří mezi nejvýznamnější 
buddhistická místa v Číně.

V okolí Slunečné hory se ro-
zprostírají nádherné zahrady 
se sochami Buddhy, vytesanými 
přímo ve skalním masivu. Cesta 
z kláštera vede podél široké řeky 
Čchien-tchang, která zajišťuje 
přímé spojení s mořem. Na 
kopci Měsíčního klidu stojí pa-
goda Šesté harmonie z desátého 
století se sto čtyřmi velkými zvo-
ny. Je zde i muzeum čínské med-
icíny a klinika akupunktury. O 
akupunktuře a čínské medicíně 
si popovídáme právě s MUDr. Ja-
nem Cimickým CSc.

Naše putování velikou Čínou 
zakončíme v Pekingu. Cestou se 
ještě zastavíme v městečku Čou-
kchou-tien, kde ve dvacátých 
letech začal archeologický výz-
kum, při kterém byly nalezeny 
ostatky čtyřiceti osob, které věda 
označuje jako Homo Erectus Pe-
kinensis, neboli Sinanthropus. Žil 
v okolí Pekingu v době asi 500 
000 až 250 000 let před našim 
letopočtem.

Pravdivá slova nebývají 
líbivá,

Líbivá slova nebývají 
pravdivá.

Co je dobré, nepotřebuje 
obhajoby,

Co potřebuje obhajoby, 
není dobré.

Kdo ví, nepotřebuje 
vědomosti,

Kdo potřebuje vědomosti, 
neví.

Moudrý nahromadí.
Tím, že vše činí pro druhé,

Sám stále více získává,
Tím, že vše dává druhým,
Sám stále více dostává.

Takové je tao nebes:
Prospívá – a nikdy neškodí.

Takové je tao moudrého:
Jedná – a nikdy nesoupeří.

Ať nás vlídná a moudrá slova 
čínských filozofů provázení celým 
našim putováním                                 a 
pomohou najít i odpověď na 
položenou otázku.

Naše první návštěva bude 
věnována Pekingu a lidem, kteří 
zde žijí. Prvního října slaví  Čína 
státní svátek. Jak jsme slíbi-
li, zúčastníme se i slavnostní 
přehlídky.

Připravil: ZBYNĚK STÁREK 
Spolupráce: MUDr. JAN CIMICKÝ CSc
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 Kdo by ji neznal? 
Krásná hvězda třicátých let. 
Pokaždé, když vidím Adinu 
Mandlovou v některém z 
černobílých filmů představuji 
si, jak se musela mít dobře, 
když jí všichni muži leželi u 
nohou. Ale jaký byl její život 
doopravdy? Jednoduchý? Po-
chybuji…

 Narodila se v Mladé 
Boleslavi 28. ledna 1910. Její 
otec byl nadaný a vlivný inspe-
ktor státních drah, za to mamin-
ka velmi jednoduchá dcera ven-
kovského krčmáře. Vzhledem 
k tomu, že Adina byla jediná 
dcera mezi třemi chlapci, měla 
u otce jistá privilegia, na která si 
rychle zvykla. Nebylo jí však ani 
osm let a její milovaný ochránce 
zemřel. Hned po pohřbu jí mat-
ka začala dávat najevo jak moc 
na ni žárlila, zřejmě díky pocitu 
méněcennosti či nedůležitosti. 
Po nějaké době začala vdova žít 
se stavitelem Vodičkou, kterého 
Adina nepovažovala za rovno-
cenného. Staral se o rodinu 
jak to jen šlo, ale ona vše brala 
jako samozřejmost nebo spíše 
úplatek. Jednoho dne po velké 
hádce odešla za svým přítelem 
na vojnu, kde se ještě ten den 
stala jeho milenkou. Tenkrát jí 
bylo šestnáct a se svým chlapcem 
začala vystupovat v reklamních 
scénkách a „studovat opravdový 
život“ v nočních podnicích. Aby 
se rodina vyhnula pohoršení, 
zaplatil jí Vodička penzionát 
v Paříži, kde měla dokončit 
vzdělání. Velmi se zdokonalila ve 
francouzštině, naučila se vařit, 
celou tuto dobu později nazvala 
svým nejlepším obdobím. Brzy 
však zapadla mezi francouzské 
bohémy: střídala milence, pod-

stoupila tajný po-
trat, zkrátka ji 
z lycea vyloučili 
– při slavnosti, 
uspořádané u 
příležitosti otevření 
nové školy, os-
vítily ohňostroje 
dvojici, která se 
bezstarostně odd-
ávala milostným 
hrátkám v parku, 
kde zrovna prochá-
zeli nejváženější 
hosté s ředitelem a 
světícím biskupem 
v čele…

 Adině bylo dvaadvacet 
let, už od dětství si připadala díky 
otcově náklonnosti výjimečná, 
Mladá Boleslav jí připadala příliš 
nudná, snažila se za každou cenu 
uniknout. S pomocí známých zís-
kala místo manekýnky, později 
svým půvabem okouzlila také 
filmaře. Poprvé zaujala diváky ve 
filmu Život je pes a najednou se s 
hlavními rolemi roztrhnul pytel. 
Hugo Haas, který pro ni napsal 
mnoho postav, se stal jejím mi-
lencem, ovšem kromě toho, že jí 
mnoho rolí nabídnul, další zmařil. 
Spoustu světových filmů, které 
později proslavily jiné herečky 
jí zakázal. Byl velmi nadaný, ale 
snažil se upřednostňovat sebe, 
ostatní (také Adina) měli být 
jen jeho „nahrávači“, kteří ho 
v žádném případě nesměli za-
stínit. Právě to byl velký zádrhel 
v jejich vztahu, ze kterého po 
sedmi společných filmech  zbyly 
jen trosky. Ještě před tím, ale 
natočili komedii Mravnost nade 
vše, kde Mandlová předvedla svůj 
mimořádný talent a schopnost 
zahrát jakoukoliv roli. Začalo ob-
dobí natáčení těch nejslavnějších 
i méně slavných filmů, celý svět 

jí ležel u nohou, ona však marně 
hledala někoho, kdo by jí vyv-
edl z věčného kolotoče flámu a 
zábav a dal jejímu životu oprav-
dový smysl. Mnoho milenců ji 
považovalo jen za jakousi ozdo-
bu. 

Šla z role do role, diváci při 
zvuku jejího jména plnili kina, 
producenti ji obsazovali někdy i 
proti vůli režiséra, její krása plně 
dozrála a popularita dosáhla vr-
cholu, avšak Adina viděla spíše 
zápory – po vrcholu může násle-
dovat přece jen sestup. Bylo jí 
třicet let. Oč více ji lidé milovali, 
tím více zatracovali její souk-
romý život. Obviňovali ji z kolab-
orace s nepřítelem, jenže stykům 
z Němci, kteří český film zcela 
opanovali, se nemohla žádným 
způsobem vyhnout. Nebyla si 
vědoma žádného provinění, pro-
to si (na rozdíl od mnohých svých 
kolegů) nepřichystala žádné ali-
bi.. 

