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Titulní stránka dámského ma- gazínu: Mladá, docela hezká slečna ve spodním prádle se smutným výrazem v obličeji a s vyplazujícím 
jazykem; Billboard vedle autobusové zastávky: Žena oblečená do obtáhlých krátkých společenských šatů z velmi hlubokým výstřihem. 
(Avšak pozor, nejde tady o reklamu na oblečení, či na módní salón. Až když přijdete blíž, zjistíte, že jde o firmu vyrábějící kancelářské 
potřeby). V televizních reklamách na jakoukoliv kosmetiku nebo sprchový gel, vidíte vždy jen ženy s krásnou, lesklou, hebkou, snědou pletí, 
s hubenou postavou a hezkým obličejem, nejlépe skoro nahou... Když se tak rozhlédneme kolem sebe, může se zdát, že se snad už ani 
nevyplatí investovat do značkového oblečení, ale spíš to vypadá tak, jakoby se každý snažil oblékat co nejméně. Jedna by se v krátké min-
isukni, obtáhlém tričku bez ramínek a ve vysokých podpatcích cítila nepřirozeně, jiná v ničem jiném nevytáhne paty z domu. Jedna se 
maluje jen při slavnostních příležitostech, druhá tráví ráno co ráno hodinu před zrcadlem, než se nalíčí. Jedna si vytváří svůj styl. Chová se 
a dělá to, co chce ona, co ji baví a dělá jí radost. Nosí to, co se jí líbí. Druhá pravidelně odebírá dámské magazíny a časopisy, aby zjistila, co 
je nového u její oblíbené celebrity, aby nastudovala, jaké nejnovější trendy právě letí a co kdo nosí. Co by o ní přeci řekly její kamarádky, 
kdyby nebyla v obraze? Už vás třeba někdy napadlo, že všechny celebrity nejsou ti, za co se vydávají na veřejnosti? Viděli už jste někdy 
nějakou známou osobnost nenalíčenou? Nebo oblečenou do úplně normálního oblečení - tepláky, vytahané tričko, otrhané tenisky atd..? Ne? 
Když budete chvíli hledat na internetu, najdete opravdu zajímavé věci. My známe tyto známé osobnosti spíše po té jedné stránce: hezky 
upravené, nalíčené tváře; drahé, značkové oblečení; moderní domy, byty, nábytek, drahé auta atd.. Jenže to není všechno. Ta druhá stránka 
těchto lidí také existuje. Stejně tak jako my, i celebrity mají své nedostatky. Jenom je prostě nevidíme.. Prohlédněte si pořádně modelky na 
billboardech, fotkách v časopisech a v reklamách v televizi. Nikdy vás nenapadlo, že část toho, co vidíte, může být upraveno na počítači? 
Vraťme se zpátky ke krátkým sukním a vůbec k vyzývavému oblečení. Většina reklamních kampaní, sazí na to, že když dají na titulní stránku 
časopisu, do televize, nebo na nějaký plakát, či leták, krásnou, štíhlou postavu – modelku, která odhalí svoje přednosti, lidé se na to snáze 
chytnou. Nejhorší na tom však je, že to takhle opravdu funguje. “Čím víc toho kdo odhalí, tím je to lepší.” Ale copak se nikde nenajde nějaké 
jiné téma? Jiný symbol, který by lidi přitahoval? Nebo to dojde až tak daleko, že za chvíli mezi sebou budeme chodit nazí jenom proto, aby si 
nás někdo vůbec všiml? Existuje vůbec nějaká hranice, která by určovala, co ještě jde, a co už je přehnané, krátké a vyzývavé? Nevím. Ale 
jenom proto, že vaše nejlepší kamarádka se chce oblékat podle ostatních, nemusíte vy dělat to samé, nemělo by vás to přece ovlivňovat.. 
Kdo, komu co chce ukázat a odhalit a v čem kdo chce chodit, o tom by si měl rozhodnout každý sám za sebe. Snad k tomu můžu jen napsat, 
že byste se měli rozhodovat nezávisle na všech různých reklamách nebo ostatních lidech (nejenom známých osobností). Jste to Vy, kdo o 
vás rozhoduje, jste to Vy, kdo si vybírá a jste to Vy, kdo v tom vyjde na ulici.Titulní stránka dámského ma- gazínu: Mladá, docela hezká slečna 
ve spodním prádle se smutným výrazem v obličeji a s vyplazujícím jazykem; Billboard vedle autobusové zastávky: Žena oblečená do obtáh-
lých krátkých společenských šatů z velmi hlubokým výstřihem. (Avšak pozor, nejde tady o reklamu na oblečení, či na módní salón. Až když 
přijdete blíž, zjistíte, že jde o firmu vyrábějící kancelářské potřeby). V televizních reklamách na jakoukoliv kosmetiku nebo sprchový gel, vidíte 
vždy jen ženy s krásnou, lesklou, hebkou, snědou pletí, s hubenou postavou a hezkým obličejem, nejlépe skoro nahou... Když se tak rozh-
lédneme kolem sebe, může se zdát, že se snad už ani nevyplatí investovat do značkového oblečení, ale spíš to vypadá tak, jakoby se každý 
snažil oblékat co nejméně. Jedna by se v krátké minisukni, obtáhlém tričku bez ramínek a ve vysokých podpatcích cítila nepřirozeně, jiná v 
ničem jiném nevytáhne paty z domu. Jedna se maluje jen při slavnostních příležitostech, druhá tráví ráno co ráno hodinu před zrcadlem, než 
se nalíčí. Jedna si vytváří svůj styl. Chová se a dělá to, co chce ona, co ji baví a dělá jí radost. Nosí to, co se jí líbí. Druhá pravidelně odebírá 
dámské magazíny a časopisy, aby zjistila, co je nového u její oblíbené celebrity, aby nastudovala, jaké nejnovější trendy právě letí a co kdo 
nosí. Co by o ní přeci řekly její kamarádky, kdyby nebyla v obraze? Už vás třeba někdy napadlo, že všechny celebrity nejsou ti, za co se vy-
dávají na veřejnosti? Viděli už jste někdy nějakou známou osobnost nenalíčenou? Nebo oblečenou do úplně normálního oblečení - tepláky, 
vytahané tričko, otrhané tenisky atd..? Ne? Když budete chvíli hledat na internetu, najdete opravdu zajímavé věci. My známe tyto známé 
osobnosti spíše po té jedné stránce: hezky upravené, nalíčené tváře; drahé, značkové oblečení; moderní domy, byty, nábytek, drahé auta 
atd.. Jenže to není všechno. Ta druhá stránka těchto lidí také existuje. Stejně tak jako my, i celebrity mají své nedostatky. Jenom je prostě 
nevidíme.. Prohlédněte si pořádně modelky na billboardech, fotkách v časopisech a v reklamách v televizi. Nikdy vás nenapadlo, že část toho, 
co vidíte, může být upraveno na počítači? Vraťme se zpátky ke krátkým sukním a vůbec k vyzývavému oblečení. Většina reklamních kam-
paní, sazí na to, že když dají na titulní stránku časopisu, do televize, nebo na nějaký plakát, či leták, krásnou, štíhlou postavu – modelku, která 
odhalí svoje přednosti, lidé se na to snáze chytnou. Nejhorší na tom však je, že to takhle opravdu funguje. “Čím víc toho kdo odhalí, tím je to 
lepší.” Ale copak se nikde nenajde nějaké jiné téma? Jiný symbol, který by lidi přitahoval? Nebo to dojde až tak daleko, že za chvíli mezi 
sebou budeme chodit nazí jenom proto, aby si nás někdo vůbec všiml? Existuje vůbec nějaká hranice, která by určovala, co ještě jde, a co 
už je přehnané, krátké a vyzývavé? Nevím. Ale jenom proto, že vaše nejlepší kamarádka se chce oblékat podle ostatních, nemusíte vy dělat 
to samé, nemělo by vás to přece ovlivňovat.. Kdo, komu co chce ukázat a odhalit a v čem kdo chce chodit, o tom by si měl rozhodnout každý 
sám za sebe. Snad k tomu můžu jen napsat, že byste se měli rozhodovat nezávisle na všech různých reklamách nebo ostatních lidech (ne-
jenom známých osobností). Jste to Vy, kdo o vás rozhoduje, jste to Vy, kdo si vybírá a jste to Vy, kdo v tom vyjde na ulici.Titulní stránka 
dámského magazínu: Mladá, docela hezká slečna ve spodním prádle se smutným výrazem v obličeji a s vyplazujícím jazykem; Billboard 
vedle autobusové zastávky: Žena oblečená do obtáhlých krátkých společenských šatů z velmi hlubokým výstřihem. (Avšak pozor, nejde tady 
o reklamu na oblečení, či na módní salón. Až když přijdete blíž, zjistíte, že jde o firmu vyrábějící kancelářské potřeby). V televizních reklamách 
na jakoukoliv kosmetiku nebo sprchový gel, vidíte vždy jen ženy s krásnou, lesklou, hebkou, snědou pletí, s hubenou postavou a hezkým 
obličejem, nejlépe skoro nahou... Když se tak rozhlédneme kolem sebe, může se zdát, že se snad už ani nevyplatí investovat do značkového 
oblečení, ale spíš to vypadá tak, jakoby se každý snažil oblékat co nejméně. Jedna by se v krátké minisukni, obtáhlém tričku bez ramínek a 
ve vysokých podpatcích cítila nepřirozeně, jiná v ničem jiném nevytáhne paty z domu. Jedna se maluje jen při slavnostních příležitostech, 
druhá tráví ráno co ráno hodinu před zrcadlem, než se nalíčí. Jedna si vytváří svůj styl. Chová se a dělá to, co chce ona, co ji baví a dělá jí 
radost. Nosí to, co se jí líbí. Druhá pravidelně odebírá dámské magazíny a časopisy, aby zjistila, co je nového u její oblíbené celebrity, aby 
nastudovala, jaké nejnovější trendy právě letí a co kdo nosí. Co by o ní přeci řekly její kamarádky, kdyby nebyla v obraze? Už vás třeba někdy 
napadlo, že všechny celebrity nejsou ti, za co se vydávají na veřejnosti? Viděli už jste někdy nějakou známou osobnost nenalíčenou? Nebo 
oblečenou do úplně normálního oblečení - tepláky, vytahané tričko, otrhané tenisky atd..? Ne? Když budete chvíli hledat na internetu, naj-
dete opravdu zajímavé věci. My známe tyto známé osobnosti spíše po té jedné stránce: hezky upravené, nalíčené tváře; drahé, značkové 
oblečení; moderní domy, byty, nábytek, drahé auta atd.. Jenže to není všechno. Ta druhá stránka těchto lidí také existuje. Stejně tak jako my, 
i celebrity mají své nedostatky. Jenom je prostě nevidíme.. Prohlédněte si pořádně modelky na billboardech, fotkách v časopisech a v rek-
lamách v televizi. Nikdy vás nenapadlo, že část toho, co vidíte, může být upraveno na počítači? Vraťme se zpátky ke krátkým sukním a vůbec 
k vyzývavému oblečení. Většina reklamních kampaní, sazí na to, že když dají na titulní stránku časopisu, do televize, nebo na nějaký plakát, 
či leták, krásnou, štíhlou postavu – modelku, která odhalí svoje přednosti, lidé se na to snáze chytnou. Nejhorší na tom však je, že to takhle 
opravdu funguje. “Čím víc toho kdo odhalí, tím je to lepší.” Ale copak se nikde nenajde nějaké jiné téma? Jiný symbol, který by lidi přitahoval? 
Nebo to dojde až tak daleko, že za chvíli mezi sebou budeme chodit nazí jenom proto, aby si nás někdo vůbec všiml? Existuje vůbec nějaká 
hranice, která by určovala, co ještě jde, a co už je přehnané, krátké a vyzývavé? Nevím. Ale jenom proto, že vaše nejlepší kamarádka se chce 
oblékat podle ostatních, nemusíte vy dělat to samé, nemělo by vás to přece ovlivňovat.. Kdo, komu co chce ukázat a odhalit a v čem kdo chce 
chodit, o tom by si měl rozhodnout každý sám za sebe. Snad k tomu můžu jen napsat, že byste se měli rozhodovat nezávisle na všech 
různých reklamách nebo ostatních lidech (nejenom známých osobností). Jste to Vy, kdo o vás rozhoduje, jste to Vy, kdo si vybírá a jste to Vy, 
kdo v tom vyjde na ulici.
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Ještě, než se pustíte do čtení našeho 
prvního oficiálního čísla internetových novin 
mezi námi, dovolte mi napsat něco málo o 
tomto projektu.

