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mezi námi čtenáři!
Zdravím všechny čtenáře!

Léto se pomalu, ale jistě uchyluje k zimnímu spánku, ale naše 
redakce je vzhůru neustále.  Po měsíční pauze jsme pro Vás 
připravili 26-stránkové číslo. Dozvíte se například celý příběh 
“unesené” Natashy Kampuschové, do kterého se svojí ru-
brikou Letem světem pronikl náš redaktor Radek Michelfeit. 
František Kopaček si zase popovídal s MuDr. Janem Cimic-
kým. V čísle jsou také dvě reportáže z prázdnin. Eliška Křížová 
strávila několik dní na Sardinii a Rudolf Klusal doporučil 
Finsko, zemi tisíců jezer a přírodních krás. Samozřejmě je  
v 11.čísle ještě plno dalšího kvalitního čtení, takže neváhejte 
a dejte se do toho :-)

Přeji vám hezké září, mějte se!

Tereza Pavlovsky
šéfredaktorka

mezi námi
redakce

na tomto čísle se podíleli:

šéfredaktorka
Tereza Pavlovsky, tpa

asistent šéfredaktorky a korektor
Rudolf Klusal, rkl

redaktoři
Zbyněk Stárek, zst

František Kopáček, fko
Eliška Křížová, ekr

Radek Michelfeit, rmi
Daniel Pich, dpi

Zuzana Čeplá, zce
Pavel Martínek, pma

Milan Jenšík, mje

fotografové
Marta Kratochvílová, mkr

Jakub Novák, jno
Michael Kern, mke

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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NATASCHA KAMPUSCHOVÁ 
– ŠTĚSTÍ, NEBO ZÁZRAK?

Natascha Kampuschová mířila v 
březnu 1998 do školy, kam však 
nedorazila. Osm dalších let ji 
rodiče neviděli a jejich naděje 
se pozvolna vytrácely. Kde byla? 
Co prožívala? Poprvé promluvila 
se světem a poodhalila tajemství 
svého neuvěřitelného příběhu!

UNESENA CESTOU DO ŠKOLY
Píše se datum 2. 

3. 1998. Natascha 
vstala se smutnou 
náladou, protože 
předchozí večer 
byla v její rodině 
hádka. Přišla totiž 
se svým tátou 
později, než bylo 

domluvené. 
„Máma se zlobila především na 

tátu, ale taky nějak i na mě. A já jsem 
z toho byla hrozně smutná, protože 
to nebyla první hádka. A vůbec, to 
co se líčilo v médiích, že mi máma 
dala facku, není pravda. Rozhodně 
ne takovou. Prostě mě jen tak plesk-
la ve dveřích. Moje máma má totiž 
takovou zásadu, že si myslí, že by se 
lidé neměli rozejít ve zlém. Lidé se 
mají vždycky usmířit, protože by se 
jí, nebo mě mohlo něco stát, a už 
bychom se třeba nikdy neviděly,“ 
vzpomíná pobledlá dívka. Natascha 
šla ráno cestou do školy, když „ho“ 
viděla, jak stál u svého auta. Člověk, 
který jí byl už od pohledu nějak 
nepříjemný.

„Chtěla jsem přejít na druhou 
stranu, ani nevím proč. Pak jsem ten 

divný pocit svedla na svou náladu. 
Myslela jsem si, že mě nekousne. 
Šla jsem tedy dál a on mě sbalil. 
Pokusila jsem se křičet, ale nešlo to. 
Nevydala jsem ani hlásku.“ Wolf-
gang Priklopil ji cpal dovnitř auta. 
Už při startování prý řekl, že se jí 
nic nestane, pokud bude dělat to, 
co řekne, a že má být klidná. Také 
mluvil o únosu a že prý když rodiče 
zaplatí, může být třeba druhý den 
zase doma. 