Kromě filmu se toužila stát 
také divadelní herečkou, ale 
neuměla se pohybovat ani mluvit 
na jevišti. I přes to ji producenti 
obsazovali do divadelních rolí, 
protože spoléhali na její popu-

Adina Mandlová 

Jednou dole, 
jednou nahoře
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laritu, nakonec se propracovala 
k solidním divadelním výkonům. 
Do všeho co kdy podnikala se 
vrhala naplno bez dlouhého 
přemýšlení. V roce 1943 na sebe 
upozornila vyzrálým hereckým 
výkonem v Pirandellově hře Šest 
postav hledá autora. Teď už 
přijímala role, při kterých „nesle-
zla z jeviště“. Karel Konstantin 
(pozdější manžel Nataši Goll-
ové) ji obsadil do komedie 
Snídaně o půlnoci, ve které 
vystupovali pouze dva herci 
– a s takovou důvěrou se na 
„diletanty“ přece neplýtvá. 
Výtvarníkem této inscenace 
byl nepříliš známý  malíř 
Zdeněk Tůma.  Po jednom 
představení doprovodil 
Adinu domů a velmi obdi-
voval výhled z jejího bytu, bez 
přemýšlení mu navrhla aby se 
k ní prostě nastěhoval. Hned 
po jejich svatbě se vyrojily 
fámy o tom, že se vdala jen 
aby vyvrátila všeobecný názor 
o svých stycích s Němci. Stačí 
však přemýšlet alespoň tro-
chu nezaujatě; Tůma ji oprav-
du miloval a jí bylo třiatřicet 
let – měla jednu z posledních 
příležitostí porodit dítě. V tom-
to období se opravdu snažila 
vytvořit dobrý domov pro oba. 
Dokonce se učila malovat, aby se 
svému muži co nejvíce přiblížila, 
výsledek byl ovšem katastrofální. 
Obrazy Mandlové chtěli všichni, 
o Tůmovy nestál nikdo, snahy o 
dítě se zdály marné. Život jejího 
manžela skončil sebevraždou.

Adinin mateřský pud byl oprav-
du silný, chtěla dítě i za cenu, že 
bude nemanželské. Když se její 
vztah se Zdeňkem Tůmou roz-
padal, nevázala milostný poměr 
s hercem Vladimírem Šmeralem, 
ten se k ní však po válce otočil 
zády. Mandlová se psychicky 
zhroutila a v horečkách porodila 
mrtvou holčičku. Byla zatčena 
a obviněna z toho, že během 
války přijala německou státní 
příslušnost, což byla jen myšlená 
záminka k tomu, aby ji mohli 
držet ve vazbě. Byla na dlouhé 
měsíce uvězněna v Pankrácké 

věznici, nakonec ji propustili, 
neboť proti ní neobjevili žádné 
důkazy, ona však věděla, že v 
očích veřejnosti zůstane navždy 
poznamenána. Celou situaci 
vyřešila sňatkem s válečným pi-
lotem Kočvárkem, který získal 
pro oba britské občanství a při 
nejbližší příležitosti společně 
odjeli.

Bylo velice těžké prosadit se 
jako herečka v cizí zemi s ja-
zykem, který neovládá tak dobře, 
i to se jí nakonec povedlo. Začala 
v druhořadém filmu The fool and 
the Princess a následovaly další. 
Po rozvodu s Kočvárkem si muse-
la poradit sama. Vyslyšela prosby 
obchodníka Geoffreye, který se 
do ní zamiloval a provdala se za 
něj, ale hned po jejich sňatku se 
začal chovat jako tyran. Tento vz-
tah se po dvou letech rozplynul.

V březnu roku 1950 se Adině 
naskytla šance, která z ní mohla 
udělat hvězdu stejné velikosti, 
jako byla před lety doma. Měla 
hrát hlavní ženskou roli v drama-
tizaci románu Heinricha Manna 
Profesor Neřád, zasáhl však osud. 
Onemocněla tuberkulózou. Ten-
krát znali lékaři jediný postup; 
odeslali ji do švýcarského sana-
toria s nadějí, že ji čistý horský 
vzduch uzdraví. Ona však mysle-
la jen na to, jak odjede z Anglie, 

která jí nikdy nepřirostla k srdci.
Vážná nemoc a dostatek času 

jí dali příležitost zamyslet se co 
bude dál. Bylo jí jedenačtyřicet 
let a stále toho mohla mnoho 
dokázat. S obvyklou lehkomysl-
ností, však začala žít jako dřív. 
Večírky, milenci. Nedokázala 
být šťastná s žádným mužem. 
Potřebovala je, využívala, ale 

ve skutečnosti jimi pohrdala. 
Jedinou výjimku v jejím životě 
představuje módní návrhář 
Ben Pearson, lišil se od ostat-
ních „mužských neřádů“ – byl 
homosexuál. Žili spíše jako dvě 
přítelkyně, které spolu mluví 
o šatech a vyměňují si drby. 
Jako gay byl velmi nešťastný, 
anglické zákony k nim byly te-
hdy velmi přísné. Nakonec se 
do Adiny zamiloval a oženil se 
s ní. 

Čas neúprosně plynul, bylo 
jí padesát. Ona, která vždy 
očekávala maximum, pocítila 
zklamání. Začala uvažovat 
o sebevraždě. Nevíme jistě, 
jestli se o ní opravdu pokusila, 
ale Ben tehdy značně omezil 
své obchodní aktivity a začali 
cestovat po Evropě. Nakonec 

si zařídili dům na Maltě. 
 Přes ponížení, které Adi-

na Mandlová po válce zažila, 
nikdy nepřestala toužit po Praze, 
v níž zažila své největší triumfy. 
Nakonec se vrátila a dokonce 
dostala nabídku hrát hlavní roli 
v muzikálu Hello Dolly! v Hudeb-
ním divadle v Karlíně. Bohužel, 
někteří její kolegové začali proti 
vystupování „německé kolabo-
rantky“ protestovat, a tak se 
raději vrátila zpět do Anglie. Po-
druhé dorazila domů až v roce 
1991 po Benově smrti. Několik 
posledních měsíců života prožila 
v ústraní na dobříšském zámku.

Byla jednou dole, podruhé 
nahoře. Jisté ovšem je, že se sta-
la nezapomenutelnou hvězdou, 
která nikdy nevyhasne.
                                        zce         
                             
čerpáno z:  
Josef Frais a Pavel Jiras – Adina 
Mandlová Obrazový životopis            
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Sám verzi IE6 nepoužívám. 
Používal jsem kdysi (pod 
Win98) IE5.5,  ale ty časy jsou už 
pryč. Proč? Protože používám 
Operu. Občas FireFox. Proč?

Nejdříve trocha historie aneb 
jak to bylo s IE6. Internet Ex-
plorer je nejrozšířenějším (bo-
hudík jen zatím..) prohlížečem 
ve světě. Velkou zásluhu na 
tom má především nutnost ten-
to prohlížeč míti kvůli správné 
funkci MS Windows, takže 
jeho instalace je vlastně nutná 
a málokdo se pozastavuje nad 
tím, že se do systému vlastně 
instaluje. Z toho se však vyvíjí 
pár podivných praktik, které 
běžné uživatele sice nemusí ani 
tak moc zajímat, ale i běžný 
uživatel je „účastníkem provo-
zu na komunikační dálnici“.... 