Samotné internetové noviny mezi námi vznikly 
1.8.2005. Posláním těchto novin je zaujmout hlavně 
mladé lidi. Mladé lidi, zajímá hlavně to, co se týká jich 
samotných - témata, o která se zajímají. Otázky, na které 
hledají odpověďi. Příběhy a zážitky, které prožili a chtějí 
se s nimi podělit s ostatními. Problémy, které chtějí řešit 
a vyřešit. Rady a nápady, které se jim hodí do života. 
Informace, kterých do sebe chtějí vtáhnout co nejvíce, 
aby byli vždy v obraze. Výtvory a kreace, které si sami 
vyrobí a vytvoří. Fotky, na kterých můžete být právě vy, 
nebo kamarádka, která se objeví na titulní stránce. Pod-
porování projektů, které se týkají problematiky mladých 
lidí. Akce, kterých se mladí lidé zúčastňují. 

Všechno je jednou v začátcích, jako teď třeba náš 
projekt. Proto i my se budeme snažit naše noviny neu-
stále zdokonalovat a vylepšovat jak jen to bude možné.  
A budeme usilovat o to, aby noviny mezi námi co nejdříve 
vycházely i v tisku.  

Příjemné počtení časopisu mezi námi

modelem stála:

Tereza Pavlovsky

Tereza Pavlovsky

Konkurz
Chceš se i TY 

stát fotografem, kresličem, či 
sazečem 

novin mezi námi ???

w w w . m e z i n a m i . d i e n . c z

Zapiš se do konkurzu 
na naší stránce:

www.mezinami.dien.cz/dotaznik.aspx

Za chyby a názory redaktorù 
vedení novin mezi námi neruèí.
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modelem stála:

Tereza Pavlovsky

Máte-li jakýkoliv dotaz, či připomínku, 
nebo jenom tak nám chcete něco sdělit 

napište nám E-Mail na:

mezinami@dien.cz

   První výtisk našich internetových 
novin mezi námi, je vlastně takový 
výběr toho nejlepšího, co bylo dosud 
vydáno v předchozích pěti číslech

Pohodové čtení přeje
redakce
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Představme si všechny čtyři roční období. Jaro, 
rozkvétají stromy, po zimě se probouzí příroda k 
životu. Léto, hřejivé slunce a lenošení u bazénu. 
Podzim s meluzínou připomínající uši drásající křik. 
Zima, chladná a krutá. 

Naše nálady se mění podle toho, co prožíváme. 
Jsme šťastní, pokud se nám něco povedlo. Roz-
zlobí-li nás někdo, cítíme vztek a mnohdy i bez-
moc. Důležité je, máme-li spokojený rodinný život. 
Ten, kdo není sám, řeší problémy lépe, než člověk 
bez jediného přítele. Jaký je pak jeho světlý bod v 
životě? Je přeci nezbytné pro něco nebo někoho 
žít, mít důvod k radosti, těšit se na společně 
strávené chvíle....

Na jaře  a v létě, kdy vše kvete, se můžeme 
alespoň radovat ze světla a tepla, těšit se pohle-
dem na kvetoucí stromy, ač je to jen chabý důvod 
k radosti. Ale přeci, hezké počasí v nás vyvolává 
pocity radosti. Naopak na podzim a v zimě prožívá 
člověk častěji stavy deprese, beznaděje, nechápe 
vlastní existenci. Svádí ho zoufalý křik větru, děsí 
tma i stíny v ní. 

Podle statistik dochází právě v druhé polovině 
roku častěji k sebevraždám. Lidé si berou život 
skokem z mostu, nebo se otráví prášky. Jaké 
jsou jejich pocity? Co je vede k ukončení života? 
Opravdu neexistuje jiné východisko? 

V Mexiku došlo k společné sebevraždě jedné rod-
iny. Důvod? Tíživá finanční situace. Mexická policie 
našla v jednom domě oběšeného muže, otce od 
rodiny a čtyři ženy, otrávené plynem. Oběťmi byly 
sedmdesátiletá babička, matka a dvě dospívající 
dcery. Opravdu jim nikdo nemohl pomoci? Půjčit 
peníze? Zachránit život.....?

Dvacetiletá dívka si podřezala žíly potom, co 
ji opustil její přítel. Dívčina matka se psychicky 
zhroutila a je v péči lékařů. 
Psychicky labilní žena skočila za zatím 
nevyjasněných okolností ze svého bytu ve čtvrtém 
patře. 

Život si berou lidé na začátku i sklonku života. 
Ženy, muži, 
celé rodiny. 
Pro psychicky 
nevyrovnané 
je záminkou k 
sebevraždě jen 
špatné počasí. 
Mnohdy ani 
nevědí, co 
vlastně dělají. 
Často je sužují 
bludy, které 
jim nedokáží 
vymluvit ani 
jejich příbuzní. 
Procitnou v 
okamžiku těsně 
před smrtí? Uvědomí si....? Lidé se zabíjí kvůli 
penězům, lásce, zoufalství.... Podřežou si žíly 
a pak jen čekají....Pustí plyn a pomalu upadají 
do věčného spánku.... Vkročí na most a potom...
Potom se odlepí z bezpečí a padají dolů. V těch 
několika sekundách si uvědomí, že není cesty zpět, 
že nejde vrátit čas, že je konec....

Je opravdu jakýkoliv důvod dost silný na to vzít 
sám sobě život? Je správné soudit lidí, kteří tak 
učinili? Je sebevražda řešení?

Proč dochází k sebevraždám ?

Je sice léto, alespoň tomu naznačuje datum v kalendáři, ale počasí spíše odpovídá podzimu 
a zimě. Ráno už je sice v sedm hodin světlo, ale mlhy, mrazivý vítr, a do toho vánice nebo déšť 
nejsou vyjímkou. Dobře, je špatné počasí - a co má být? 

AMu

Proč dochází k sebevraždám ?
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AMu

        Události kolem CzechTeku a 
jeho násilného “rozehnání“ rozvířily už 
i tak nepříliš klidnou vodu naší poli-
tické scény a vyvolaly řadu vášnivých 
diskusí. Každý má svůj názor, a i když 
se většina přiklání na stranu technařů, 
jistě i ty největší podpůrce Paroub-
kových lidí překvapila síla zákroku. 
Určitě nejsem sama, kdo se ptá: Proč 
vlastně? Proč policie zasáhla? Proč byla 
párty-v podstatě diskotéka pod širým 
nebem-rozehnána? S přihlédnutím 
k minulým “ročníkům“ se většina 
shoduje, že zákrok byl nutný. Do-
chází-kvůli nepříliš střízlivému stavu 
účastníků-k výtržnostem, okolí je 
devastováno a okolní pole jsou dlouho 
nepoužitelná. Lidé potom žalují stát, 
stát spor prohraje a pak musí sáh-
nout do své hluboké kapsy, respektive 
nezbyde tolik peněz na platy politiků. 
Pánové Paroubek a Bublan se poku-
sili ohromit veřejnost poukázáním 
na loňská, údajně strašlivá čísla 
za úklid 11. ročníku CzechTeku. 
Ceny se prý pohybovaly ve stovkách 
tisíc korun. Obyčejného občana to 
jistě vyděsí. Když se ale zamyslí,

uvědomí si skutečnou hodnotu této
sumy. Politikové neustále poukazují 
na to, že tyto “zbytečné“ výdaje na-
pomáhají zvyšování schodku ve stát-
ním rozpočtu, tzn. že tyto a podobné 
výdaje způsobují ten neustálý nárůst 
státního dluhu. Ale dovolím si jeden 
drobný pohled do zákulisí. Například,  
že cena úklidu po CzechTeku, úklidu 
po několika tisících lidí, se rovná dvěma 
nebo třem platům politiků. CzechTek 
je jednou za rok a politici dostávají 
plat měsíčně a ještě hezky obalený 
výhodami. To už ale jinde jsme…
Pak je tu také výmluva, že techno- 
párty je velkoprodejna drog. Připadá 
mi to jako trestuhodný alibismus. 
Podle mého názoru se k drogám 
dostane každý, kdo chce a poj-
menování CzechTeku rájem dealerů 

je chabá výmluva. A i kdyby, 
spadá to pod protidrogové. 
Řekněme, že byl ale zákrok 
nutný. Okamžitě mi ale napadá 
další otázka: Proč tolik? Bylo 
nutné tolik zranění? Rozhodně 
tím nechci obviňovat policii…
Myslím, že tu šlo o něco 
jiného. Myslím, že to jen 
někdo chtěl demonstrov-
at svoji sílu, respektive moc. 
Ale to je pouze můj názor…

Proè vlastnì?
Názory

JDu



mezi                                                                                                                                                                          námi 6

Titulní stránka dámského magazínu: Mladá, 
docela hezká slečna ve spodním prádle 

se smutným výrazem v obličeji a s vyplazu-
jícím jazykem; Billboard vedle autobusové za-
stávky: Žena oblečená do obtáhlých krátkých 
společenských šatů z velmi hlubokým 
výstřihem. (Avšak pozor, nejde tady o rek-
lamu na oblečení, či na módní salón. Až když 
přijdete blíž, zjistíte, že jde o firmu vyrábějící 
kancelářské potřeby). V televizních reklamách 
na jakoukoliv kosmetiku nebo sprchový gel, 
vidíte vždy jen ženy s krásnou, lesklou, heb-
kou, snědou pletí, s hubenou postavou a hez-
kým obličejem, nejlépe skoro nahou...

Když se tak rozhlédneme kolem sebe, 
může se zdát, že se snad už ani nevyplatí 

investovat do značkového oblečení, ale spíš 
to vypadá tak, jakoby se každý snažil oblékat 
co nejméně.

Jedna by se v krátké minisukni, obtáhlém 
tričku bez ramínek a ve vysokých pod-

patcích cítila nepřirozeně, jiná v ničem jiném 
nevytáhne paty z domu. Jedna se maluje jen 
při slavnostních příležitostech, druhá tráví 
ráno co ráno hodinu před zrcadlem, než se 
nalíčí. Jedna si vytváří svůj styl. Chová se a 
dělá to, co chce ona, co ji baví a dělá jí ra-
dost. Nosí to, co se jí líbí. Druhá pravidelně 
odebírá dámské magazíny a časopisy, aby 
zjistila, co je nového u její oblíbené celebrity, 
aby nastudovala, jaké nejnovější trendy právě 
letí a co kdo nosí. Co by o ní přeci řekly její 
kamarádky, kdyby nebyla v obraze?

Nazí nebo oblečení?
Móda & Styl
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Už vás třeba někdy napadlo, že všechny 
celebrity nejsou ti, za které se vydáva-

jí na veřejnosti? Viděli už jste někdy nějakou 
známou osobnost nenalíčenou? Nebo 
oblečenou do úplně normálního oblečení- 
tepláky, vytahané tričko, otrhané tenisky 
atd..? Ne? Když budete chvíli hledat na in-
ternetu, najdete opravdu zajímavé obráky. 

My známe tyto známé tváře spíše po té 
jedné stránce: Hezky upravené, nalíčené 
tváře; drahé, značkové oblečení; mod-
erní domy, byty, nábytek, drahé auta atd.. 
Jenže to není všechno. Ta druhá stránka 
těchto lidí také existuje. Stejně tak jako my, 
i celebrity mají své nedostatky. Jenom je 
prostě většinou nevidíme..

Prohlédněte si pořádně modelky na bill-
boardech, fotkách v časopisech a v 

reklamách v televizi. Nikdy vás nenapadlo, 
že část toho, co vidíte, může být upraveno 
na počítači?

Vraťme se zpátky ke krátkým sukním a 
vůbec k vyzývavému oblečení. Většina 

reklamních kampaní, sazí na to, že když 
dají na titulní stránku časopisu, do televize, 
nebo na nějaký plakát, či leták, krásnou, 
štíhlou postavu – modelku, která odhalí 
svoje přednosti, lidé se na to snáze chyt-
nou. Nejhorší na tom však je, že to takhle 
opravdu funguje. “Čím víc toho kdo odhalí, 
tím je to lepší.” Ale copak se nikde nenajde 
nějaké jiné téma? Jiný symbol, který by lidi 
přitahoval? Nebo to dojde až tak daleko, 
že za chvíli mezi sebou budeme chodit 
nazí jenom proto, aby si nás někdo vůbec 
všimnul? Existuje vůbec nějaká hranice, 
která by určovala, co ještě jde, a co už je 
přehnané, krátké a vyzývavé? Asi ne. Ale 
jenom proto, že vaše nejlepší kamarádka 
se chce oblékat podle ostatních, nemusíte 
vy dělat to samé, nemělo by vás to přece 
ovlivňovat..