„Já jsem od první chvíle vlastně 
neměla strach. Naopak jsem si 
myslela, ten mě tak jako tak 
oddělá,“ vzpomíná Natascha. Prik-
lopil ji odvezl do domu asi 30 km od 
Vídně. Tam ji ukryl ve sklepě, kde 
byla nejprve v naprosté tmě. „Byla 
jsem zoufalá. Byla to bezmoc a nic 
se proti tomu nedalo dělat...“ Ačkoli 
bylo okamžitě po tehdy desetileté 
dívence vyhlášeno celostátní pátrání 
a stovky policistů prohledávaly 
východ Rakouska, žádné stopy se 
jim nalézt nepodařilo. 

OSM LET V 
„PODZEMNÍM VĚZENÍ“

Natascha byla držena v místnosti 
o rozměrech 2.78 x 1.81 metrů, asi 
2,5 metru pod domem. „Pořád tam 
hučel ventilátor, šlo mi to na nervy. 
Dostávala jsem klaustrofobické 
stavy, bušila pěstmi do zdí, třeba 
aby mě někdo slyšel. Bylo to fakt 
strašné.“ 

První půl rok strávila jen ve sklepě 
a pak jí začal pouštět i do domu. 
„Kdyby mě občas nevzal do domu, 
asi bych se z toho zbláznila. Po 
půl roce jsem se směla koupat v 
koupelně a tak. První dva roky jsem 
nesměla sledovat žádné zprávy. Pak 
jsem dostala rádio. Dostávala jsem 
i týdeníky a pak i denní noviny.“ 
Když si je však Natascha přečetla, 
Priklopil vždy prolistoval každou 
stranu. „Vždycky všechno kontro-
loval, jestli jsem někam nenapsala 
nějakou zprávu nebo tak.“ 

DRŽENA „LABILNÍ OSOBNOSTÍ“
„Myslím, že jsem byla silnější než 

on. Chybělo mu něco jako sebe-
jistota, pocit bezpečí. Už během 
prvních pár hodin po únosu jsem si 
uvědomila, že mu něco chybí. Nutila 
jsem ho, aby narozeniny, Vánoce a  
Velikonoce slavil se mnou. On mi dal 
velikonoční nebo vánoční dárky a 
tak. Koneckonců to bylo prostě tak, 
že  jiné děti si mohou něco koupit, 
ale on evidentně myslel, že mi tím-
to třeba dává nějaké odškodnění. 
Špatné svědomí asi měl velmi silné, 
ale snažil se to potlačit.“ 

Wolfgang Priklopil, únosce

Unesená dívka se snažila vydržet, 
ale mnohdy to nebylo snadné. 
„Ve svém zajetí jsem velmi často 
hladověla a zažila, co z toho člověk 
všechno má. Problémy s krevním 
oběhem, člověk se pak vůbec na 
nic nemůže soustředit. Každý zvuk, 
každé zaškrábání tak dráždí a bolí. 
Každá myšlenka mučivě bolí...“

BEZNADĚJ A STESK
Po několika letech od zmizení její 

rodiče už moc nevěřili, že svou dceru 
ještě někdy spatří. „Říkal, že si o mě 
rodiče nedělají starost a že mě ne-
hledají a že moji rodiče jsou vězni, 
což byla pravda. Ale líčil mi to tro-
chu překrouceně a přehnaně, ale já 
samozřejmě věděla, že to tak není. 
Nevěřila jsem mu.“ Po nějaké době 
chodila dokonce i ven, ale vždy jen 
pod přísným odhledem Priklopila. 
„Byl velmi opatrný, sotva se ode 
mě vzdálil. Pokaždé dostával pocit 
paniky, i když jsem byla pár metrů 
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od něj. Já jsem se nemohla nikomu 
svěřit, protože on mi vždycky hrozil 
tím, že by těm lidem něco udělal, 
že by odstranil každého, kdo by 
něco věděl, a to jsem nemohla ris-
kovat.“ Podle Nataschina vyprávění 
bylo hodně lidí, kterým se pokusila 
dát znamení. V jednom obchodě 
se třeba pokoušela navázat kon-
takt s prodavačem, ale nebylo prý 
dostatek času, aby mu to vysvětlila. 
Vzpomíná i na zážitky s prodavači, 
kteří se jako každého i jí ptali, jak 
jí můžou pomoct. „A já tam sto-
jím v panice, v křeči, s bušením 
srdce, problémy s oběhem a sotva 
se můžu pohnout. Akorát se na ně 
můžu usmát, že jsou takoví milí. 
Vždycky jsem se pokoušela trochu 
usmívat, jako jsem na fotkách, aby 
si lidé vzpomněli na můj obrázek. Já 
jsem lidi ze začátku tak nesnášela, 
nebyla jsem na ně zvyklá.“ Pak ji 
však vždy Priklopil odvedl zpět do 
svého domu, kam prý často chodila i 
jeho matka. „Vždycky o ní vyprávěl 
a taky jsem to poznala podle toho, 
že pak byl jeho dům pěkně uklizený 
a jeho matka  třeba i navařila.“