Proč však tento prohlížeč 
nemám rád? Pominu-li věci a 
předsudky typu „je to Micro-
soft“, jeho hlavní vady na kráse 
vidím v následujících několika 
bodech:

1. Má ho každý, tudíž každý 
hacker a pirát a podvodník ap-
likuje své praktiky výhradně 
(skoro) na něj, takže je velice 
často napadán (napadnutelnost 
není o nic větší, než u ostat-
ních, jen je  mnohem častěji 
napadán).
2. Nepodporuje zobrazování 
v tabech – takových těch pan-
elech v jednom programu (viz.
FireFox či Opera). Není to hrubá 
chyba, ale při běžném pro-
vozu internetu (např. Zrovna 
teď během sepisování tohoto 
článku) mám otevřeno 19 inter-
netových stránek a jsem rád, že 
je nemusím všechny pracně hle-
dat v liště Windows (zrovna jsem 

na Linuxu, ale čert to vem..), ale 
pěkně je mám integrované v 
jediném programu na přehledné 
liště (ať žije Opera).
3. Prohlížeč nerespektuje normy 
a dělá si co chce. Pro nezasvěcené 
postrádá významu, ale stručně to 
znamená to, že pokud napíšete 
stránky podle norem, zobrazí se 
korektně všude, jen ne v Internet 
Exploreru. Pro IE se musí stránky 
speciálně upravovat (žádná trá-
ga, ale práce a nervy navíc).
4. Před pár lety (2002) byl IE6 
špičkou. Uměl to, co ostatní 
neuměli, dělal to, co ostatní 
nedělali. Problém však nastal, 
že ostatní s tím něco dělali a IE 
předběhli (možná i o 3 kola). 
Kdyby vývoj IE pokračovat stále 
takovým tempem, jako tehdá, 
FireFox by neměl v ČR 30% podíl 
na instalacích. Ale přiznejme 
– zase by to byla škoda :-)
5. Design exploreru se mi nelíbí. 
Sice má oblouky, pěkná tlačítka, 
ale není nad to si naskinovat 
Operu, aby vypadala jako ze 
dřeva... (kdo nemá Operu, nep-
ochopí :-D)

Jaké však na tomto dnes již tro-
chu zastaralém prohlížeči vidím 
klady?

1. Má ho hodně lidí a stále ho 
i většina používá, takže pokud 
jsou stránky spustitelné v IE, jsou 
vidět na většině strojů korektně. 
2. Zabírá mnohem méně 
paměti, než ostatní (při zobrazení 
jediné stránky). S prohlížečem 
FireFox to vyjde přibližně naste-
jno.
3. Prohlížeč podporuje prvky  
ActiveX, takže je možno nahlížet 
do stránek s tímto vylepšením.
 
Inu dobrá, dostaneme se také ke 
zmiňovanému IE7...

A proč se tedy vlastně vůbec za-
jímám o IE7? Tato verze zatím 
nevyšla (13.7.2006) oficiálně v 
platnost, ale již existuje betaver-
ze, z níž si můžeme udělat ve-
lice stručný obrázek toho, jak by 
měl nový prohlížeč asi vypadat a 
fungovat. Operáři a Firefoxáři, 
přiznejme si to, našim dnům se 
může blížit konec. IE7 již má fun-
govat podle standardů, má pod-
porovat taby, má mít vylepšenou 
RSS čtečku, podporu pluginů. 
Má také obsahovat jakýsi inteli-
gentní filter na zabránění zo-
brazování phisingu (podvodné 
stránky, co se jeví jako stránky 
nějaké společnosti za účelem 
vymámení citlivých osobních in-
formací, jako jsou čísla kredit-
ních karet a podobně), má ob-
starávat blokování pop-up oken 
(vyskakovací příšery nabízející 
hry v casinu či sex). A v neposled-
ní řadě (na to dají především ti 
estetičněji založení spoluobčané) 
má nové pozlacené logo.

Osobně jsem na tento prohlížeč 
velice zvědav. A nejen z hlediska 
funkčního, ale tak nějak globál-
ního. Jestli se vlastně Microsoftu 
podaří dohnat (či předehnat) své 
konkurenty a tím se vrátit zpět 
do hry? Anebo mnoho povyku 
pro nic? Verze bude pěkná, ale 
zase 6 let neaktualizovaná? Inu 
uvidíme. Kdo bude chtít používat 
Operu, ten ji bude používat 
nadále, kdo FireFox, ten Firefox. 
Kdo cokoli jiného (s jinými 
prohlížeči – krom Konqueroru 
– nemám zkušenosti ...inu do-
brá, ještě textové giganty lynx a 
links :-D) , bude používat cokoli 
jiného. IE7 se pravděpodobně 
stane opět na dlouhou dobu 
kvalitním prohlížečem, takže je 
možný i odliv uživatelů jiných 
programů. 

Internet Explorer 7
Brát, či nechat být? Instalovat?
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Já tedy doporučuji nainstalo-
vat a vyzkoušet. Ale stejně 
doporučuji nějaký alternativní 
prohlížeč. Microsoft je velká fir-
ma, která si svoji pozici na trhu 
pracně vydobyla (a trochu je mi 
ho líto, když čtu o soudech, co 
má kvůli tomu, že je to dobrá 
firma – ale programy mají tedy 
ukrutně drahé, to je pravda..) 

a jen tak o ni nepřijde. Takže i 
kdyby vydala IE8, který bude 
fungovat podle norem, co si 
vymyslel nějakej Pepa Novák 
někde pod stolem, bude tak fun-
govat i nadále a stále ho bude 
nadpoloviční většina obyvatel-
stva mít. Každopádně jsem rád 
(a jak tak sleduji nejen já), že 
doba, kdy IE měl 90% převahu 
již pominula. Konkurence je do 

jisté míry zdravá. A pokud jsou 
všechny programy zadarmo, 
je konkurence ještě zdravější 
(protože se neokrádá zákazník), 
protože je vidět, kdo má lepší 
reklamu, kdo je lepší a kdo má 
lepší výrobek. A odliv uživatelů 
IE6 byl značný (prakticky z 90% 
na někam kolem 60%), začal i 
TEN velký Microsoft něco dělat....          
                                                  rkl 

Nedávno jsem zjistil, že vyšla 
další verze mého oblíbeného 
programu. Byl jsem zcela okou-
zlen. Tolik užitečných funkcí a 
pomůcek! Prohlídl jsem si ukáz-
ky a popisky nové verze. Na-
konec jsem se koukl na cenu. As-
tronomická částka mě přinutila 
k zamyšlení, zda nepožádám 
někoho o sponzoring. Pak jsem 
ale na internetu nalezl spoustu 
diskusních fór, kde nabízeli takz-
vaný crack. Program, který Vám 
ilegálně vytouženou novou ver-
zi snadno zajistí. Tak jsem se za-
myslel a začal psát tento článek.