Kdo, komu co chce ukázat a odhalit a v 
čem kdo chce chodit, o tom by si měl 

rozhodnout každý sám za sebe. Snad k 
tomu můžu jen napsat, že byste se měli 
rozhodovat nezávisle 
na všech různých 
reklamách nebo os-
tatních lidech (ne-
jenom známých os-
obností). Jste to Vy, 
kdo o vás rozhoduje, 
jste to Vy, kdo si vy-
bírá a jste to Vy, kdo 
v tom vyjde na ulici.

Móda & Styl

Ani zpevačka skupiny No Doubt, Gwen 
Stefani není vždy dokonale nalíčená...

TPa
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VýBìROVé TøíDY JIŽ NA ZŠ  -               

Myslím, že si každý                 
pamatujete na dobu, co jste       
chodili na základní školu. 
Někteří dokonce chodili do 
školek či jeslí. A určitě jste 
si již někdy položili otázku 
„k čemu mi to vlastně bylo?“. 
Účelem tohoto článku není 
odpovídat na tyto otázky, na 
ty si každý odpovězte sám 
individuálně a v soukromí, 
nikomu do toho nic není 
a právo na soukromí se 
musí respekto-
vat, ale vlastně 
bych chtěl ukázat 
takovou „utopi-
stickou myšlenku“ 
ve smyslu „jak by 
to jednou mohlo 
či nemohlo vypa-
dat se současným 
v z d ě l á v á n í m “ . 
Vraťme se tedy 
znovu do období 
našich prvních tříd. 
Naučili jsme se tam 
psát, základům 
počtů do deseti, číst 
a drobné praktické 
zručnosti typu zašití 
knoflíku na košili a 
podobně. Tyto zna-
losti jsou vcelku pro 
šestiletého až sed-
miletého človíčka 
dostačující, pro nás 
starší je to zdánlivě 
málo, ale pro malého 
tvora, který musí 
pochopit svoji řeč 
ne tak, že ji mluví 
slovy, ale že každé 
slovo se skládá z 

elementů – písmen – a že 
každé slovo je vlastně jen je-
jich kombinací. To je stejné, 
jako když by se někdo učil 
čínsky – stejně tak se musí 
Čech naučit vnímat tamější 
psanou řeč přes znaky rep-
rezentující slova, nikoli po 
písmenech. Až do čtvrté 
třídy se prakticky žáček učí 
věci, které jsou potřebné pro 
život a pro budoucí studium. 
A zde bych chtěl někdy v oné 
budoucnosti, kterou bych 
chtěl třeba i zažít, udělat ta-
kovou „odrážku“. 

Pokud student dále pos-
tupuje do následujících tříd, 

takže do páté a výše, je mu 
sice jen deset či jedenáct, ale 
už si může být schopen „vy-
myslet“, jestli ho některé věci 
baví více, či méně. Například 
bych navrhl následující 
možný výběr tříd vyššího 
stupně: 5.A – Matematická 
třída 5.B – Zeměpisná třída 
5.C – Češtinářská třída a tak 
podobně. Pokud bych měl 
být  já tím studentem, který 
si to vybírá, zvolil bych (v tu 
dobu – opakuji v tu dobu) 
třídu 5.B. Učil bych se všem 
předmětům, jako matemati-
ce, češtině, fyzice a podobně, 
ale v naší třídě by byl dán 

důraz na zeměpis, 
byla by prováděna 
cvičení i na PC nebo 
na papír. Pokud 
bych chtěl doufat v 
myšlenku s PC, up-
ravil bych i osnovy 
obecné školy. Práce 
s PC je v dnešní době 
něčím základním, 
stejně tak jako v 
minulosti bylo např. 
psaní perem a ne 
na tabulky křídou. 
Neříkám od první 
třídy, to by bylo trou-
falé, ale spíše bych 
udělal jakýsi povin-
ný předškolní kurz, 
nebo jak to nazvat, 
kde by již děti do 
školy šly vybaveny 
znalostmi psaní 
písmenek a čísel. 
Protože jak známo, 
kolem 5. roku života 
je dítě nejzvědavější 
a nejzapálenější, tak 
aby toho využilo. A 
hlavně tento náskok 
bude znatelný i v 

Názory
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dalších letech studia, kdy již 
bude mít dítě s textem větší 
zkušenosti a může ho využít 
jako učební pomůcky, ne 
jako vlastní věci, kterou by 
se měl naučit.                     

Takže ve stručnosti by 
dítě ve čtvrté třídě mělo 
umět zacházet s PC na úrovni 
psaní textu (na úrovni všemi 
deseti, na rychlosti by ještě 
nezáleželo, hlavně všemi 
deseti prsty, aby si neosvo-
jilo nějaký zlozvyk, číst, psát 
bez schopnosti složitějších 
pravopisných konstrukcí 
(velká písmena a podobně), 
počítat v oboru racionálních 
čísel, základy zeměpisu (je 
zbytečné se čit, co se kde 
vyrábí, to se dá kdekoli na 
internetu vyhledat pomocí 
PC, které by již měli ovlá-
dat, takovéto „zbytečnosti“ 
se stejnak zapomenou – já 
už si také nepamatuji, co se 
vyrábí v Pardubicích a přitom 
jsem z toho měl jedničku:-) 
základ angličtiny (nebylo by 
na výběr, byla by natvrdo 
angličtina, v dnešním světě 
je to jazyk velice důležitý, 
spíše nezbytný – vidím na 
svých spolužácích, jak jim 
je němčina platná – nikde se 
pořádně nedomluví a když 
umějí anglicky, tak se dom-
luví i v Německu. Nejspíše je 
to nějaký přežitek ještě z dob 
rakouskouherské říše). Věci 
jako přírodopis a podobně 
bych nechal nezměněné. 
To by byla ona obecná část 
základní školy. Dálepak by 
žák volně, tj. bez přijímacího 
řízení, přestoupil na vyšší 
stupen základní školy, kde by 
si mohl vybrat tak, jako jsem 
psal výše, tedy např. u mě 
by to byla třída na zeměpis. 
Samozřejmě by mohl kdykoli 

přejít, je to jen na vůli žáka, 
kam bude chodit. Musí však 
počítat s tím, že pokud 
bude chodit do zeměpisné 
třídy, jako bych chodil já, a 
pak přestoupí do matemat-
ické, jako bych to já udělal, 
bude mít možné problémy 
s matematikou. Ale s tím se, 
bohužel krom soukromých  
konzultací, nic dělat nedá. 
Mohla by se udělat třeba 
dvouhodinovka matematiky 
pro srovnání, protože zase 
takový rozdíl by v učebním 
plánu nebyl, takže by mohla 
stačit. Později by si mohl ještě 
vybrat „spoluzaměření“, jako 
např. od 5.A by chodil do 
matematické třídy a v 7.A by 
si přidal ještě povinně volitel-
né předměty např. elektroni-
ka, ekonomie či podobně.  
Ty by chodil navštěvovat v 
termínech, které by vypsaly 
jednotliví učitelé, například 
učitel Macháně by měl hodi- 
ny ekonomie každé pondělí, 
středu a čtvrtek od 14:00 
v třídě DK24 (číslo je jen 
příklad). A žáci, kteří by si 
museli něco zvolit by tam 
pak např. jedenkrát týdně 
Jak by to jednou mohlo vy-
padat s normálním školstvím 
zaměřenost a v případě, 
že je technicky založen je 
zbytečné, aby se učil vaření 
a vyšívání (samozřejmě by 
si mohl zvolit – viz výše) :-).  
V přestupu na střední školu 
by to neměl být problém, 
alespoň ne takový, jako to 
bývá dnes. Přijímací řízení 
by také mohlo být změněno 
– narozdíl od ministryně 
Buzkové, která povoluje jen 
jednu přihlášku – nekonal by 
se den přijímacího řízení, ale 
celý týden. Žák by si zvolil 
libovolné množství přihlášek 

a bylo by jen na nich, v ja-
kém dni a v jakém pořadí 
by se příjmaček zúčastnili. 
Volnějšího režimu na střední 
v tu dobu by mohli využít 
maturanti jako prodloužení 
„svaťáku“, či nějak tak 
podobně. Vím, že to, co jsem 
zde napsal je v Čechách asi 
naprostá utopie, protože v 
našem státě se hledí prioritně 
na finanční stránku věci,  So-
ciální demokrati zadlužili náš 
stát neuvěřitelnou částkou 
několika set miliard korun a 
lidi jsou ještě tak hloupí, že 
je volí znova. Já to nechápu. 
Stejně tak nechápu, proč, 
někdo volí komunisty. 
Nejspíš proto, že je někdo 
lempl a nemá na to někde 
pracovat a doufá, že by mu 
komunisti dali práci. Nojo. 
Češi jsou sobci, hlavně, aby 
měl jednotlivec na pivo, kvůli 
tomu klidně padne vláda :-) 
Až se konečně češi umoudří 
a tohle změní, bude lépe. 
Mnohem lépe. Až se zem zase 
dostane do těch správných 
rukou, až se přestane hledět 
na krátkodobý zisk, jako 
tomu dělá sociální demokra-
cie, až se začne hledět na 
dlouhodobou prosperitu i 
pro naše potomky – potom 
bude v zemi hej a potom 
někdy možná může být 
zaveden i tento školský sys-
tém, protože – a nebudeme 
optimisti – nebude zrovna 
levný a výdaje na něj bu-
dou obrovské. Ale pokud by 
to mělo zvýšit vzdělanost v 
naší zemi, pokud by to mělo 
zvednout životní úroveň (po-
dotýkám dlouhodobé ukaza-
tele stavu země), nestálo by 
to za to to alespoň zkusit?

RKl
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  Aneta se narodila v Benešově 26.11.1986 a 
vyrůstala v Říčanech. Hudbu vnímala od malička, v 
osmi letech se začala učit na kytaru, později chodila 
na hodiny zpěvu a do sboru. Od čtrnácti hrála s ka-
pelou SPB, která jí dala spoustu zkušeností, začala 
se otrkávat mezi lidmi, naučila se s aparaturou 
a s organizací koncertů. V sedmnácti jí tatínek 
přihlásil do soutěže Česko hledá SuperStar, kterou 
20.6.2004 vyhrála. Stala se první českou SuperStar, 
diváci jí poslali 79%hlasů :) Tato soutěž ale nebyla 
její první,navštívila například DO-RE-MI, které se 
svou sestrou vyhrála a Rozjezdy pro hvězdy, kde 
skončila jako druhá.

    První album Spousta andělů  (pokřtili Ready Kirk-
en, Tři sestry a Divoký Bill), oficiálně vyšlo v pondělí 
6.září 2004. Koupit jste si ho ale mohli už 31.srp-
na na křtu desky. Kdyby Anetě pěvecká kariéra 
nevyšla, chtěla by se dál věnovat tomu co studuje-
ekonomice, protože jí ekonomika baví.
    Největší opora je pro ni rodina, její bratr Nikola 
od začátku soutěže říkal, že pokud vyhraje, stane 
se jejím manažerem:) Její přezdívka mezi kamarády 
je Soptík. Sama o sobě říká, že působí smutně, že 
je citlivá a že má ráda změny. V zimě ráda lyžuje, v 
létě hraje tenis, celý rok zkouší s kapelou SPB, zpívá 
ve sboru, ráda se schází s přáteli.