ÚTĚKU BRÁNILO I JEJÍ SVĚDOMÍ
„Občas mi dokonce sám navrhoval, 

jak bych mohla zmizet a utéct. Bylo 
to téměř tak, jako by záměrně 
chtěl, abych někdy jednou byla 
volná. Nějak že zvítězí spravedlnost 
a všechno dobře dopadne.“ Natas-
cha se však nikdy utéct nepokusila. 
„Měla jsem starost, že jeho matce, 
sousedům a známým, zruinuji jejich 
představy o něm, protože věděli, že 
to byl slušný člověk,“ vysvětluje Na-
tascha. 

„Také jsem to nechtěla udělat 
kvůli jeho matce, se kterou měl do-
brý vztah. Ona ho milovala a on jí 
také měl moc rád. I teď mi je jeho 

matky moc líto, že ten obraz je 
zničen a ona v ten den ztratila víru 
v tento svět a svou víru ve svého 
syna taky.“ Přestože její „podzemní 
vězení“, jak sklep sama nazývá, zel 
kromě ní prázdnotou, nebyla tam 
podle jejích slov nikdy sama. Ve 
svém srdci prý měla svojí rodinu a 
vzpomínky pořád sebou. Měla také 
spoustu času na přemýšlení. „Na-
padaly mě myšlenky, co mi všechno 
uteklo. První přítel a všechno možné. 
Vždycky jsem se snažila dohonit lidi, 
co byly venku. Sama jsem se snažila 
vzdělávat, osvojovat si dovednosti, 
plést…,“ končí pomalu své vyprávění 
dnes osmnáctiletá dívka.

ZLOMOVÝ OKAMŽIK
   Psalo se 23. srpna 2006. Natas-

cha právě na zahradě myla a uklíz-
ela BMW 851i svého únosce. Všimla 
si, že Priklopil s někým telefonoval 
a poodešel kvůli hluku, který vy-
dával její vysavač. Bylo krátce před 
třináctou hodinou a Natascha utíka-
la skrz přilehlé zahrady a ploty. Asi 
po pěti minutách zaklepala na okno 
jednasedmdesátileté sousedce Inge 
T. Ta zavolala policii a Natascha jí 
vše řekla. Muže zákona poslala do 
onoho domu a také policii sdělila, že 
její věznitel spí na granátech, což jí 
očividně namlouval, aby ji zastrašil. 

Policisté se přibližovali velmi 
obezřetně, protože se obávali 
případných nastražených trhavin. 
Žádné výbušniny ale nebyly v 
domě nalezeny a také elektronické 
zabezpečovací zařízení byly 
povětšinou atrapy. 

Únosce sice ujel, ale spáchal 
sebevraždu. Skočil pod rychlík na 
Severním nádraží ve vídeňské čtvrti 
Leopoldstadt. Identifikován byl po-
dle vzhledu, kromě toho měl prý u 
sebe klíčky od auta, jímž prchal a 

které policisté nalezli zaparkované 
v podzemních garážích ve Vídni. 