Dalo by se říci, že každý soft-
warový výrobce a pokročilejší 
uživatel internetu ví, že pokud si 
nechce z nějakého důvodu pro-
gram legálně koupit, dá se (skoro 
v každém případě) odněkud oc-
rackovat. Během několika minut 
máte zdarma doma to, co jste 
chtěli. Je to jednoduchý jako fac-
ka. A kdo to ještě neumí, tak mu 
určitě při „lehkém brouzdání po 

netu“ někdo to sladké tajemství 
rád sdělí.

Teď přemýšlím, zda jsou ti 
softwarový výrobci opravdu 
tak hloupí a nevědí, že existují 
lidé, kteří právě ten jejich soft-
ware zajišťují zdarma? Asi nej-
sou, jinak by ty programy nebyly 
zabezpečeny ochrannými kódy. 
Pak se ale řadí do skupiny lidí, 
kteří vědí, co se s jejich výrobkem 
děje, ale aktivně nic nedělají.

A tak se dostáváme k tomu 
hlavnímu problému. Vedení 
firem ví, že do několika dní po 
vydání nové verze, se na in-
ternetu jistě objeví návod, jak 
zdarma a bez námahy získat 
daný program. Takže manage-
ment výrobců rozhodne, prodá-
vat jejich produkty za vyšší cenu, 
aby firma tolik nepocítila ztrá-
tu, který jim těmito podvody 
uniká. Čímž začíná začarovaný 
kruh. Na internetu se vyrojí 
„pirátské“ verze, protože orig-
inál je předražený. A další verze 
se prodává znovu nad cenou, 

protože vzpomínky na minu-
lou ztrátu jsou příliš čerstvé. Je 
vůbec možné z tohoto kolotoče 
nějak vypadnout? Na jednu 
stranu moc optimistický nejsem, 
ale určitá možnost tu je. Ve-
dení firem by musela udělat ten 
odvážný a vstřícný krok. Prodat 
jednu verzi za minimální cenu, 
čímž by se možná mnoho poten-
cionálních zákazníků rozhodlo 
pro nákup legální cestou. Nevím, 
ve vedení a managementu velké 
firmy se ještě tolik nevyznám, 
takže nemůžu brát svůj názor až 
tak jedinečný a nejlepší. Určitě 
to ale není utopie, protože by 
jsme neměli čekat, až se přestane 
crackovat. Většina lidí to totiž 
dělá ze zábavy a jakéhosi adren-
alinu. Málokterý za to dostane 
zaplaceno od konkurenčního 
výrobce.

Za zamyšlení to určitě stojí, 
nakonec jsem se ale rozhodl na 
novou verzi mého programu 
nepřestoupit a vše jsem zase 
nechal v klidu čekat na dalšího.

Výrobci softwaru a crackerství

jpu
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Tento článek vznikl jako lehčí 
reakce na článek jpu o výrobcích 
software a crackingu. Mám totiž 
k článku pár výhrad – možná 
to vychází trochu z něčeho ji-
ného – mám rád systémy Unix 
a podobně, což se na myšlení 
člověka taktéž projeví. Ale jak 
tak procházím internetové dis-
kuze, nebudu člověkem s tímto 
názorem jediným. 

Nebudu se rozepisovat o 
pravdivosti či nepravdivosti 
článku, kdyby byl nepravdi-
vý, vůbec bych článek nesch-
válil. Spíše se pokusím o mírné 
doplnění informací a také o 
přidání toho mého názoru (to 
bych snad ani nebyl já).

Programová bezpečnost hýbe 
ekonomickým světem – kdo má 
lepší zabezpečení, ten prostě 
vyhrává. Ale v dnešní době je 
zasvěcenost široké veřejnosti 
do počítačové techniky tak 
vysoká, že stávající trendy 
zabezpečení programů jsou 
vcelku nedostačující. Program 
je zabezpečen heslem? Nevadí, 
na internetových diskuzích si ho 
můžete stáhnout. Totéž se séri-
ovým číslem. Program potřebuje 
registraci přes internet a když 
zadáte údaje, porovnají se s 
databází na internetu? Nevadí, 
upraví se soubor, který má a pro-
gram vypadá jako zakoupený. 
Takhle bych mohl pokračovat 
dál a dál. 

Co tím chci říci je, že toto už je 
trochu „pozadu“ a chtělo by to 

něco nového. Ale jak jpu správně 
uvedl, cesta nevede zvyšováním 
bezpečnosti, ale postupnou 
změnou všeobecného přístupu 
k zákazníkovi jako takovému. 
S čím ale nesouhlasím je, že 
ceny by se měly snížit. Proč ceny 
snižovat? Software by měl být 
rovnou zadarmo (není to iro-
nie). Samozřejmě neříkám pro-
fesionální programy, které si 
to zaslouží (Adobe Photoshop 
např.), ale tu naprostou většinu 
vesměs šuntovitých prográmků 
za nekřesťanské (či jiné – záleží 
na vaší víře) peníze. Už jen to, 
že Windows XP Proffesional 
stojí třeba i sedm tisíc! A proč? 
Protože se tam nainstaluje sys-
tém, který nic neumí? Který nemá 
ani normalizovaný editor textů 
a obrázků? Protože obsahuje 
bezpečnostní díry? Podívám-li 
se na Linux – třeba instalace na 
3CD, ale je v tom všecko, co si 
jen zamanete. A občas i v lepší 
kvalitě. A hlavně... ZADARMO. 
A proč Linux stále přežívá (a i 
bude)? Kde bere peníze na svůj 
provoz? Když je zadarmo, jak 
se jim to může vyplatit? Hlavní 
příjem totiž neplyne z prodeje, 
ale z reklamy. A reklama na in-
ternetu je tak masově rozšířená, 
že bych i řekl, že je smrtelně 
důležitá. 

Takovým lehkým příkladem 
reklamy už budiž jen průměrné 
nainstalování operačních 
systémů na PC. V ČR je to asi 9 
z 10 počítačů, co mají Windows. 
A proč? Podívejte, co se učí ve 

škole, to musí stačit.... MS Word, 
MS Excel, MS.. MS.... MS.... Jako 
by české školství MS sponzorova-
lo :-) Taková trochnu nenápadná, 
ale velice účinná reklamka. Ale 
to je již na trochu jiný článek...

Co tedy závěrem?
 