Aneta vydala své CDčko s náz-
vem “Spousta andělů”. Je na něm 
celkem 13 skladeb. 
Nejvíce  se mezi lidmi, kteří Anetu 
poslouchají, líbí skladba Hříšná 
těla křídla motýlí. Na druhém 
místě je píseň Skvělej nápad a 
jako třetí se umístila skladba 

Spousta andělů. Potom už jsou skladby v 
oblíbenosti téměř vyrovnány.Oblíbené pití: Jim Beam

Její domácí mazlíček: roční vlčák Bag
Oblíbený film: Armagedon s Brucem Willisem
Poslouchá: Alanis Morissette a Evanescence
Oblíbené jídlo: přírodní kuřecí prsíčka s bram.kaší , těstoviny se sýrem

A víte, že...
... pan Zdeněk Kaplan vsadil 
400tisíc korun u společnosti 
Sazka na to, že Aneta vy-
hraje Superstar. Vsadil tak 
na ni, když zbývalo ještě 
šest soutěžících a slíbil, 
že když se Aneta dostane 
do poslední dvojice tak na 
ni ještě na vrh vsadí šest 
tisíc. Ale peníze si nenechá 
všechny pro sebe. Řekl, že 
jestli vyhraje tak část peněz 
věnuje charitě…

Aneta Langerová

IHl

Hudba
superstar
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Žiji ve středně velkém, až 
větším městě,   v Plzni. Zdejší 
příroda je tím samozřejmě 
dost poznamenána, prakticky 
každý to nějak pozná, že už 
zde příroda není tím, čím by 
asi měla být. A tak bylo ro-
zhodnuto, že kolem Plzně 
bude dálniční obchvat. Měl 
zabránit přeplnění Plzně 
dopravou, což z vlastních 
zkušeností vím, že se děje. 
Měl by tedy odklonit tzv. 
„tranzit“ – to je ta část do-
pravy, co Plzní jen projíždí, 
hlavně nákladní vozy a 
dálkové kamióny. Obchvat 

se (alespoň jeho dosavadní 
část) nachází směrem na 
Rokycany od Plzně a vede 
po jižní straně až skoro na 
Bory – tam se dálnice spojí 
a pokračuje jako normál-
ní cesta. Již je v přípravě 
samozřejmě mnohem delší 
okruh, avšak zatím jsou spíše 
jen zahájeny zemní práce, 
než-li něco „pořádného“. 
A v těchto pracích se na-
chází i to, o čem zde chci 

alespoň „nahodit“ téma – ne-
hodlám to někomu rozmlou-
vat, vše je jen mým názorem a 
samozřejmě si každý můžete 
udělat takový, jaký chcete. 
Onou věcí je tunel skrz kus 
kopce, který se v rozestavěné 
části nachází. Kdyby nemohl 
být tento tunel vybudován, 
dva konce obchvatu by byly 
nespojené a doprava by tak 
nemohla proudit, či měla 
by jakýsi úzký bod, kde by 

se všechna doprava stáhla 
do jednoho pruhu – ale to 
by způsobilo to, kvůli čemu 
okruh je postaven – FRONTY. 
A tak byly zahájeny výkopo-
vé a vrtné práce na tunelu. A 
stalo se to, co každý alespoň 
tak kouskem duše očekával-   
ozvali se ekologové. Tunel, 
který by zde vznikl, by zabral 
asi 500 čtverečních metrů na 
povrchu, takže les, který se 
zde nachází, by musel být vy

bagrován. To se samozřejmě 
nelíbilo zdejším ekologům a 
tak zahájili kampaň „proti“ 
postavení tohoto tunelu. Že 
nevíte, co je na tom divné a 
proč o tom píšu? Je to pros-
té- jen nechápu, kterou částí 
těla ekologové přemýšlejí– 
možná čímkoli, ale mozkem 
evidentně ne. Máme zde 2 
odlišné názory, které jsou 
ale spíše jen dvěmi stranami 
jedné mince. Ti, co tunel na-
vrhli versus ekologové. Kdo z 
nich udělá pro přírodu více? 
Ti, co zničí 5 arů lesa, nebo 

ti, co chtějí, aby zničen 
nebyl? Paradoxně 
přírodě více uškodí 
právě oni ekologové 
– to, že zachrání 
kus lesa bude mít za 
důsledek, že dop-
rava nebude jezdit po 
obchvatu a tím pádem 
se mnohonásobně 
zvýší koncentrace 
výfukových plynů ve 
městě – zvláště ve 
frontách, kde mo-
tory vlastně jen tak 
naprázdno běží. A 
na oltář obětí padne 
jen 500 čtverečních 
metrů lesa. Myslíte 

si, že je lepší zachránit les, 
či 150 tisíc obyvatel Plzně? 
Ekologové jsou evidentně 
jen jednostranně zaměření 
občané, kteří by nejraději 
udělali pěknou přírodu, aby 
byla pěkně zelená a zdravá, 
ale aby člověk vyhynul.
 Nevím, co je větší zlo. 
Naštěstí (alespoň pro mě) už 
je tunel vykopán (právě dnes 
to bylo v rádiu ve zprávách), 
takže naštěstí vyhrála ta 

Jak jen ti ekologové
p ř e m ý š l e j í ?

Názory
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 Tentokrát bych si chtěl na mušku 
vzít trochu rozšířenější téma – snížení 
trestní odpovědnosti mladistvých. 

 Nejprve pro neznalé – co to vlastně 
znamená? Jde stručně o to, že pokud 
je vám čtrnáct a zabijete 3 důchodce, 
nebudete moci být ani zavření a vy-
váznete s důtkou nebo maximálně s 
polepšovnou. 

 Vždyť to je úplně hrozné! Co-
pak se naši zajisté moudří politici 
nedokáží na svět podívat běžnýma 
očima obyčejných lidí? Cožpak 
nepochopí, že i jedenáctileté dítě 
dokáže zabít? Dle mého by trestní 
odpovědnost měla být snížena až na 
deset let – sice třeba s čtvrtinovou 
trestní sazbou, ale ať je člověku de-
set nebo třicet – pokud desetileté dítě 
zabije, myslím, že není normální a že 
by takový člověk měl být separován 

od ostatních. Nebo nemyslíte? A plná 
trestní odpovědnost od dvanácti let. 
Ve dvanácti – mám ten pocit – už 
si dítě dokáže představit, že pokud 
někoho praští železnou tyčí, že z 
toho oběť dvakrát šťastna nebude 
a že jí to nejspíše dosti ublíží. Ta-
kovým dětem bych osobně nedal 
snížené tresty z ohledu na věk, ale 
spíše zvýšené – klidně i trojnásob. 
Ve třiceti může občan mít problém 
s rodinou, se zdravím a kdoví s čím 
vším – prostě všeobecně může mít 
velké problémy, problémy dvanácti-
letého či dvanáctileté jsou omezeny 
na sezení ve škole a psaní domácích 
úkolů!! 
A tak by to mělo být, žádná shovíva-
vost s vrahy, ať je jim klidně 
jedenáct!!!

správná strana. Však se na 
to podívejme – pokud jedu 
z Rokycan autem např. na 
Bory – pokud bych musel sjet 
na Doubravce a tím pádem 
projet celou Plzní, trvalo by 
mi to tak půl hodiny, možná 
i více, když je opravdu velký 
provoz. Automobil za hod-
inu spotřebuje tolik kyslíku, 
co člověk za rok. Pokud po-
jedu po obchvatu, jsem tam 
asi za 9 minut (zkoušel jsem 
to po nynější cestě minulou 

neděli, jel jsem 110km v 
hodině a vše v naprostém 
pořádku).  Takže nedělám 
smog ve městě, mám menší 
spotřebu paliva (ve městě 
se zvyšuje, protože se často 
brzdí a rozjíždí), tím pádem 
jsem ušetřil rok života jed-
nomu člověku. Alespoň tak 
si to představuji a mám z 
toho dobrý pocit. Možná 
by se tedy páni ekologové, 
jak si říkají, měli trochu 
zamyslet nad věcmi, za 

kterými stojí, zda-li jsou 
doopravdy tak výhodné, jak 
tvrdí, anebo jestli jen ne-
jsou dočasnými řešeními 
aktuálního problému, 
avšak v globálním měřítku 
spíše neekologické. Vy, u 
svých počítačů se zamys-
lete sami... a až vyrazíte do 
práce, do školy, nakoupit... 
přemýšlejte, jestli ten 
kilometr není lepší ujet na 
kole, než autem..

Nepochopitelná 
vìková hranice

RKl

RKl
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Úkazy přírody
Jeden z nejznámějších úkazů je asi 

„Místo škorpióna“ – sedm energetizujících 
kamenů,  které jsou poskládány do tvaru 
škorpióna. Každý kámen má jedinečnou 
historii související s daným místem. 
Například dva kameny jsou jakýmsi 
umyvadlem s léčebnou vodou, která nik-
dy nevyschne, i když nemá žádný přítok 
vody. Jedna pomáhá zneškodnit bra-
davice a druhá má léčebné účinky na oči. 
Místo se nachází v klidném a krásném 
údolí, které určitě stojí za návštěvu.

Památeční místa  
V podstatě najdete památeční mís-

to všude. Některé lesy a místa jsou 
zasvěceny různým svatým, kteří většinou 
mají i svoji kapličku, nebo alespoň křížek. 
Stačí se projít okolo nějaké silnice, nebo 
podél lesa a najdete jich mnoho. Přímo v 
Kautzenu je také krásný kostel.

Fotbalový stadion, tenisové 
kurty, jezdecká škola

Příznivci sportu si zde mohou také 
přijít na své. Buďto můžete shléd-
nout fotbalový zápas mezi místními a 
sousedskými týmy, nebo si třeba můžete 
jít sami aktivně zahrát tenis na vedlejší 
kurty a nebo si zajezdit na koni.

Dolní Rakousko

KAUTZEN

Kautzen se nachází v blízkosti 
česko-rakouského hraničního 
přechodu Slavonice-Fratres.
   Okolí Kautzenu je převážně 
zalesněné, z čehož vyplývá 
i název oblasti – Wadlviertel 
(Lesní čtvrť). Silnice jsou zde 
lemovány jak malými poli míst-
ních sedláků, tak i nezoranými 

loukami, na kterých jsou často vidět pasoucí se stáda jelenů a srnek.
 Samotné město Kautzen nabízí velké množství zábavy takřka pro 
každého – místní vlastivědné muzeum, dílny řemeslníků, neobvyklé úkazy 
přírody, bylinkářská naučná stezka, památeční místa, fotbalový stadion, teni-
sové kurty atd.

R
E
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O
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Řemeslné dílny
Přímo ve městě i v 

blízkém okolí se nachází 
několik řemeslných dílen, 
které jsou po většinu 
času přístupné veřejnosti. 
Keramická dílna Matthias 
Schawerda Kautzen, je 
zaměřená především na 
obkládání krbových vložek 
a kamen, ale vyrábí i keram-
ické nádobí a keramické 
doplňky, můžete si mimo 
jiné prohlédnout i práci na 
hrnčířském kruhu. 

Bylinkářská naučná stezka
Přímo z města vede do okolí  tzv. Kneippweg 

(Bylinkářská stezka). Při prohlídce této stezky si 
můžete přivonět nejen ke známým i neznámým 
bylinkám, ale i prozkoumat nádhernou přírodu. 
Na cestě se nachází nemálo odpočinkových 
míst, kde můžete vydechnout, nebo si udělat 
piknik uprostřed lesa nebo louky.

V Kautzenu je také 
sklárna, a frotýrka – pod-
nik na výrobu ručníků. A 
v nedalekém Tiefenba-
chu, v komplexu Ober-
mühle se zase vyrábí 
bio matrace; oblečení 
a doplňky z filce; tkané 
koberce a zpracovává se 
tady vlna. 

Kachlová kamna (obr.nahoře) 
vám Matthias Schawerda (obr.
vlevo)zhotoví na míru. 
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Dospělí € 1,50
Skupina € 1,00

Děti  € 0,70
Skupina € 0,40

Vstupné:

Otevírací doba:
každou 1.neděli v měsíci:
Neděle, 4.září 9:00 - 12:00
Neděle,  2.října 9:00 - 12:00

Heimatmuseum Kautzen
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Udělejte si výlet do Kautzenu a okolí, nebudete litovat! TPa, JPu

Místní vlastivědné muzeum
V tomto muzeu můžete na vlastní oči vidět, co všechno zde dříve lidé ručně 
vyráběli. Většinou se tyto práce - pletení košíku, vyrábění dřeváků a nářadí pro 
práci na poli, dělaly v zimě, protože přes léto se muselo pracovat na polích. 
Dále si můžete prohlídnout pracoviště kováře či tkalcovské stavy. Uvidíte jak 
se pletou provazy, jak se pracuje na kolovrátku, jak se ručně přípravuje dřevo 
ke stavbě a nebo jak se opravuje taková citera. Můžete si tady poslechnout 
i takzvané „Waldviertlerovské ságy“, které vypráví a předčítá jeden z míst-
ních obyvatelů. K vidění jsou i některé věci dřívější denní potřeby, například 
starožitné váhy, cukřenky, knihy a nábytek. Příležitostně se v tomto muzeu 
konají i různé výstavy. Například 1.května se uskutečnila výstava medvídků. K 
vidění tu byli medvídci ze slámy, z plyše i ze dřeva.   

ševcovina...

předčítání.vyšívání...

Tkaní...