PO 8 LETECH KONEČNĚ VOL-
NÁ

   „Všichni příbuzní mě mačkali, 
plakali… V tom okamžiku toho na 
mě bylo trochu moc. Například poli-
cisté mě málem štěstím pomačkali.“ 
I přes těžký návrat do „normálního“ 
světa má už Natascha mnoho plánů. 
„Chtěla bych nejdřív doplnit své 
vzdělání, udělat maturitu a možná 
studovat, ale ještě nevím, co bych 
chtěla studovat. Ráda bych se stala 
herečkou. Také bych ráda cestovala, 
třeba se svou rodinou, plavbu lodí. 

Možná také na pomaturitní cestu, 
pokud maturitu udělám.“ Nata-
scha přemýšlí i o založení nadace 
a o napsání knihy. Nechce prý, aby 
někdo psal knihu o ní, chce prostě 
napsat sama o sobě.

Každopádně její příběh obletěl 
svět. Miliony lidí na celém světě 
si zkoušejí představit, jaké peklo 
musela v jejím podzemním světě 
vytrpět. I když jistě neprozradila 
všechno, je to silný příběh. Napsal 
ho sám život a na rozdíl od jiných 
podobných příběhů, tenhle má 
relativně dobrý konec.

Na první pohled obyčejný dům. Co se však dělo za jeho zdmi, netušili ani lidé z blízkého okolí.

Letem
 světem
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 Česko
Politici často udělají cokoliv 

pro to, aby se zapsali do dějin. I 
v povolební době se navíc každá 
publicita hodí. Podle zákona sice 
není možné pojmenovat ulici po-
dle žijícího člověka, avšak občas 
stačí se jen dobře narodit a mít 
šikovného jmenovce, který se již 
dříve proslavil. Ve městě Sadská 
nedaleko Prahy je například ulice, 
která nese jméno místního rodá-
ka, básníka a dramatika Otakara 
Georgia Paroubka. “Svoje místo” 
v Praze ve Stodůlkách má také 
prezident Václav Klaus. V Roz-
tokách u Prahy se zase nachází 
Zaorálkova ulice, v Rousínově u 
Brna je ulice Kalouskova. Vlastní 
ulicí v Brně se také může chlubit 
předseda komunistů Vojtěch Filip. 
Vážení politici, zasloužíte si to?

Německo
Ve sklepě poštovního úředníka 

uvedeného jen pod jménem 
Thomas H. (36) policie nalezla 90 
krabic pošty. Podle informací agen-
tury Reuters pan H. trvá na tom, 
že u sebe poštu přechovával jen 
dočasně, dokud mu s roznesením 
dopisů nepomohou přátelé. “Bylo 
jich prostě na mě moc a nestíhal 
jsem je všechny doručit,” říká. Poli-
cie ale potvrdila, že některé dopi-
sy na doručení čekají již od dubna. 
Lajdáckého poštovního pracovní-
ka v nejbližších dnech čeká discip-
linární řízení. Myslíte, že mu přijde 
soudní obsílka poštou?

Polsko
Zloděj, který odcizil takřka 

úplně nové BMW, zatímco se jeho 
majitel odskočil koupit nějaké 
květiny udělal “drobnou” chybu. 
Nezahlédl stařečka, který seděl na 
zadním sedadle. Čtyřiatřicetiletý 
Němec Bernhard Massl nechal své-
ho osmdesátiletého otce Falka v 
autě, aby jeho nové BMW pětkové 
série pohlídal. Když mladý muž 
vyšel z obchodu s květinami, tak 
zjistil, že je jeho nový vůz pryč i 
s jeho otcem. Stařeček řekl: “On 
(lupič) mě vůbec nezaznamenal! 
Teprve když jsem se ho zeptal, 
kam se mnou hodlá jet, tak si mě 
všiml. Vypadal docela vyděšeně, 
uvědomil si totiž, že není v autě 
sám. Okamžitě zabrzdil a z vozu 

mě vyhnal.” Tomu se říká krádež 
za všechny prachy.