Zabezpečení programů je v 
současné době nedokonalé. Mo-
hou za to algoritmy, mohou za 
to výrobci a hlavně prostí lidé. 
Dnes si každý umí spustit assem-
bler a když nějaký prográmek 
chce kód, prostě si v něm přečíst, 
jaký vlastně chce a podstrčit mu 
ho. Přesně, jak píše jpu – ve-
dení firem by muselo učinit ten 
vstřícný krok a začít se zajímat o 
zákazníky. Kdyby byly Windowsy 
zadarmo, Linuxy by nepřežily. 
Win jsou kvalitní systém. Ale 
je tak drahý, že se občas raději 
podíváme po jiném (tedy napros-
tá většina lidí tam zadá univer-
zální sériové číslo a je to...). A 
většinou z toho plyne příjemné 
překvapení a třískání do hlavy 
s větami „proč už jsem na linux 
nepřešel dřív“. Ale nikde se o 
tom nemluví. Tak alespoň tady! 
Pak by zabezpečení ani nebylo 
potřeba. A to by ušetřilo peníze – 
i zabezpečovazí mechanismus se 
musí navrhnout, odzkoušet a tak 
dále. A čím méně peripetií, tím 
levnější. Stejně se dá na všechno 
sehnat crack – a když myslím na 
všecko, myslím na všecko. Stačí 
jen hledat. 

                                               rkl

Cracking...
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Objevila jsem novou au-
torku takzvané dívčí literatu-
ry, i když si nejsem jistá, že to 
je pro knihy Šárky Junkové to 
správné pojmenování. 

Jednou za mnou přišla ka-
marádka, mimochodem moc 
dobrá kamarádka, a říká mi : 
„Janino, četla jsem tvůj příběh 
v časopise Top dívky, napsala ho 
tam nějaká Junková.“  Nevěřila 
jsem jí, ale časopis jsem si 
samozřejmě ze zvědavosti koupi-
la a příběh přečetla. Přiznám se, 
že jsem při tom byla rudá až tam 
někde... ne někde, všude! Bylo 
to o mně! Spisovatelky vypsala 
přesně všechny moje pocity, to, 
jak jsem se sama sobě hnusila, jak 
jsem se styděla a jak zoufale jsem 
se bála, že mě ten kluk znásilní 
(utekla jsem v noci z domu ok-
nem a šla na zakázanou disku, 
tam jsem se trošku slila a pak... 
pak už si skoro nic nepamatuju).

Začala jsem se o Šárku Junko-
vou zajímat. Zjistila jsem, že píše 
příběhy pro dospívající dívky, 
ale není to zdaleka jen o lásce, 
protože vychází ze skutečných 
událostí,  její knihy mají mno-
hdy vážný, až drsný podtext a 
hrdinky i hrdinové se potýkají s 
vážnými věcmi, jako je nezájem 
rodičů, alkoholismus, drogy, 
pokus o sebevraždu, smrt blízké 
osoby nebo u dívek nechtěné 
těhotenství. Na druhou stranu 
vždy narazí na lásku, přátelství a 
zažijí věci, o kterých i my občas  
sníme. Ani konec příběhů není 
vždy idylický, stejně jako ve 
skutečném životě. Zajímavé je 
i to, že příběhy se odehrávají v 
reálném světě, na místech, kam 
se můžeme fyzicky podívat, a 
to zejména ve Vsetíně a okol-
ních městech a vesnicích nebo v 
Praze.

Ten můj příběh je mimo časopis 
i v knížce s názvem Intimníček 
aneb přepadla mě puberta a 
já bych přísahala, že je fakt o 

mně. Je prostě skutečný a já 
mohu potvrdit, že se doopravdy 
stal. Takže tuhle spisovatelku 
můžu všem směle doporučit. 

Šárka Junková
Autorka dívčí literatury
 Nar. 2.5.1967 ve Valašském 
Meziříčí, své dětství prožila v 
historickém městečku  Kelč. V 
současné době žije ve Vsetíně, 
pracuje jako učitelka na Základní 
škole Vsetín –Sychrov. Její práce 
ji moc baví a také inspiruje pro 
autorskou tvorbu.
Je vdaná a má dvě děti.  Od 
letošního roku je členkou Obce 
spisovatelů.

První knihu vydala v roce 2004 a 
od té doby je jich na pultech už 
šest. Seznam knihy vydaných do 
30.6.2006 :
Když padá nebe
Schody do ráje
Sejdeme se v nebi
Jak jsem potkala osud
Intimníček aneb přepadla mě puberta
Štěstí chodí po špičkách 

Vychází ji občas povídky v 
časopise Top Dívky a  loni jí vyšla 
i povídka v knize „ Jak to bylo 
poprvé“ vydavatelství Víkend, 
kde se prezentovaly autorky 
dívčí literatury, mimo jiné i Len-
ka Lanczová.

Mne tedy zaujala a dychtivě 
čekám na každou další její 
knížku. Doporučuji všem do-
spívajícím holkám, ale varuju, 
nečekejte slaďáky, připravte se 
na drsné osudy a na to, že bu-
dete  brečet a někdy se i bát.

Intimníček, 
aneb přepadla mě puberta

Kniha vyšla ve vydavatelství 
Víkend, Praha a určitě je v každé 
knihovně...

Skládá se z osmi povídek a 
mnoha doplňkových textů, ta-
kových poraden pro dospívající 
dívky (ale i kluky), z  několika 

ukázek ze školních anket a mno-
ha vtipů. 

Povídky jsou napsány na různá 
témata, jako dospívání, tělesné 
změny s ním spojené a co s tím 
(název kapitoly : No nazdar! Já 
rostu, páchnu, chlupatím a kdoví 
co ještě!), Evin příběh o nepoch-
opení rodičů, příběh o domácím 
násilí a následcích, které z něj 
mohou vyplynout, příběh o pro-
blémech se sexuální orientací, 
příběh o střetnutí s exhibicionis-
tou či pokusem o zneužití dětí k 
pornografickému fotografování, 
příběh o bití, týrání, ale také o 
naději, příběh o útěku z domova 
atd... všechny příběhy vyznívají 
věrohodně, nejsou zbytečně 
mravoučné ani vykonstruované, 
já jim všem uvěřila a taky mi 
došlo, že ne všechny děcka to 
mají na světě tak pohodlné jako 
já, když mám milující mámu a 
domácí zázemí.

Knížka obsahuje také různé
ankety a ukázky z testů, na 
rozveselení i perličky ze školních 
lavic.                            Jana Tichá

Našla jsem se v knížce!

Čerpala jsem ze stránek autorky 
http://sweb.cz/JunkovaSar./  a z osob-

ního rozhovoru vedeného po e-mailu.

re
ce

n
ze



17   mezi                                                        námi17

Ráno

Reno pochodoval v čele šiku. 
Smůla se lepí na paty. Bláto. 

Na černých, vojenských botách se 
krásně vyjímá. Nad hlavami letí kr-
kavci. Šedá atmosféra podzimu. 
Mlha se válí v chuchvalcích, vedle 
cesty v příkopech. 

„Kde jsme?“
„Asi tři kilometry od západní 

fronty.“ 
  Sakra, tohle nechtěl slyšet. Znal 

svoje chlapy, a věděl, že ho v boji 
nezradí,ale přeci jenom měl strach. 
Proto to taky na sobě nedával naje-
vo. Pod tvrdou slupkou drsňáka 
se přeci schovávalo malé dítko, 
které mělo strach a nemělo se kam 
schoulit. 