Heimatmuseum Kautzen
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Občas se sám sobě divím, že 
jsem na světě. Občas se sám sobě di-
vím, že jsem vůbec mohl vzniknout. 
Občas se sám sobě divím, že se tady 
procházím po bytě, konzumuji horký 
čajíček a mohu psát tento článek. Že 
nechápete, proč to vůbec uvádím? No 
– popravdě to pořádně ani nechápu 
já, sám totiž nevím, jak tenhle článek 
začít. Ne snad, že bych nevěděl, o čem 
by měl být, ale na takové ožehavé téma, 
o kterém chci psát, se těžko hledá 
nějaký líbivý úvod. A hned mi napadá 
– co to vůbec píšu? Proč „ožehavé“ 
téma? Copak je ožehavého na tom, že 
se lidi mají rádi a provozují sex? Co-
pak se všichni lidé na světě pomátli? 
Cožpak se všichni zbláznili? Vidíte? 
Už to doléhá i na mě. Mám-li mluvit 
otevřeně o sexu, o milování a o všem s 
tím nějak spojeném, už tak sdílný ne-
jsem, vážím každé slovo, mám prob-
lém se vyjádřit. Že stále nechápete, co 
chci vůbec sdělit? Upřesním to ještě 
více – zkusím to otázkou – „Proč se v 
soudobé společnosti na pokraji tech-
nických a duševních možností stále 
tolik lidí bojí a stydí mluvit o sexu?“ 
Patříte také k nim? Je pravděpodobné, 
že ano – myslím, že vysoké procento 
populace tento falešný stud pociťuje 
dnes a denně – kdo je zvyklý chodit v 
běžném oblečení, asi těžko ze dne na 
den vyjde ven v latexovém přiléhavém 
oblečku. Mysl každého z nás je za-
kalena předsudky, které potřebují 
vymýtit. Nemyslím věci typu „milování 
na veřejnosti“, například v tramvaji- 
to ne, 

ale alespoň postupné snižování úrovně 
onoho studu, co jsem uváděl. Občas 
si pokládám otázku: „Co lidi motivuje 
se
vzájemně  zabíjet? Dvě strany téže
mince. Smrt a zrození, sex a zabíjení, 
láska a nenávist. Všechny  tyto „dvo-
jice“ k našemu životu bezezbytku 
patří – sice některým se nepoštěstí 
zažít za život sex, lásku, ale také za-
bíjení, nenávist. Smrt a zrození – to 
jsou položky, kterými se může pyšnit 
kdokoli z nás. 
 

Musíme si vyčlenit několik 
pojmů, pojmu, které z našich i 
zahraničních médií slýcháte denně.
Možná tušíte – jsou to pojmy sex, 
milování, láska a v neposlední řadě i 
pornografie. Úplně slyším, jak si říkáte 
– „co ten mi bude vyprávět o sexu“. Já 
vím – ale tak si každý soukromě zkuste 
odpovědět na následující otázku: „Co 
je to sex?“ Můj názor je takový, že 
jde o činnost spojenou s maximální 
láskou, o činnost spojenou nejen s 
„výrobou potomků“, ale všeobecně 
o lásku a její fyzické projevy. Láska 
patří k sexu stejně tak, jako majonéza 
do salátu. Bez lásky je sex jen stro-
hým „tréninkem“ kondice. Mnoho lidí 
si dnes, hlavně pod nátlakem ame-
rických „hrdinů“, co si nabalí holku na 
jednu noc v kasinu, myslí, že mohou 

Sex? To těžko....
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provozovat sex bez lásky. Neříkám, 
že to nejde – ale zkoušet to nehodlám 
ani náhodou – i kdyby šlo o největší 
nouzi mého života. To je právě onen 
rozdíl. Dva lidé se mohou jeden den 
milovat, druhý den pouze mít sex. 
Vidíte ten rozdíl? Při milování jde o 
to, že se duše dvou lidí spojí v jednu, 
milování si užijí v nejvyšším možném 
stupni krásy a vše dělají naprosto ne-
nuceni, naprosto z lásky a ze vzájem-
ného porozumění. Opačný případ 
je právě onen strohý sex – mladík v 
jaguáru zastaví na křižovatce vysoké 
blondýnce s tvary tak nápadnými, že 
i snad okolo letící hmyz musí na-
padnout oč jde. Mladík se s ní v lese 
pomiluje na zadním sedadle. Vyloží 
jí, zaplatí. To je vše. Ale to přeci není 
milování.. to přeci není láska... to je 
prostě jen SEX, bez ničeho, prostě jde 
jen o zážitek a o pocit spojení. O nic 
víc. 
Podobný problém – již více zmiňovaný 
– je rozdíl erotiky a pornografie. Za-
tímco v erotice jde o pud lásky či jak 
to nazvat, v pornografii jde čistě jen a 
jen o akt sexu.

  
   Ale to jsem se dostal trochu jinam 
– na internetu zajisté najdete takových 
myšlenek hromady, takže je zbytečné 
to zde uvádět. Ale konečně bych se 
chtěl vrátit k tomu, co jsem psal na 
začátku – proč vlastně skoro nevěřím, 

že jsem se mohl narodit? Je to prosté. 
Když si představím takovou tu typ-
ickou babičku v roce 1860 – doba, 
kdy obnažené ňadro bylo „fuj lidstva“, 
jak se mohli vůbec dva lidé sblížit 
natolik, že dokonce počali potomka? 
Já to prostě jen nechápu. Tehdejší 
ženy a občas ani muži netušili „jak na 
to“, absolutně nevzdělané byly tedy i 
případně i jejich děti. Naštěstí je dost 
jiná doba a takové přežitky už „nejsou 
v módě“. Ale přeci. Možná to my, Češi, 
nepociťujeme, ale pokud se podíváte 
např. na daleký západ, na americký 
kontinent – možná byste nevěřili svým 
očím a uším. Tamější zákony a morál-
ka je na takové podezřelé úrovni, že 
např. pokud se špatně podíváte ve 
výtahu na ženu, můžete z toho mít 
žalobu na krku. 
V Čechách je to naštěstí mírnější, ale i 
tak dost přežité. Naštěstí jsme národ, 
co se nerad řídí něčím „z venku“ – ja-
koukoli nadvládou a podobně, takže 
i když jsme v EU bráni jako národ 
křesťanů – myslím, že to není ani 
tak horké. :-) Ale všechno vypadá 
dosti relativně – někomu možná 
připadne, že jsme oproti Americe tro-
chu otevřenější, ale zase si myslím, 
že některé přežitky, které už možná 
v předminulém století nebyly platné, 
platí dodnes. 
  

   Třeba vůbec nechápu, proč se např. 
na pěknou ženu nemůže podívat (mys-
lím eroticky pěknou ženu – akt, film, 
kde se někdo svlékne apod., žádné 
čuňačinky)  např. třináctiletý člověk. 
Proč? Když už fyzicky začne dospí-
vat mnohem dříve a duševně se to už 
také určitě projevilo – vzpomeňme si 
na svoje pubertální léta – kdo je tedy 
zažil :-). Proč se dětem (nemyslím 
třeba šestiletým, ale třeba desetiletým 
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SOS ObezitaSOS Obezita
– přeci jen už mají trochu přehled o 
světě) říká, že děti nosí čáp? Proč se 
jim rodiče snaží zakrýt oči, pokud 
se někde objeví např. obrázek ňadra 
nebo něčeho podobného? Třeba i 
v reklamě? A úplně nepochopitel-
né a spíše směšné mi připadá cho-
vání některých spoluobčanů, kteří 
lomí rukama s výkřiky: „Vždyť je to 
pohoršující“ a podobně – asi holt nikdy 
neviděli nahou ženu či muže a takové 
lidi bych nařídil vystěhovat, protože 
dělají ostudu národu.
 

 Stejně tak sex – proč se s dětmi 
(opět většími myslím) o tom nemluví? 
Proč už třeba osmiletá dívka neví, k 
čemu má „ona zařízení“ a věci, že když 
ji pozve pán v parku na bonbón, tak 
co od ní bude asi chtít? Proč jí rodiče 
řeknou, že „pokud tě potká nějakej 
pán, tak s ním nechoď“? Myslím, 
že zvídavá dětská duše udělá pravý 
opak. Jo kdyby takhle řekli „Mařenko, 
pokud s tím pánem půjdeš, tak tě to 
bude moc bolet, protože .....“ a tak 
dále. Prostě normální přístup, proč se 
s dětmi mluví jako s mimozemšťany, 
kteří by mohli vyzradit nějaké tajem-
ství a tak se jim raději neříká nic přímo, 
nebo raději se „mlží“? 

 To se potom ani nedivím, že to do-
padá tak, jak to dopadá – například teď 
jsem ve zprávách slyšel, že čtrnáctiletý 
chlapec na Bruntálsku přepadl dva 
důchodce. Sice možná netušíte, jak to 
sem zapadá, ale za vším se dá najít 
nějaký sexuální pud – např. prý šetřil 
na diskotéku. Takže touha potkat se 
s dívkami a zažít nevázanou zábavu 
způsobila, že jeden skoro nemůže 
chodit a druhý utrpěl ztrátou paměti. 
Stačilo by možná jen říci, zlepšit 
rodinnou komunikaci a rodičům také 
trochu doporučit, aby své děti chápali, 
ať si jen vzpomenou, jací byli v jejich 
věku. Mladý tvor v tomto období bojuje 
s přechodem do dospělosti a hormony 
se jen bouří – ať to starší také jednou 
pochopí a trochu více svým ratolestím 
věří a svěří se jim. Ať se už nestává, 
že dvanáctiletý kluk přepadne deseti-
letou holku za účelem sexu a podobně 
– myslím, že kdyby věděli o sexu v 
normálních mezí vše, hned by vše bylo 
jednodušší. Ale doba je taková, že 
možná naše dnešní myšlenky až naše 
děti postaví do reality, takže v našem 
životě se asi s nějakou „rozumně cho-
vající se“ společností nepotkáme!!

RKl



mezi                                                                                                                                                                          námi 21

SOS ObezitaSOS Obezita
O b e z i t a 

je dokonce 
o z n a č o v á n a 
epidemií 3. 
tisíciletí a jako 
správná epid-
emie už si vy-
bírá svou daň 
- počínaje dep-
resemi, přes 
srdeční prob-
lémy a konče 
smrtí. Ale je si-
t u a c e 
skutečně tak 
katastrofická? 
Posuďte sami: 

zatímco v roce 1995 bylo obézních lidí 
pouhých  200 milionů, v roce 2000 
už se počet vyhoupl na 300 milionů!  
V rozvojových zemích, v Africe, nebo v 
Asii je hlavním problémem spíše hlad a 
válka, ale v civilizované Evropě a komerční 
Americe se skutečně dá mluvit o epidemii. 
Alarmující je, že i ČR patří k zemím, které 
musí tento problém řešit. Vždyť 21 % mužů 
a 31 % žen je obézních! A kolik dalších má 
nadváhu! A příčiny? Stres, nedostatek po-
hybu, těhotenství, nebo přechod u žen, 
dospívání u mladých lidí. Z 50 % je dáno 
i geneticky, zda li budeme mít 
sklony k přílišnému uk-
ládání tuku. U nadváhy, 
kterou si můžeme 
snadno vypočítat po-
mocí takzvaného 
BMI (body mast in-
dexu) postačí di-
eta a více pohybu, 
takže si můžeme 
pomoci sami, ale 
u nadváhy, zvláště 
té těžší, je nejlepší 
poradit se s lékařem, 
který rozhodne co dál.

       Obezita se týká svým 

způsobem každého z nás a nemůžeme 
před ní zavírat oči a dělat, že neexistuje. 
Existuje! A dokonce v přemíře. Jen málo 
z nás má takové štěstí, že bez diet má 
dokonalou postavu modelek a nemusí si 
neustále odpírat tak neodolatelně vypada-
jící sladkosti, hamburgery a další kalo-
rické bomby. Obezita má i další stránku, 
ne jen tu lékařskou, mluvící o zástavě 
srdce a problémech s pohybem. Je tu i lid-
ská stránka. Říká se sice, že tlustí lidé jsou 
stále veselí a šťastní, ale je to tak doo-
pravdy?  Já sama znám silnější lidi, se který-
mi si skvěle rozumím a musím uznat, že 
opravdu mají velmi šťastnou povahu, ale... 
Co se skrývá za tou vrstvou tuku? Zranitel-
ná lidská duše, jako každá jiná. Nezávidí si 
snad dospívající dívky postavu? A to obvykle 
nejde mezi nimi o nějak překotné rozdíly 
hmotností. Co taková baculatější holčina, 
která nemůže v obchodě s oblečením na-
jít svou velikost? Jak se cítí? Už ve školce 
mají tendenci se malé děti posmívat těm 
silnějším, s dětským špíčkem. Zrovna 
dětství je pro psychiku člověka velmi 
důležité. Ve škole pak snadno přechází 
posmívání v šikanu a co teprve v dospívání 
první lásky! Vždyť kdo by stál o hrocha! 