Srbsko
Kavárna Osama, která sídlí 

přímo proti americké ambasádě 
v Bělehradě bude muset změnit 
svůj název. Slovo Osama znamená 
v srbo-chorvatštině “samotářský”. 
Majitel kavárny Milomir Jeftic ji 
pojmenoval po tamějším příbytku 
pro bezdomovce. Název kavárny 
bude však muset být změněn. 
Média informovala, že důvodem 
je oficiální stížnost americké am-
basády. “Nemám zájem na tom 
urážet Američany. Je to prostě 
jen slovo v Srbštině. Uznávám, že 
jsem o Usámu bin Ladinovi slyšel, 
ale až doposud jsem si nebyl úplně 
jistý, kdo to vlastně je,” řekl roze-
zlený majitel kavárny. Ještě, že se 
nepátrá třeba po Novákovi, to by 
v síti českých hospůdek znamena-
lo  asi velký problém.

Itálie
Během pouhé čtvrthodinky 

dokázal mladík v severoitalském 
Turíně zruinovat svou řidičskou 
kariéru. Za přestupky, které stačil 
za 15 minut napáchat, ho do-
pravní policisté připravili na po-
kutách o 2300 eur (asi 65 tis. Kč), 
pak o skútr a nakonec mu řidičské 
konto zatížili 144 trestnými body. 
A to navzdory skutečnosti, že ital-
ský silniční zákon počítá s max-
imálním trestem jen 20 bodů. Vše 
začalo poměrně nevinně, když 
se dopravní hlídka snažila zasta-
vit mladého řidiče jedoucího na 
skútru bez ochranné přilby, což je 
zakázáno. Následovala honička v 
ulicích města, a když se podařilo 
policistům pachatele dopadnout, 
následoval součet prohřešků. 

Kromě jízdy bez přílby to bylo také 
vozidlo bez zpětných zrcátek, bez 
světel a se špatně připevněnou SPZ 
a navíc i bez pojištění. Pokud to 
převedeme na české poměry, 144 
bodů se u nás rovná 12  sebraným 
řidičákům.

Velká Británie
Žárlivý Angličan chtěl svou 

přítelkyni potrestat za SMS ode-
sílané jiným mužům a nacpal jí 
mobil do krku. Postižená podala 
na přítele žalobu, u soudu však 
začala brát vinu sama na sebe a 
vypovídat rozporuplně. Mobilní 
telefon údajně sama a dobrovolně 
spolkla, aby její milý nemohl číst 
SMS, které posílala a dostávala 
od jiného muže. O násilí jejího 
přítele, který ji měl telefon nacpat 
do krku, mlčela. A nestačilo jen ty 
SMS vymazat…?

Rusko
Šestnáctiletá ruská dívenka měla 

štěstí v neštěstí. Marinu Motygino-
vou z Jekatěrinburgu trefil blesk 
přímo do hlavy, projel jí celým 
tělem a zajel do země. Dívka však 
úder blesku přežila. Zásah blesku 
byl tak silný, že se zlatý křížek, 
který měla na krku, zcela zmizel. 
Řetízek i s přívěškem se během 
vteřiny vypařily a zanechaly po 
sobě spáleniny na kůži. Dívka má 
tak celou ozdobu doslova vypále-
nou do kůže. Jisté je, že na jejím 
těle navždy zůstanou stopy po 
řetízku, ornamentu křížku na krku 
se už také nezbaví. Že by boží 
dítě?

Holandsko
Holandská policie zatkla 

třiatřicetiletého muže poté, co 
ji přivolali majitelé vykradeného 
domu. Slyšeli totiž jak volá z 
komínu o pomoc. Muž se pokusil z 
domu uprchnout střešním oknem 
s hromadou peněz a šperků, ale 
doplatil na tmu, uklouzl a spadl 
do komínu, ve kterém byl uvězněn 

až do příjezdu 
tamější policie. 
Prostě se nevy-
plácí hrát si v 
horkých letních 
měsících na 
Santa Clause…