Fronta, kde se schovávali zápaďáci 
se nebezpečně rychle blížila. Až 
se mu z toho udělalo černo před 
očima. Ale přesto se díval dopředu. 
Neohlížel se. Nikdy. Ostře řezanou 
tvář s jizvou přes obočí, táhnoucí se 
přes víčko a končící až u nosu, držel 
zpříma. 

Asi za hodinu přijde první vlna 
bojů. Uvidí svého protivníka. 
Prvního a posledního. Uslyšíš. Uslyšíš 
kulku. Pak odejdeš. Jako mrtvola - 
bez duše, bez života, bez kamarádů. 
Musíš pryč. Jak velí svědomí. 

Toho se bál. Měl strach. Prvotní 
pocit. Reflex. Boj se a přežiješ. Asi 
za dvě hodiny budou na místě. Musí 
jim něco říct. Měl by. 

„Poslouchejte.“ Řekl mírným, ja-
koby otcovským hlasem. To mu šlo. 
Dělat ze sebe tatínka. Rozbil sis ko-
leno? Nevadí. Je tu přeci táta. Dobírá 
si tě kluk ze sousedství? Nevadí. Je 
tu přeci táta. Zlobíš? To už ale vadí. 
Dostaneš. Třeba šedesát kliků. Ať si 
to zapamatuješ. Takový on prostě 
byl. Duchovní otec celé party. Tmel. 

Mužstvo zpozornělo. Zastavilo se. 
Čekalo. 

„ Za chvíli už tam budeme. Chci 
vám něco říct. Už jsem s vámi jedu ta-
kovouhle přestřelku zažil. Myslím, že 
dokážu předem říct, s jakou razancí 
se budou bránit. Na dvaašedesáté 
to z fleku projeli. Další porážku už 
jim nedovolí. Rozumíte?“ Zakývání 

hlav. Rozuměli. „Dobře, takže - hra-
jeme fér, jasné? Jsme jeden tým. A 
- 31. Souběžně s námi jdou ještě A-
10. Ale nejsou tak dobří, jako my.“ 
To mužstvo povzbudilo. Hned by 
se šli rvát. Jako tygři. Ne. Jako malý 
děti. 

Měli radost. Bodejť ne. Cesta 
ubíhala rychle. Krok sum krok. Šik 
hezky do špičky. Velitelovy černé 
boty jako první. Vždy jako první. 
Ostražitě se rozhlíželi… 

Už se blížila snídaně. Ne, jíst 
nebudou. Už se rozhodlo. Posadí se 
akorát do pangejtu, kdyby náho-
dou. Všechno jenom kdyby náho-
dou. Nebudou pokoušet pověstnou 
fortunu.  Máš hlad? Ale budeš mu-
set počkat. Snad až po boji.

Ne, to ne. Já se s tim táhnout 
nebudu. To jako fakt ne. Musíme vy-
prázdnit batohy. Co nejvíc to pude. 
Proto se najíme. Krom toho je hlad. 
Ten má každej, ne? Tak jezte. Oheň 
nerozdělávejte. Kouř. Vábí. Jako 
maják. Tady sme. 

Studená konzerva. Nic moc. Furt 
lepší než nic. To je pravda. Mužstvo 
ale protestuje. Nechce jít dál. Myslí 
to ale jenom ze srandy. Snad. „My 
ale ještě nikam nejdeme.“ Protest. 
„Hele, jestli tady chcete zkejsnout, 
což asi že jako jo, tak je to váš pro-
blém. Musíme jít na západ. O tom 
víte. Tak zvedat.“ Zabralo to. Neřvat 
a nerozčilovat se. Oni sami jsou jako 
děti. Mají strach. Však je to taky jen 
jeden z přirozených průvodců boje. 
Mít strach. Jak o sebe, tak o své ka-
marády. 

Máš strach? Trochu. Já taky. To 
bude v pohodě, neboj! 

Dopoledne

Tvoje kroky jdou stále rychle-
ji. Držíš se v šiku, je to jako se 
neodklánět od hlavního proudu 
smečky. Když je vás víc, je to lepší. 
Vždycky. Buď střelí hodně blízko 
tebe, nebo dostanou kámoše. Ale ty 
přežiješ. Proto chodíme v šiku. Je to 
prostě „lepší“. 

Názor jednoho z týmu. Toho, co 
stojí uprostřed. Toho, co to neschytá 
jako první. 

Ještě pár kilometrů. Není to 
daleko. 

Nebylo to daleko. Tři kroky. 
Neočekávané. Jako když ti něco 
dýchá na záda. Smrt. Ta tak funí, za 
límec – až hrůza. Otočíš se?? Ano, 
otočíš. Nemáš funění rád. Dostaneš 
ale ránu. Víš o tom. Jako první. Ani 
nehlesneš. Končíš. Měj se. Ne, neluč 
se. Nesmíš. Sklop oči a odejdi. Smůla. 
Zas jindy. V jiném týmu. Taková jsou 
pravidla. Však o nich víš… Až moc 
dobře. 

Nikdo to nečekal. Ani Reno, ani 
zbytek týmu. Náhoda je svině. Šlo 
se kolem nové západní linie. Chyba 
rekruta. Oči ti žhnou. Jen tak pro 
nic za nic.

Čekáš konec? Ne. Zatím ne. Tohle 
už ale konec byl. První očekávané 
boje na konci dne. Jenomže. Příště 
si víc dávej pozor na kmeny. Jsou 
zrádné. 

  Zítra zas? Odpověz si sám. 

„ Drahý čtenáři,
jak jistě sám vidíš, tahle povíd-

ka není tou pravou povídkou. 
Je inovační. Apollinairovské 
pásmo myšlenek je v povídce 
snad nemyslitelné. Tohle je moje 
první dílo, kde jsem ho použil. 
S úspěchem? Nevím, hodnocení 
nechám na tobě. Právě tahle 
neprobádaná končina literatury 
je pro mne tou pravou. Snažím 
se objevovat stále nové a nové 
styly a navzájem je mísit. 

Nikde jinde je prezentovat nel-
ze. Není to ani kočka, ani pes. A 
o koze a voze ani pochyb! Prostě. 
Je to jen experiment. Žádná 
dlouhá složitá souvětí, jen jed-
noduché věty. Nic moc. Ale pro 
vyjádření pocitů a momentálních 
nálad jako stvořené. Stejně tak 
nedodržování základních zásad 
stylistiky. Proto je to jen pokus. 
Ovšem jak tedy dopadl??
Ještě jednou velice děkuji za 
Tvůj čas…Snad se někdy zase 
setkáme…František Kopáček“.   
                                                 fko

Jeden den v jednotce A-31
-experimentální apollinairovská povídka

část třetí
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AUTO A JÁ
Autoškola. Jedna ze zkoušek 

dospělosti moderní civilizace. In-
diáni podstupují několikadenní 
test své zralosti v nespoutané 
přírodě, my v nespoutaném pro-
vozu. Obvykle platí pravidlo: čím 
dřív, tím líp. Ani já jsem nebyla 
výjimkou. 