       Obezita je problémem stejně jako 
AIDS, bulimie, nebo anorexie. Možná by 

se měli rodiče naučit nedá-
vat svému cvalíkovi 

všechno na co dos-
tane chuť, nekrmit 

ho babiččinými 
buchtami a 
s t r ý č k o v ý m i 
klobáskami. Snad 
by si měli lidé 
sami uvědomit, 
že zdraví mají 

jen jedno a že je 
ten správný čas se 

sebou něco udělat. 

V dobì, kdy za 
nás nejtìžší manuál-
ní práci udìlá 
technika, ve století 
stresu, mastných 
jídel z Fast foodu a 
nedostatku pohybu, 
se stále èastìji 
ohlašuje dùsledek 
tìchto faktorù - nad-
váha a její nejtìžší 
stupeò - obezita.

AMu
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“sežeň mi”

přečtěte si strhující příběh mladého kluka, 
který propadl drogám...
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         Ondra nebyl nijak 
vyjímečnější než ostatní 
kluci, které znal. Asi to bylo 
proto, že nechtěl vyčnívat 
z davu. Ve škole se Ondra 
choval normálně, nebyl to 
ani “šprt”, ale ani blbec, 
který se nechce nikdy nic 
učit. Ostatní kluci ho brali 
něco jako svého řadového 
pěšáka. Byl to prostě 
kluk, který na všechno 
přikyvoval, ale nějak 
podrobněji se o nic neza-
jímal. Hlavně, že měl doma 
svoji teplou židly a něco k 
jídlu. Pak se změnil nejspíš 
proto, že si ho nikdo nijak 
podrobněji nevšímal. Ne, 
že by si udělal jiný účes, 
on se proměnil celý a to 
od základů. Ze začátku na 
něm nebylo nic poznat. 
Pak si všichni všimli jeho 
třesoucích rukou a vod-
natých těkajících očí. To 
byl pouze začátek později 
začal být náladový, takže 
to s ním nikdo nevydržel 
déle než 5 minut. Když se 
Ondrova učitelka zeptala 
spolužáků, co se s nim 
děje, nikdo nevěděl, jenom 
všichni se schodli na jeho 
divném chování. “Chvíli 
se s náma smál a potom 
jakoby v něm něco cvak-
lo, a díval se jakoby nás 
chtěl zabít”, říkali Ondrovo 
bývalí kamarádi. To ještě 
nikdo netušil, co se děje. 
Dva měsíce po Ondrovo 
změně nastalo teprve to 
pravé peklo. Začal se potit, 
přestával se soustředit, 
někdy i usnul během dne. 
Bylo na něm vidět, že má 
co dělat “jenom” promluvit. 
Po dalším měsíci se všeho 

křečovitě chytal a přestal 
mluvit. Na rukou mu vys-
toupily žíly, na některých 
místech ruky měl jizvy od 
něčeho ostrého, nejspíš od 
žiletky. Měl zapadlé oči, 
v tváři byl pohublý. Pak si 
to všichni uvědomili, jak 
mohli bejt tak blbý, že si 
toho nevšimli. Ondra se 
stal na něčem závislý. Čtou 
o tom všude, ve škole se o 
tom učí, před tím, než se 
to Ondrovi stalo, by všichni 
přísahali, že dokážou 
poznat závislého, ale když 
to byl někdo, koho znali, 
tak to bylo něco jiného. 
Nechtěli ho hned odsoudit, 
ve většině z nich převládali 
vzpomínky na tichého 
človíčka a ne na Ondru, o 
kterého se celá škola zajimá 
jako o nějakého exota. Teď 
když se ale odvážili vyjít za 
záclonu vzpomínek, viděli, 
že se mnohé změnilo. 
Někteří nevěděli, co se to 
s ním stalo, jiní přemýšleli, 
proč se to stalo a co to pro 
ně znamená, je tedy Ondra 
teď horší nebo lepší než 
my a nebo je prostě jiný. 
Možná by všem prospělo 
vžít se do Ondrovi kůže, 
aby si na něj udělali správný 
pohled. Nějaká postava 
běží po poušti. Je to spíše 
lidská troska, která je už 
zcela vyřízená. Je to Ondra. 
Za ním běží armáda vojáků, 
kteří ho chtějí zabít. On-
dra už nemůže, už prostě 
nemůže, už nemá sílu dál 
utíkat, spadne do horkého 
písku, chvíli nasává sálající 
teplo a přitom si říká, tahle 
vůňe, to je život, když tu 
ho někdo otočil, sklonil se 

k němu voják, nejdřive mu 
řekl něco cizím jazykem 
a potom na nej namířil. 
Ondra se začal modlit k 
bohu, najednou ho pohltila 
fialová hmota. Šel nějakou 
chodbou se zrcadli, byly 
tam miliony těch samých 
“Ondrů”. Jedna půlka se 
na něj usmívala a říkala 
mu, “pojď k nám, staň se 
znovu Ondrou”, když na-
jednou promluvila druhá 
půlka, se šklebem ve tváři 
mu řekli, “neposlouchej je, 
chceš se snad znovu stat 
tim Ondrou, kterého si 
nikdo nevšimne”. Po těchto 
slovech přeběhl Ondrovi 
mraz po zádech. Než se ale 
stačil rozhodnout, komu 
uvěří, “zlí Ondrové” po něm 
natáhli ruce a přitáhli ho k 
sobě. Stal se jedním z nich. 
Ondra se posadil na pos-
teli. Zdál se mu děsný sen, 
byl celý zpocený, třásl se a 
nevěděl, co má dělat. Byl 
sám v noci plné neznamých 
zvuků, které ho děsily. Vstal 
a šel se do kuchyne napít. 
Šel po špičkách, protože 
se bál, aby ho někdo 
neuslyšel. Nalil si sklenici 
vody a začal pít. V tu chví-
li někde v bytě vrzla pod-
laha. Ondra se tak lekl, že 
skleničku upustil na zem, 
kde se roztříštila. Rozběhl 
se na záchod a přitom si 
do chodidel zabodl střepy 
z rostříštěné skleničky. To 
mu bylo jedno, celej svět 
mu byl ukradenej. Běžel 
bytem, na záchodě se 
zamknul a posadil se, mys-
lel si, že tady je v bezpečí, 
ale ze stoupaček vycházeli 
děsuplné zvuky. Byl z toho 

Pøíbìh
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všeho tak vynervovaný, že 
usnul. Probudilo ho nějaké 
ťukání. “Ondro, Ondro, jsi 
tam, nestalo se ti něco?”, 
ptala se Ondrovo máma, 
která se už delší dobu 
marně dobývala na záchod. 
“Ne, už budu, počkej ch-
víli.”, odpověděl Ondra. 
Vstal, protáhl se a protřel 
si obličej. Sám pro sebe si 
potichu zašeptal, “Ty zase 
určitě vypadáš, cos to v 

noci vyváděl?”, ještě jed-
nou se protáhl a otevřel, 
pozdravil se s mámou a 
chtěl jít do koupelny, až teď 
ucítil střepy v nohou, než 
mamka zmizela za dveřmi 
záchoda, to vydržel, ale 
když byl sám v koupelně, 
nechal vyplout svoje 
emoce na povrch. Potichu 
se rozbrečel. Pak se koukl 
do zrcadla a uviděl tvář s 
vystouplými lícnímy kost-
mi, zapadlýma červenýma 
očima, opláchl se vodou a 
začal si vytahovat střepy z 
nohou. Krev kapala do vany. 
Chvílema to vypadalo, že 
Ondrovy ta bolest nevadí 
a najednou v něm cvaklo 
a z jeho popraskaných rtů 
uniklo něco jako úpění. 
Když si vyndal poslední 
kus skla bylo dno vany celé 
zakrvácené, pustil vodu a 
začal ho umývat.. Najed-
nou zaburácel otec, “Ty se 
meješ nebo co, tak dělej, 

ty debile at se neutopíš”, a 
zabouchal pěstí do dveří. 
Ondra jen tak polohlasně 
odpověděl, ale táta ho už 
dávno neposlouchal, řval 
zrovna na mámu. Ješte 
jednou si opláchl obličej a 
vyšel z koupelny. Tam už 
stál nervózní otec, dal mu 
facku a řekl, “Neumíš se 
chovat, takhle dlouho se 
koupat.” Pak se šel umýt 
a třískl za sebou dveřmi. 
Ondra se vrátil do svého 
pokoje, dal tašku na pos-
tel a začal si prohlížet její 
obsah, měl docela čas, 
protože si nemusel měnit 
věci do školy, nosil všechno 
každý den, jenom zkon-
troloval malou kapsičku na 
boku batohu, vytahl dva 
papírky velikosti poznám-
kového bloku. Na jejich 
líci byly různé barevné 
obrázky. Kousek jednoho 
papírku utrhl a dal si ho do 
pusy. Ještě si stihl nařídit 
budík na 7:30 aby to stihl 
do školy a dal si ho do ka-
psy. Pak si lehl na postel 
a vnímal jak droga vniká 
do jeho těla. Chvíli pozo-
roval jak tělo odpoví, pak 
ale ztratil vědomí nebo co, 
začal se pohybovat uvnitř 
černé krychle, v které byly 
provazy různých barev, 
vedoucích různými směry. 
Ondra se mezi nimi pro-
plétal a občas 
uslyšel nějaký 
zvuk. Najednou 
uviděl místo, 
kde bylo méňe 
provazů zamířil 
tam a na jednou 
se ocitl v místě 
ničeho, svítilo 
tam bílé světlo, 
zvonění. Ondra 

procitl z opojení, ležel na 
kuchyňském stole, koukl 
se na budík, položil ho na 
stůl, běžel do koupelny a 
volal “Mami, tati”, nikdo 
neodpovídal, rodiče už 
byli v práci. Znovu na sebe 
chrstl vodu, utřel se a šel 
do pokoje pro svůj batoh. 
Ještě jednou zkontroloval 
obsah malé boční kapsy. 
Jsou tam. Hodil si batoh 
na záda a pospíchal k do-
movním dveřím, rychle se 
obul a vyběhl z bytu, za-
volal si výtah a zabouchl 
dveře. Ve škole si sedl do 
své lavice a poslouchal, 
co jim učitelka dějepisu 
říká, druhá hodina už byla 
hořší, Ondra byl nervozní, 
nedával pozor a začal 
usínat. O velké přestávce 
se dopotácel do další třídy, 
hodil batoh na lavici a 
vytáhl kus papírku z malé 
postraní kapsičky a zmizel 
na záchodě. Zalezl si do 
kabinky a na jazyk si položil 
malý kousek papírku. 
Opřel se a čekal. Najednou 
ho pohltila tma, zase kry-
chle s provazy, zapomněl 
ale kudy jít ke světlému 
místu, chvíli bloudil a 
pak padl vyčerpáním, 
probudil ho školní zvonek 
ohlašující hodinu. Ondra 
se neohrabaně zvedl a 
nepevným krokem vyra-
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zil k třídě. Když se domo-
tal ke dveřím byl už do-
cela v pohodě. Otevřel a 
chtěl si jít sednout na své 
místo, ale zastavil ho hlas 
učitele Stoličky, “Kdepak 
jste byl a proč přicházíte 
pozdě na hodinu, Kořínku”, 
nečekal ani na odpověd a 
pokračoval, “tohleto cho-
vaní, Kořínku, vede přímo k 
šibenici, ale teď si sedněte 
do své lavice a prosím vás 
snažte se vnímat, ne jako 
minule”. Ondra kývl hlavou 
a pomalu se sunul ke své 
lavici. Svalil se na ni a mys-
lel si o učitelovi Stoličkovi 
své. Při biologii to bylo 
zase dobré, ale potom 
další hodiny byly strašné. 
I když měl chuť musel se 
neustále upomínat, že 
když si “to” dá o normální 
přestávce nebo o hodině, 
tak to na něm bude poznat 
a to mu   stále pud sebezá-
chovy nedovoloval. Druhou 
polovinu vyučování už 
vůbec nevnímal, sváděl boj 
sám se sebou jedna polovi-
na těla potřebovala povz-
budit něčím hodně silným a 
druhá polovina odporovala, 
protože věděla, co se stane, 
když si teď něco vezme. Na 
konci vyučování se na chvíli 
probudil z omámení, ako-
rát na ten čas, aby vyšel ze 
školy a došel do blízkého 
lesa. Tam si položil na jazyk 
od rána zatím největší kus 
papírku. Znovu černá kry-
chle tentokrát větší a s více 
provazama. Ondra pov-
zbuzen drogou se vydal 
hledat východ. Po dlouhe 
době ho našel. Probral se 
na louce uprostřed lesa, 
zůstal ležet, přemýšlel, ta-
khle to uz dál nejde, zase 
si nese ze školy spoustu 