 rmi
Na první pohled obyčejný dům. Co se však dělo za jeho zdmi, netušili ani lidé z blízkého okolí.
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     Paříž je město, které na první pohled připomíná mnohá jiná města. Neoslňuje, 
neomračuje, ale zato vám pozvolna, aniž  si to uvědomujete, vrůstá pod kůži. Odnášíte 
si ji s sebou domů  a tam teprve pochopíte,  že jste podlehli jejímu kouzlu, tak jak se 
to stalo nám. Pojďme tedy společně procházet Paříží trochu jinak než bývá v běžném 
„průvodci“ zvykem. Máme toto město rádi a nechceme to skrývat. Básník Jaroslav Seifert říkal: „Město, 
které milujeme, musíme ohmatat nohama…“ Budeme tedy objevovat nádherné město na Seině, které 
má s Prahou mnoho společného. Vryly se tu postupně do historického dláždění stopy mnoha umělců 
i prostých lidí. Na každém z nich zanechala Paříž svůj vryp. Především svou jedinečnou atmosférou a 
inspirující svobodou.

Stejnou cestou, jako my, ces-
toval kdysi do Paříže, ovšem 
koňmo, i císař Karel IV. Přes 
Saarbrücken, Strassbourg, Ver-
dun, Mety a Remeš, rovnou do 
Paříže. Kolik válek se touto tra-
sou přehnalo! Kolik bitev se tu 
topilo v krvi! I první světová vál-
ka tu hluboce poznamenala kra-
jinu. Za pouhých deset měsíců od 
února 1916 padly v těsném okolí 
Verdunu desetitisíce vojáků na 
obou stranách…

Podle posledních výzkumů 
sem stejnou historickou cestou 
přišly i slovanské kmeny z Čech. 
Někdy v 7. až  8. století, snad 
po Sámově smrti, se přesunuly 
do okolí města Metz (Mety)                 
a dokonce se brzy potom, na 
francouzské straně, zapojily i do 
válek. Ukázalo se, že bojovaly i 
v bitvě u města Poitiers v roce 
732. Ještě dávno předtím tudy 
táhli Keltové, opouštějící území 
střední Evropy. Není nezajímavé, 
že u nás se jmenuje horská říčka 
Jizera a ve Francii, rovněž horské 
řeka, Isère ?

S přibývajícími kilometry si 
najednou uvědomíme, jak jsou 
vzdálenosti relativní. Vždyť 
trasa Praha – Paříž je vlastně 
kratší, než cesta z Paříže do 
přístavního města Nice. Pouhých 
tisíc kilometrů.  Do Paříže lze 
letět samozřejmě  letadlem, 
ale častěji se jede autem  či au-
tobusem. Než dojedeme až k 
Marně, odpočinkové řece, kde 

Francouzi, hlavně Pařížané, 
trávili své neděle (jako kdysi 
Pražané  u Berounky či Sázavy), 
je čas připomenout si něco z his-
torie  i současnosti Francie.

Jaká je dnešní Francie?
Francie je rozdělena na 96 

departementů, kde Korsika má 
zvláštní statut a čtyři zámořské 
departementy. Jejich velikost je 
vlastně  od Velké francouzské 
revoluce stejná, zhruba asi 
6 100 kilometrů čtverečních. 
Původně platilo, že hlavní město 
departementu muselo být z 
každého místa v něm dostupné 
na vzdálenost jednoho dne na 
koni. Vyšším celkem jsou pak re-
giony, kraje, které zahrnují více 
departementů. Nejlépe poznáte 
odkud kdo pochází podle pozná-
vacích značek automobilů, kde 
je na imatrikulaci rozhodující 
závěrečné dvojčíslí. Tak například 
centrum Paříže má číslo 75, okra-
jové Pařížské okresy Seina a 
Marna pak 77, Yvelines má 78, 
Essona ( na jihu Paříže) 91, Hauts 
de Seine (západ od Paříže) 92, 
Seine Saint Denis (sever) 93,  Val 
de Marne (jihovýchod) 94 a Val 
d’Oise (severozápad) 95.
     Francii dále patří dvě územ-
ní společenství: Saint-Pierre a 
Miquelon   u jižního pobřeží 
kanadského ostrova Newfound-
landu a ostrov Mayotte v soused-
ství Komory v Indickém oceánu. 
Francie má také tří zámořská 
území v jižním Pacifiku: Fran-
couzskou Polynésii, kam patří 

Tahiti  a dalších 130 ostrovů, No-
vou Kaledonii ležící východně od 
Austrálie     a ostrovy Wallis a Fu-
tuna severně od Fidži.