Hned jak mi to má plnoletost 
dovolila, přihlásila jsem se s ka-
marádkou do takové ryze rodin-
né autoškoly. Po pár hodinách 
teorie jsem se nemohla dočkat 
své první jízdy. Ta přišla ovšem 
až moc nečekaně. Vyklubala 
se z cvičného poskakování na 
parkovišti, kdy mi můj zábavný 
instruktor sdělil naprosto klid-
ným hlasem:,, Tak jedem domu 
Pítrovka!“ 

Auto mi za tuto premiéro-
vou cestu ,,chcíplo“ jen třikrát. 
S rozklepanýma nohama jsem 
se vypotácela na chodník a 
nedokázala jsem si představit 
další dva měsíce strávené v ta-
kovém stroji. Nicméně přežila 
jsem všechny nástrahy jak tech-
nické, tak dopravní a termín 
závěrečné zkoušky se blížil. 

Vánoční prázdniny jsem 
strávila nad testovými otázkami, 
z nichž mi vyplynula jedna rada 
do života, snad se bude hodit i 
vám, budoucím řidičům. Nikdy se 
nesnažte porozumět zmatenosti 
některých odpovědí. Na druhou 
stranu vás však můžu uklidnit, 
neboť začátkem června letošního 
roku vstoupí v platnost nové 
testy, které mají pouze jednu 
správnou odpověď. Jako zákon 
schválnosti mě samozřejmě tato 
vyhláška minula.

Přišel den, kdy jsem měla 
ukázat, co všechno v autě i 

mimo něj dovedu..V půl sedmé 
ráno jsem si při cestě na místo 
činu uvědomila, že mám boty, v 
kterých jsem nikdy neřídila.Pro 
mě, jako pověrčivého zmatkaře, 
naprosto tragická komplikace. 

Domnívám se, že při mně stáli 
všichni svatí, neboť jsem dos-
tala nejlehčí trasu jízd. Techniky 
jsem se bála překvapivě nejvíc, 
ale na rozdíl od své kamarádky, 
která komisaři tvrdila, že motor 
hoří, jsem to já nějak umluvila a 
tvářila se, že rozumím o co jde.

Milí čtenáři, za volant jsem 
zasedla až po měsíci po boku 
mého otce.V naší postarší Oc-
tavii  jsem s vypětím všech psy-
chických sil ujela 30 km. Za hla-
sitých rozkazů vynervovaného 
tatínka jsem vstoupila do auta 
asi ještě třikrát. Špatně přeřazuji, 
jezdím moc pomalu a opravdu, 
ale opravdu nevím, kde přesně 
se ty stěrače zapínají. Přesto ten 
řidičák mám. Jak to se mnou 
bude dál je ve hvězdách. 

Takže pokud se někdy pot-
káme, tak si jen řekněte :,, No jo, 
ženská za volantem!“          mpi

Fejeton 
o nicnedělání

Ležím na pláži a přemýšlím 
o tom, co všechno můžu dělat. 
Mohla bych: plavat v bazénu, hrát 
frisbee, pinkat si badminton, ležet 
v posteli, spát, koupat se, číst, spr-
chovat se, válet 
sudy z kopce, vy-
bíhat do kopce, 
smát se, brečet, 
vynalézat nové 
mikročipy, míchat 
protijedy, vařit 
večeři, smažit 
ryby, rozmixo-
vat mrkev, grilo-
vat, péct buchty, 
čarovat, vyšívat, 
prát, povídat si, 
houpat se, dou-
fat, smrkat a ký-
chat, vydělávat 
peníze, stříhat 
kartony do tvarů 

hvězdiček, umývat auto, řídit mo-
torku, pomáhat velrybám dostat se 
z břehu do moře, bojovat v Iráku, 
ládovat se čokoládou, zalévat zah-
rádku, zásobovat hladové děti, ku-
povat dárky na vánoce, šermovat, 
broukat si písničku, zdolávat hory 
a doly, bojovat s udatnou princez-
nou o ruku krásného prince, hrát 
v divadle, vyhrát zlatou v olympi-
jských hrách, koukat se na televizi, 
vyloupit banku, poslouchat rádio, 
zkoumat zkameněliny, koupit si 
akvárko s rybičkama, sedět na 
baru, tancovat, skákat do rytmu, 
letět vzduchem, zkoumat obtížný 
hmyz, fotit pomeranče, kouřit 
doutník, jíst avokádo, pít kofolu, 
kopat v písku, zahrabat se, servíro-
vat předkrmy, přivírat dveře, dělat 
kliky, pokořit osmitisícovku, má-
vat vlajkama, skočit bungee v Ko-
rintským průplavu, natřít se opal-
ovacím krémem, vytřít někomu 
zrak, vycvičit policejního psa, letět 
do USA, škrtat sirkou, kyselinou ro-
zleptat zrcadlo, najít klíč, rozluštit 
tajemství Babylonu, naučit učitele 
učit, bruslit na zamrzlém jezeře, 
zabránit autonehodě, odmrazit 
lednici, malovat východ slunce, 
lukostřílet, jít do kina, protlačit 
protlak, rozkrojit meloun, udělat 
ohňostroj, spasit svět, rozhlídnout 
se, vyhrát soudní spor, odletět ra-
ketou na Venuši, otevřít oči, zavřít 
obchod, postavit stan, koupit si 
plyšovýho slona, ochočit si dra-
ka, chodit po střeše, bloudit v 
ZOO, šklebit se na citrón, rozsvítit 
lampičku, zalézt do stínu… Zatím-
co já tu ležim a přemýšlím o tom, 
co všechno bych mohla dělat.  ekr
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Je konec října. A na podzim nez-
vykle hezky. Oblohu, modrou jako 
barvínek, krášlí pár bílých mraků.
Mírný větřík čechrá vlasy a sluneční 
paprsky, teplé jako lidská dlaň, 
hřejí na tváři. Na vysokých lody-
hách kukuřic, rostoucích v řadách 
jako obrovská polní armáda, se-
sychají kožovité listy. Zralé zlatavé 
klasy se sklánějí k zemi.

Zahnu na pěšinu vedoucí k lesu. 
Svěží smaragdový odstín se začíná 
pozvolna vytrácet a místo něj teď
listy září kanárkově žlutou, ok-
rovou, pomerančovou a barvou 
zralých malin. Po kotníky se bořím 
v pestré podestýlce, měkké jako 
perský koberec. Kousek přede 
mnou padá k zemi malý javorový 
lístek.

Vítr ho na poslední chvíli zachytí 
a pohrává si s ním jako malé dítě 
s vrabčákem, kterého vyléčilo a 
mělo by pustit zase na svobodu. 
Nechá ptáčka odskákat pryč, ale 

jen kousek, a pak ho pomocí nitky 
na nožce zase majetnicky strhne k 
sobě.

Přeskočím kaluž, která tady 
zůstala jako památka na včerejší 
bouřku, a pokračuji rychle dál. 
Černé kmeny habrů, lemující lesní 
cestu, jsou ovinuty nepravidelný-
mi stužkami stříbra a tam, kousek 
dál, ty majestátné sloupy ob-
klopují polštáře hebkého, dosud 
zeleného mechu. 