poznámek, táta ho zmaluje 
jako jelito. Musí zajít ke 
Kralíčkovi, aby mu poradil. 
Asi za hodinu stanul On-
dra u nějakého domu. Byla 
to taková rozpadající se 
bytovka na vesnici blízko 
města, vněmž bydlí Ondra. 
Nejdříve si to Ondra nechal 
projít hlavou a pak za-
zvonil na zvonek s jménem 
Králíček. Ze zvonku se oz-
val chrchlající hlas, “Haló, 
kdo je to?”, “To sem jenom 
já, Ondra”,odpověděl. 
”Tak poď nahoru”, oz-
valo se ze zvonku. “Ne-
zouvej se”, řekl Králíček 
přidržující dveře od bytu. 
Byl to štíhlý středně vysoký 
muž s knírkem působící 
příjemně rozhodně ne 
jako dealer drog.”Tak, 
co chceš”, ptal se cestou 
do obýváku, “to už si to 
vyjel, dyť si to měl tak 
na dva měsíce a je teprve 
tejden pryč”. “Ne, kvůli 
tomu tu nejsem, potře...” 
nedopovědel Ondra, 
protože mu do řeči skočil 
Králíček, “říkal sem ti 
nelez sem zbytečně, to by 
mě fakt zajímalo, co tak 
nutnýho potřebuješ”. “Víš 
přišel sem k tobě, protože 
už mi to nestačí, potřebuju 
něco silnějšího”, vysvětloval 
Ondra. “Tak silnějšího, 
no něco bych tu měl, poď 
sem. Oba si stoupli k tako-
vé skříňce, Králíček vyndal 
dva nejspodnější šuplíky 
za nima byla malá dvířka, 
otevřel je a vytáhl malý 
igelitový pytlíček. Jeho 
obsah vysypal na stůl. Byl 
tam další menší pytlíček s 
nějakým práškem a injek-
cí. “Ne, tak to ne, injekce 
nechci nemáš něco jinýho 
neinjekcovýho”, odpo-

roval Ondra. “Ne jenom 
tohle, buď zůstaneš u LSD 
nebo si vezmeš todleto”, 
řekl Králíček. Chvíli se tak 
přesvědčovali až nakonec 
se Ondra rozhodl, že to 
zkusí. “Tak dobře, takže 
ti musim ukázat, jak se to 
aplikuje, vyhrň si rukáv”, 
poroučel Králíček, trochu 
prášku nasypal do injekce, 
potom vzal gumový pás a 

zaškrtil tim Ondrovu ruku 
a řekl mu, aby si s rukou 
párkrát zacvičil. Pak mu 
píchl injekci do žíly a začal 
nabírat Ondrovu krev.Když 
jí bylo dost, chvíli počkal, 
aby se krev smíchala s 
drogou a pak tuhle směs 
vpíchnul Ondrovi do žíly. 
Chvíli cítil jenom bolest 
od injekce a pak se ocitl v 
naší známé černé krychli 
s provazy, ale tentokrát 
byly ty provazy daleko 
tlustší. Tlustší než Ondra. 

JPu
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V moderní době 21. sto-
letí se může klidně stát, že si 
člověk může lámat hlavu ta-
kovou, či podobnou otázkou. 
Nejsem věřícím člověkem, 
takže můj názor třeba 
nemusí být pochopen věřící 
částí čtenářů. Nechci církev 
kanonizovat ani obviňovat, 
takže pokud bys náhodou, 
věřící občane, neměl náladu 
něco takového číst, nikdo
tě nenutí a klidně přeskoč 
dále. Ale myslím, že ta-
kový přístup je poněkud 
zpátečnický a myslím, že i já 
bych dokázal vyslechnout ná-
zor věřícího člověka na ateistu,
jako jsem já. Zkusme se podí-
vat na církev, víru a spojito-
sti až do ranných dob života, 
myslím života veškerého. O 
vzniku světa je v současné 
době rozšířeno několik 
myšlenek. Jedni tvrdí, že život 
vznikl během Velkého třesku, 
jiní, že byl na planetu zavlečen 
mimozemskou civilizací, jiní 
zase že stvořitel stvořil vše, na 
co oko dohlédne (ba i možná 
dále). Nechci se zabývat tou či 
onou teorií – proč také, nemá 
to smysl – alespoň zde ne. V 
dnešní době se vznik života 
datuje na několik miliard let 
nazpět – života primitivního, 
jedno či několikabuněčného, 
který s největší 
pravděpodobností nedokázal 
po „vůli“ cokoli provést. Byl to 
život, který se odehrával podle 
přesných pravidel – vylíhnout, 
nakrmit, rozmnožit, zemřít. 
Žádné jiné cíle zde neexis-
tovaly, žádné jiné cíle nebyly 
potřeba. Z této pochmurné 
doby přeskočme do minulosti 
již ne tolik vzdálené, řekněme 
několik desítek až stovek 
miliónů let. Doba dinosaurů 
již dosáhla svého maxima a 
postupně upadá, vznikají za-

jímavé „mutace“ tvorů, příroda 
– dalo by se říci – již nemá „do 
čeho píchnout“ a je spoko-
jená. Byli stvořeni živočichové 
dosahující ohromné veliko-
sti, schopni jednoduchého 
uvažování, rozmnožování. 
Doba veleještěrů však dávno 
přešla a na poli historie se 
objevuje do té doby neznámý 
druh homo habilis – člověk 
zručný. Již to nebyla opice, 
která si pomocí nástrojů z 
kamene dokázala vyškrabat z 
kokosu dužinu (či jak se tomu 
říká, na stavbu kokosu jsem 
asi ve škole zaspal :-)) a ulovit 
rybu rukou. Člověk zručný rybu 
ulovil pomocí kamene – použil 
inteligenci. Je obtížné přesně 
určit hranici mezi člověkem a 
opicí. Pokud se přesuneme o 
několik let dále do doby homo 
sapiens, zjistíme, že onen 
člověk již dokázal rozdělat 
oheň, onen člověk již doká-
zal ztvárnit na zeď jeskyně 
obrázek a podobně. Již se vy-
mykal dosavadním životním 
formám. Jeho inteligence byla 
již téměř srovnatelná s naší. A 
zde někde v těchto okamžicích 
vzniká náznak prvotního 
náboženství. Proč? Je to snad-
né. Představte si, že byste byli 
jako Tarzan (myslím hrdinu, 
co žil v džungli s opičkou a 
slonem :-)) a od narození byste 
uměli možná tak mluvit a tro-
chu chodit. Nic dalšího byste 
neuměli. A teď si představte, 
že přijde bouřka, tornádo či 
jiné přírodní skopičinky, na 
jejichž vysvětlení je potřeba 
odborných termínů a myšlení 
člověka nové doby. Myslím, 
že než pochopit větu typu 
„tornádo vzniká při lam-
inárním proudění teplého vz-
duchu a nárazu bočního stu-
deného...“, bude jednodušší 
přijmout myšlenku „za to 

může vyšší moc“. A vypadá 
to, že to i v minulosti tak 
nějak bylo. Lidé v prvobytně 
pospolné společnosti si ne-
dokázali vysvětlit většinu 
přírodních dějů a brala je jako 
samozřejmost, která se nedá 
ovlivnit a pochopit. Připisovali 
jejich vznik jakési „vyšší moci“, 
která nad nimi bdí a hlídá je.   
Odtud je již snadná cesta k 
vytvoření imaginárního vůdce, 
imaginárního boha, ke které-
mu lze přijít s jakýmkoli prob-
lémem a on by nás vyslyšel. 
Posuňme se opět o několik 
stovek a tisíců let kupředu, 
posuňme se do dob pyramid 
a lovců. V úrodných nížinách 
kolem řeky Nil (Nile) lze 
vypěstovat spousty věcí, jen 
vědět jak na to. Lidé pochopili 
roční cyklus řeky, naučili se 
využívat pravidelných záplav 
a vhodně skladovat potravu 
ze sklizených produktů. Ces-
ta od prvního boha až sem je 
již dlouhá bohů můžeme na-
jít hned několik. Každý má na 
starost jedno odvětví života 
a jen pokud si budeme vážit 
všech stejně a stejně dobře, 
bude nám hej. A abyste 
nemysleli, bohů nebylo pár, 
z těch nejznámějších např. 
Osiris – bohyně úrody, Seth 
(Seti) – bůh války, Ra (Rea) 
– bůh slunce, bůh pravodstva 
Nóvev (Novev), bůh vzduchu 
Šova, bohyně vlhkosti Tefnet, 
bůh země Geb, bohyně nebe 
Nút, dále pak Anúpev, Hathor, 
Anup (Anúbis) – bůh pohřebišť 
.... inu napočítal jsem jich 
něco přes padesát a možná 
jsem na některé zapomněl. V 
této společnosti bylo prakticky 
nemožné udělat cokoli proti 
církvi, církev ovládala život a 
smrt, církev byla pro lidi vším.
Za prvé co jim zbývalo – nic 
neměli a za druhé církevní 

Názory

CírkevCírkev
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příkazy, které se postupně sta-
ly zákony, dokázaly určit první 
jakási pravidla života – staly 
se zákony, protože dokázaly 
ochránit lid před nemocemi, 
před zabíjením. Egyptská 
společnost byla hiearchicky 
velice vyspělá a především 
složitá – vše tady popisovat, 
asi bychom mohli článek naz-
vat „Egypt“. Jak jistě tušíte, 
ačkoli to byl vlastně mezník v 
historii lidstva, společnost byla 
těžkopádná a chtělo to změnu. 
To se samozřejmě tehdejšímu 
církevnímu představenstvu 
nelíbilo a jakékoli pokusy 
o změnu církve byly tvrdě 
potrestání – přinejlepším ry-
chlou smrtí, mohlo být i hůře 
– mučení, upalování... však to 
známe. Církev? K èemu ji vlast-
nì máme? Jak se vlastnì ta naše 
spoleènost vyvíjí? Dokáže dát 
nìkdo uspokojivou odpovìï na 
tuto otázku? Není znám přesný 
datový údaj, ale někdy kolem 
2. – 3. století našeho letopočtu 
se začíná shromaždovat 
skupinka lidí, kteří si říkají 
křesťané. Jejich hlavním 
vůdcem je jediný bůh, který se 
tak  jako za starých časů stará 
o blahobyt a spravedlnost. 
Žádné desítky bohů, ale pouze 
jeden. S pádem římské říše a 
tím i starého náboženství se 
křesťanství může prosazovat, 
prostor má opravdu ohromný 
– vlastně skoro celou Evropu. 
Již v 8. století bylo křesťanství 
dostatečně rozšířeno, avšak 
neexistoval pevně daný jednot-
ný řád, který vy vše kodifikoval 
a hromadně upravoval. Známí 
Konstantin a Metoděj v r. 863 
navštívili Velkou Moravu a 
rozšiřovali zde hlaholici, víru 
a křesťanství. Zavedli jed-
notný životní řád, odvíjený od 
slavného desatera. Pro tyto 
těžké doby – těžké proto, že 
v tu dobu měla příroda asi 
nějaký odpočinek a o povodně 
a katastrofy nebyla nouze. 
Pak ale nastává – jak to jen 
nazvat – jakési temné období 
církve, kdy se církev uka-

zuje ve své nejčastěji černé 
stránce. Upalování čarodějnic, 
zabíjení nevěřících, spal-
ování necírkevních knih – inu 
šla z nich asi hrůza a ne-
jeden podlehl a raději věřil. 
Všichni známe činy katolické 
církve, takže je zbytečné je 
zde rozvádět. Ale jak je to s 
církví v dnešní době? Stíhá se 
ubránit rychlému vědeckému 
postupu? Stíhá se ubránit 
dnešní hektické a převratné 
době? Samozřejmě, že církev 
prošla nemalými změnami 
– nikdo by asi dnes nepovo-
lil upalování lidí, co si myslí, 
že používání prezervativu je 
hřích. Ale církev – alespoň dle 
mého názoru – je stále hodně 
pozadu. Je neflexibilní, je pa-
sivní v problémech života a 
neschopná vychovat rozumně 
uvažujícího tvora – mluvím 
o církevních školách. Jeden 
kamarád ze Slovenska mi nap-
sal jednou email, kde se mi lí-
bila jedna věta – cituji (překlad 
do češtiny): „U nás na Sloven-
sku je fakt víc evangelíků, než 
katolíků. Ale je to tu hrozný. 
Důchodci dostanou od státu 
trochu peněz a ty všechny dají 
do kostela a pak si stěžují, že 
mají málo a nemají na chle-
ba.“ Jak je vidět, ve světě stále 
ještě existuje hodně opravdu 
věřících lidí, co chtějí žít v 
chudobě. Ale za to může jen a 