Řeka Seina, protékající Paříží, 
měří 776 kilometrů. Další řeka, 
v jejímž údolí je mnoho zámků 
a hradů, se jmenuje Loira. Měří 
1012 kilometrů. Garonna pra-
mení sice ve Španělsku, ale ze 
svých 575 km teče 524 km po 
francouzském území a vlévá se na 
západním pobřeží Francie do At-
lantiku. A je tu také samozřejmě 
Rhôna, dlouhá 812 km. Ta pra-
mení ve Švýcarsku ve výšce 1763 
m a vlévá se do Středozemního 
moře. Její delta na Camarque je 
nejkrásnější přírodní rezervací ve 
Francii.

Francie má 60,2 milionu obyva-
tel. V pařížské aglomeraci z nich 
žije více než 20%. Francouzi se 
dožívají poměrně vysokého věku 
u mužů  to je 71 a půl roku a u žen 

Jedeme do města na Seině…

redaktor: zst

Nový seriál: Pařížská zastavení II.část

Pařížská zastaven
í
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dokonce 79 a půl roku (v Paříži 
ovšem jen kolem 75 let). Z profesí 
se průměrně dožívají nejvyššího 
věku učitelé, svobodní umělci a 
liberální povolání, kněží a drob-
ní úředníci. Nejnižšího věku se 
naopak dožívají průmysloví a 
zemědělští dělníci. Průměrně o 
tři roky méně…

Zvolna se blížíme krajem Cham-
pagní k cíli naší cesty, městu  na 
Seině. Krajina se vyrovnává, 
kopce vystřídala rovinatá úrodná 
nížina. Je ráno, Paříž se blíží… 
Jaká je ve skutečnosti Paříž? Jací 
jsou Francouzi v ní?

Paříž současnosti
Centrální městská oblast má 

2 125 000 obyvatel. Příměstská 
oblast pak 10,9 milionu. Centrum 
měří od východu k západu asi 11 
km a od severu k jihu 9,5 km. 
Jedná se tedy asi o 105 kilometrů 
čtverečních. Paříž je rozdělena 
do dvaceti arrondissementů 
(okresů), které                        se 
spirálovitě odvíjejí z centra ve 
směru hodinových ručiček. 
     Snad každých pět set metrů 
je některá ze stanic metra a 
proto jejich názvy uvádějí úřady, 
muzea, hotely a restaurace hned 
za svou adresou. Na každé stani-
ci pak najdete plán čtvrti (plan 
du quartier).

I v Paříži se chodí do práce…
Paříž, jako každé jiné město, žije 

svým denním životem. Pařížané 
nikdy nevstávají příliš brzo. 
Samozřejmě s výjimkou dělníků, 
kteří chodí na směny. Pracuje se 
od osmi či devíti hodin. Se snídaní 
si Francouz rozhodně nedělá 
takové starosti jako například 
Angličan. Postačí jeden či dva 
tousty, které schrupne v letu, za-
pije horkou kávou, kterou pije z 
velké keramické misky. Tureckou 
nepijí a tak mohou obsah vypít 
až do dna. Následuje líbání s 
rodinou a se všemi příbuznými v 
domácnosti, což zabere vždy víc 
času, jak samotná snídaně  a od-
kvapí.

Před domem si musí vybrat. 
Pokud se mu podařilo zapar-

kovat večer auto ve stejné čtvrti 
nebo na zakázaném místě v 
okolí, tedy na chodníku, hřišti 
či na trávníku, může jej použít k 
jízdě do práce. Druhou možností 
je jízda hromadným dopravním 
prostředkem. Rozhodne-li se pro 
první možnost, zahodí nejprve 
složenku, kterou mu za stěrač 
zastrčila policistka ve slušivé 
modré uniformě (říká se jim 
„oberžíny“ nebo „pomněnky“), 
což se neobejde bez řádného za-
kletí. V okamžiku, kdy se stane 
řidičem, mu končí odpočinek 
a nastává první zatěžkávací 
zkouška dne.