Začíná mi být horko. Rozepnu 
si bundu, ale tempo nezvolním. 
Už se nemůžu zdržovat. Pod 
nohama mi tiše křupne suchá 
větev. Další je mokrá a kluzká, 
tak tak se vyhnu pádu. Na starém 
trouchnivějícím pařezu sedí malá 
sýkorka a vyjeveně kouká, co to 
tam provádím. U ucha mi zapiští 
komár. Jsem blízko.

Po pár minutách se zastavím. 
Poslouchám, ale všude kolem je 
ticho. Slyším jen svůj dech. Krev 

mi zběsile tepe ve spáncích a po 
zádech cítím stékat pramínek 
potu. Mokré vlasy se lepí na čelo. 
Opřu se zády o mohutný kmen 
starého dubu a zakloním hlavu. 
Slané slzy mi tečou po tvářích. Vítr 
tiše šumí v korunách vysokých bo-
rovic. Něžně je kolébá ze strany na 
stranu. Závidím jim. Vypadají tak 
svobodně.

Proč nemůžu být i já?!!!!

K okraji strmé rokle to jsou asi 
dva malé kroky. Roztáhnu paže. 
Vítr, co před chvílí zpíval v ko-
runách sosen, se mi opře do zad. 
Vdechuji zemitou vůni hlíny a 
cítím se………volná.

Letím……..

mje

© foto: mkr
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Jedno eskymácké přísloví říká: 
Nevíš, kdo je tvým přítelem, do-
kud se s tebou neprolomí led…

Waltr Winchell na téma „v 
nouzi poznáš přítele“ řekl: Pravý 
přítel je ten, který přijde, když 
všichni ostatní odcházejí… 

Eskymáci určitě dobře vědí co 
to znamená, když se pod nimi 
prolomí led a oni se ocitnou v le-
dové vodě bez pomoci a ne jed-
nomu z nás se už stalo, že zůstal 
úplně sám… A až v tak vypjaté 
situaci, kdy už člověk prostě 
neví co dál, pozná, kdo je jeho 
přítelem… opravdovým, který 
mu přijde na pomoc…

Odvěké téma přátelství pro-
chází dějinami a na mnoha 
příkladech bychom mohli do-
kumentovat, jakou cenu má 
opravdové přátelství, jak dalece 
může do života zasáhnout přítel. 
Stát se dobrým přítelem a mít 
přítele na kterého se můžeme 
kdykoli spolehnout není jen tak. 
Přítel na nás nikde nečeká až si 
ho všimneme, nekřičí na rohu: 
„Tady jsem!“ Je to někdo, koho 
si za přítele vybereme                 a 
sami se snažíme být takoví, aby-
chom si jeho přátelství zasloužili. 
Přátelství vzniká pomalu a o co je 
upřímnější o to je také pevnější. 
Výstižně to řekl James Boswell: 

Nemůžeme určit přesnou chvíli, 
kdy se rodí přátelství. Jako když 
plníme džbán kapku po kapce, 
nakonec jedna jediná způsobí, 
že džbán přeteče. Tak i v řadě 
pozorností je jedna poslední, ta, 
která způsobí, že přeteče srdce.

Získáme-li opravdového přítele, 
je to něco co každý v životě 
nepozná. Staneme-li se i my jeho 

přítelem můžeme věřit slovům 
Johanna K. Lavarery: Opravdové 
přátelství rozdělí jenom smrt. 
Nikoliv osud… Takové přátelství, 
takového přítele si ale musíme 
zasloužit…

V životě člověk potká hodně 
lidí o kterých se chce domní-
vat, že jsou jeho přátelé. Ale u 
piva, v hospodě, to těžko pozná. 
Jsou i tací, kteří si pod slovem 
„přítel“ představují, že ten 
druhý je tu od toho, aby mu ve 
všem pomáhal… Běda, když pak 
nějakou protislužbu požadujete 
od něho! Pod slovo přátelství se 
nedá schovat ani citové vydírání 
ani prázdné prohlášení, jací že 
jsme kamarádi. Jen a jen skutky 
prokáží, jak je tomu doopravdy. 
A jak již titulek napovídá: Jen 
v nouzi poznáš opravdového 
přítele!

Opravdové přátelství je cit k 
tomu druhému a často se mění 
i za slovo láska. August Kozebue 
jednou řekl: Láska je krásný květ, 
přátelství je sladký plod.. Láska 
muže být jen okamžité splanutí k 
někomu, koho jsme právě pozna-
li a který nám připadá, že je ten 
pravý. Ale až později se ukáže, 
je-li to člověk, přítel v nouzi. Ten, 
který je vždy připraven nám po-
moci a který je s námi v dobách 
krásných ale i zlých.

Přátelství a láska jsou dvě 
rostliny, které vyrůstají ze ste-
jného kořene, napsal Friedrich                            
G. Klopstock. A měl pravdu… Je 
jen na nás, dovedeme-li dát lásku 
i přátelství. A nemusí v každém 
případě jít jen o lásku milostnou! 
Lásku a přátelství můžeme cítit  i 
k člověku stejného pohlaví. Jsou 

to city, které vyjádříme právě v 
tom, když nás ten druhý oprav-
du potřebuje! A jen čisté city nás 
přimějí pomoci a vydat v šanc své 
pohodlí a i třeba život, jen prostě 
proto, abychom tomu druhému 
pomohli… a nečekáme odměny, 
ani děkování.

Možná nyní namítnete: „A 
co lidé, kteří skočí do vody pro 
topícího se, aniž vědí kdo to je?“ 
Ale to je úplně něco jiného… 
To člověk udělá, protože je 
„člověk“. Přítel  nemusí čekat, 
až se budete topit…  A ani to 
eskymácké přísloví nevyjadřuje 
přátelství v tom smyslu, že vás 
přítel vytáhne z vody. Ten tam ne-
musí zrovna ani být… Je spousta 
i drobnějších událostí ve kterých 
se může projevit jako přítel v 
nouzi. Podstatné je, že vždy vy-
cítí, že jeho pomoc potřebujete. 
A přátelství je i to, umět se s tím 
druhým podělit o krásné chvíle… 
A když „přeteče srdce“ dvou lidí, 
je to to přátelství, je to ten přítel 
na celý život. Poznáte to určitě!

      
V nouzi poznáš přítele…  Přejme 

si, aby každý z nás našel někoho 
o kom si bude stoprocentně jist, 
že je to ten pravý přítel a že si 
budete moci říci, že i vy jste tím 
jeho přítelem v nouzi. Někdy 
postačí slovo nebo úsměv… 
Stačí se jen usmát! Nikdo není 
tak chudý, aby nemohl darovat 
úsměv!! A darovat ho příteli… 
A v kontextu výše uvedeného 
přání? Úsměv se bude lavinovým 
efektem šíří v celém prostoru 
a vy bude potkávat jen lidi s 
úsměvem na tváři. Není to nád-
herný závěr této úvahy?
    zst

V nouzi poznáš přítele
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