jen církev a to, co jsem psal o 
církevních školách. Ale takhle 
to doopravdy chodilo a jinak 
to nebylo. Dnešní církev se v 
očích mladých lidí nejspíše 
jeví jako přežitek, který nemá 
cenu živit ze státní kasy (i
když ona by se dokázala 
uživit sama, ale....). Neříkám, 
že to není pravda, ale svým 
způsobem ani není. To je 
právě ten pohled, ten prvotní 
pohled. Hodně lidí si řekne: „Jo 
církev, ta už má na svědomí 
tolik životů a zbytečně“ – to 
je pravda, upáleno jich bylo 
dost. Ale na druhou stranu 
– když někdo opravdu v nouzi 
potřeboval pomoci, vítr mu 
zbořil barák, povodeň odnesla 
dům – vždy se na církev mohl 
alespoň o přechodné ubytování 
spolehnout. Má to svá pro i 
proti. Dnešní církev zakazuje 
používání antikoncepce. Proč 
asi? Co je důsledkem jejího 
používání? Nerodí se tolik dětí, 
je méně plátců, méně „oveček“, 
které se mohou táhnout za ve-
doucím beranem. Ne, že by se 
jim přímo nelíbilo to, k čemu 
to je, ale za vším je nutno vidět 
i tu druhou stránku věci. Proč 
hlásají život v chudobě? Aby 
to dopadlo jako ve Slovensku 
– viz citát. Proč hlásají život v 
pokornosti a bez osobní po-
hody? Protože kdo má pohodu 
a je ve „vatě“, nepotřebuje 
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církev – může se zajít „vyzpoví-
dat“ za psychiatrem, v případě 
„hříchu“ ho zatkne policie a je 
klid. Církev, alespoň myslím, 
by se mohla trochu „odlehčit“ 
– jen můj názor. Neměla by to-
lik lpět na svých již přežitých 
názorech, měla by jít s do-
bou a spíše pomáhat tak, 
jak to nejlépe umí, než dělat 
„odstrašující“ příklad toho, jak 
se někdo nemá chovat. Vždyť 
kolikrát slyšíme – někde někdo 
něco chtěl udělat, ale církev se 
ohradila a nic z toho nebylo. 
To je pořád. Např. jsem slyšel 

reportáž, že někde ve světě 
chtějí dělat nějakou speciální 
kompresí drahokamy z popela 
zesnulých, prostě roztavením 
popela se materiál změní na 
nějaký druh drahokamu. Je 
to sice morbidní, ale když na 
to někdo má žaludek to nosit 
– proč ne. A hlavně kdyby to 
nebylo k nošení – myslím, že 
drahého zesnulého si raději 
uložím ve formě hezkého 
kamínku, než-li hromádky 
popela v krabičce. A zase vy-
vstává onen problém, který 
jsme již nakousli – problém 

zachráněných životů. 
Kdyby církev nebrá-
nila výzkumníkům 
v rozvoji klonování, 
mohly už dávno být 
na světě metody, jak 
zabránit rakovině, 
aids a kdoví čemu 
ještě. Ale na to je 
současná doba asi 
ještě dost nevyvinutá 
a bohužel jsme svým 
dětem a vnoučatům 
připravili svět, ve 
kterém se budou bát 
něco udělat, protože 
je to takzvaně 
„nemorální“. Svět 
se snaží zachovávat 
stará pravidla, která 
jsou již ozkoušená, 
že fungují, ale nech-
ce hledět kupředu 

– a oním vůdčím beranem této 
společnosti je církev. Jen díky 
církvi ještě lidé přicházejí o 
život – podívejte se na všechny 
tyhle války, o co tam vlastně jde 
– v jádru věci o nedorozumění 
různých vyznání. Ale abych 
jen nehanil – musím ukázat i 
protipříklad. Těžko se hledá, 
le takovým asi nejbližším je 
Amerika, amerikanismus a vše 
okolo. Vzpomeňme si jen na 
září 2001, nebo kdy to bylo, 
jak pár letadel nabouralo do 
baráků obchodního centra 
v NY. Zemřely při tom tisíce 
lidí. A co se stalo týden poté? 
Ve škole se mělo stát za oběti 
minuta v tichu. Nezlobte se – 
ale já se nezúčastnil. Proč bych 
měl. Jo kdyby někdo stál oběti 
za desetitisíce zbytečných 
životů v Iráku, v Perském 
zálivu – to by bylo něco. To 
bych se i za ty Američany 
postavil. Ale bohužel, jejich 
„samožerství“ nic podobného 
asi nedoporučuje, tak budu 
také samožer a minutu stát 
nebudu. A zatím jsem neviděl 
náznak něčeho, co by můj 
názor změnilo. Doufám, že 
jsem v článku neuvedl nějaké 
informace, které by byly 
protiprávní či proticírkevní 
– nechtěl bych, aby za mnou 
chodili podivní pánové s 
podivnými výhrůžkami :-) 

rubrika “Poradna”
pokud máte nějaké starosti, nebo problémy, napište 

nám e-mail na adresu: mezinami@dien.cz

pøipravují:
rubrika “inzerce & seznamka”

pokud chcete něco inzerovat, seznámit se, nebo si 
udělat reklamu na cokoliv, napište nám e-mail na 

adresu:mezinami@dien.cz

Obě tyto rubriky závisí na počtu e-mailů, které nám pošlete. Reklama a inzerce  
budou individuálně řešeny protislužbou případně poplatkem.

RKl
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To, že má hudba pozitivní 
úèinky na lidi pøi nemoci, stresu, 
nebo bolestech, již dnes dokazují 
mnohé vìdecké výzkumy. Stále 
však zùstává nezodpovìzena 
otázka, proè hudba zmíròuje 
bolest, nebo podporuje proces 
uzdravování ?

Na konferenci badatelů 
zabývajících se účinky 

hudby, která se uskutečnila 
v Salcburku, se vědci snaží 
přiblížit odpovědi na tuto 
otázku.

“Existují nesčetné 
studie o tom, jak působí 
hudba,” vysvětloval 
vedoucí výzkumné 
sítě ”Člověk a hudba” 
Hans-Ullrich Balzer v 
rozhovoru pro agen-
turu APA. “Otázka, 
proč tak působí, je 
však z větší části 
nevyřešena,” upo-
zornil Balzer.

Odpověď na tuto 
otázku by prý snad 
mohla dát chronobiologie, 
nauka o biologických rytmech. 
Posluchač vnímá hudbu jako 
příjemnou, nebo krásnou, když 
biologický rytmus hudby - jenž 
zase určují skladatelé a inter-
preti - je synchronizován s bio-
logickým rytmem posluchače, 
shrnul Balzer jednu z hypotéz, 
na nichž se pracuje v Salcurku. 

Takové rytmy představují 
například fáze spánku, denní 
rytmy, nebo adrenalinové cykly, 
vysvětloval Balzer.

V neurobiologickém výz-
kumu prý jde o to, abychom se 
více dozvěděli o takových zák-
ladních strukturách. “Chceme 
ještě hlouběji proniknout do 
mechanismů působení hudby,” 
definoval Balzer cíl výzkumu. 

Dosavadní měření 
prostřednictvím počítačové 
tomografie prý přinesla první 
výsledky. Již je prý známo, 
na které části mozku hudba 
působí.

Pokud se podaří odpověď 
na výchozí otázku, bylo 
by pak prý možno hledat 
klíč k cílenějšímu užívání 
hudby při léčbě nemocí, při 
zvyšování výkonnosti, nebo při 
odstraňování stresu.

Konference v Salcburku 
slouží k prezentaci nejnovějších 
výsledků výzkumu a nynějšího 
stavu výzkumu účinků hudby. 
Konference je přípravou na 
velký mezinárodní kongres 
věnovaný tomuto tématu, 
který se bude konat v mozar-

tovském roce 2006 v Badenu 
u Vídně.

V terapii si dosud 
získala největší renomé 
právě hudba Wolfgan-
ga Amadea Mozarta. 
Například chicagský neu-
rolog John Hughes zjistil, 
že u pacientů s epilepsií 
se při úpravě mozkové 

činnosti osvědčila Mozar-
tova sonáta pro dva klavíry. 

Nechal provést počítačovou 
analýzu, která ukázala, že v 
Mozartově hudbě se hlasitost 
zvyšuje ve velmi pravidelných 
odstupech a často se tu opakují 
melodie. S podobnou pravidel-
ností se ovšem opakují i výky-
vy pozorované u některých 
činností mozku. Hudba v tomto 
případě pomáhá stabilizovat 
průběh mozkové aktivity...

Vědci se snaží zjistit, proč hudba uzdravuje
Hudba

IHl
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BREAKDANCE . . .

...je akrobatický Hip Hopový 
tanec. Základními prvky tohoto 
tanečního stylu jsou Toprock, 
Uprock, Footwork, Power moves 
a Freeze. V počátcích breakin-
gu tanečníci používali zejména 
Toprock, Uprock a Footwork. 
Zvláště Uprock byl a je dodnes 
velmi oblíbený pro svůj původ 
v bojových uměních. Postupem 
času však začaly převládat Power 
moves (točení), které jsou fyzicky 
náročnější, ale zato velice efekt-
ní.

Také Footworky jsou dnes již 
daleko propracovanější 
a rychlejší než dříve a 
velmi oblíbené jsou 
Freeze. Poslední do-
bou se začínají využívat 
prvky z brazilské bojové 
techniky zvané Capoei-
ra a to především právě 
Freeze a některé velmi 
efektní akrobatické skoky. 
K Break Dance se tedy dá 
jen říci, že to, co jste dříve 
považovali za nemožné, je u 
tohoto tance naprosto běžné 
a člověk jenom kroutí hlavou 
při pohledu na taneční 
kousky, které b-boys s 
chutí předvádějí na tanečních 
parketech po celém světě.

HISTORIE  
BREAKU :

Break dance, či        chcete-li 
b-boing, vznikl v sedmdesátých 
letech ve Spojených státech a po-
dle mnoha pramenů byl přímo 
inspirován pódiovým projevem 
Jamese Browna a jeho hitem Get 
on the Good Foot. Spojoval v 
sobě však samozřejmě i multi-
etnické vlivy a v neposlední řadě 
i “bojovou” image pouličních 
gangů mladých na periférii, pro 
které byl tanec kreativní náhra-
dou či doplňkem skutečných 
šarvátek. Akrobatické kousky a 
především typické vruty se do to-
hoto pouličního umění dostaly až 
na začátku let osmdesátých, kdy 
se break dance začlenil do široké 
hiphopové kultury a vznikl kultovní 
dokument Style Wars o soutěžení 
amerických partiček Rock Steady 

Crew a Dynamic Rock-
ers. Většina lidí však měla 

stejně s breakdancem první 
vizuální kontakt díky filmu 
Flashdance, či videoklipu 

Malcolma McLarenna Buffalo 
Gals z roku 1983. Díky obrovské 
popularizaci se sice breakdan-
cové klání dostalo v roce 1987 i 
na megastadion v britské Wem-
bley, zároveň se však snížil počet 
lidí, kteří k této taneční disciplíně 
přistupovali skutečně seriózně...

IHl
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Internet typy

Milý studenti,

 už se Vám někdy stalo, že jste si chtěli něco přečíst na internetu a všude 
psali jen samé nezajímavé zprávy o důchodcích a televizních šou, kterých už 
máte plný krk? Hledáte informace jen a jen pro Vás? Chcete aktuální informace 
okolo studentství a nechcete platit drahé časopisy či prostě nevíte, kde je najít?
Právě pro Vás zde jsou studentské stránky. Stránky plné zajímavostí a aktualit. 

Krom těchto zají-
mavostí si můžete 
zaregistrovat svo-
ji soukromou 
emailovou adresu 
a pokaždé, když se 
něco změní, vám 
přijde informační 
mail - zkrátka být 
v obraze je dnes 
důležité! Samozřejmě 
není problémem ob-
jednat si všechny 
možné kurzy, zjistit 
si studentské slevy 
či dokonce objed-
nat letenku se stu-
dentskou slevou.
Potřebujete stáhnout, 
vyhledat či zveřejnit 
nějaký váš referát či 
práci? Žádný prob-
lém, na stránkách 
je vše toto možné 
udělat jedním klik-
nutím! Vyhledávání 
referátů probíhá 

na českých megaserverech Referaty.cz, Maturita.cz a Skolavpohode.cz. 
No prostě - jsi-li student a hledáš informace, tenhle server určitě nesmíš vynechat!!!

www.studentskestranky.cz

RKl
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Akce

mezinárodní lan party v Rakousku

TPa