Jízda do práce autem je v Paříži 
opravdovým dobrodružstvím, 
vyžadujícím hlavně pevné nervy 
a jogínskou trpělivost. Množství 
aut zaplavilo ulice natolik, že v 
kteroukoliv denní či noční hodinu 
jsou na některých místech ucpané 
a doprava se nemůže hnout ani v 
jednom směru. Francouz – šofér 
– upadne buď do letargie, nebo 
se pustí  do riskantní jízdy, při 
které většinou nerespektuje do-
pravní značky, předjíždí zprava, 
zleva, troubí a dává hlasitě a po-
sunky najevo, že řidič před ním 
je méně inteligentní, nemehlo a 
křupan. Často se zařadí do jízd-
ního pruhu, který je vyhrazen 
pro autobusy městské dopravy a 
zablokuje provoz úplně.

A ten, kdo není tak odvážný, 
využívá metro. Je druhým 

nejstarším v Evropě. Každým 
rokem stoupá uvnitř teplota  
vzduchu o půl stupně. V metru je 
proto celoročně dusno a horko, 
což vyhovuje nocujícím tulákům, 
méně ovšem cestujícím. Fran-
couz vletí do podzemí metra         
a spěchá v bílém labyrintu cho-
deb, aby se co nejdříve namačkal  
do některého z vagónů. Jeho 
tvář je zasněná a odevzdaná…

A také se pracuje…
Obchody otvírají většinou 

mezi devátou a desátou hodi-
nou. Pekařství jsou ale otevřena 
téměř permanentně. Vzhledem 
k tomu, že se na úřadech pracuje 
většinou až do šesté odpolední, s 
velkou pauzou na oběd, obchody 
zavírají kolem osmé večer.
 

V řadě povolání dnes dominu-
jí emigranti z bývalých fran-
couzských kolonií, například 
v městské hromadné dopravě 
nebo policejní službě. Dřívější sen 
průměrného Francouze, „udělat 
se sám pro sebe“, být svým vlast-
ním pánem, je dnes stále těžší. 
Malí obchodníčci, aby                 se 
udrželi, musí pracovat prakticky 
bez ustání, bez sobot a nedělí. 
Mamutí společnosti, které mají 
větší možnosti (Supermarché, 
Monoprix, Prisunic,  Inno, Eu-
romarche atd.), získávají stále 
více zákazníků. Pro Francouze 
je pochopitelně výhodnější za- 
jet jednou týdně do obchodního 
centra a nakoupit tam na celou 
dobu dopředu  a laciněji. A tak 
počet soukromníků stále klesá.

V administrativě dodržují 
Francouzi přesně řád a velmi si 
potrpí  na množství potvrzení, 
dotazníků a legitimací. Přesto 
si stále řada z nich vybírá pro 
důležitá setkání raději pobyt v 
příjemných malých restauracích 
poblíž, kde se, asi jako u nás na 
kávu, chodí na jeden,  na dva i 
více aperitivů. A vzhledem k 
tomu, že každé jídlo v poledne 
i večer je prostoupeno vínem, 
hladinka alkoholu se udržuje 
během dne na určité výši a pro-
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jeví se příznivě i na příslušném  
obchodním rozhovoru.

A jaký je vlastně Francouz?
Většinou bývá otázka zvídavými 

přáteli kladena poněkud jinak: 
„Tak co, jaké jsou Francouzky?“ 
Odpověď je ale jednoduchá. Ve 
velké jsou většině příjemné, mají 
smysl pro legraci, vkus, dokáží 
se upravit   a udržovat tak, aby 
do určitého věku přitahovaly 
pozornost. Jsou samostatné a 
emancipované. O Francouzkách 
se říká, že jsou krásné. Spíše ale 
mají v sobě určitou přitažlivost. 
V půvabu jim mohou naše dívky 
směle konkurovat.

Francouzi (v to počítaje i ženy) 
mají samozřejmě i řadu zlozvyků. 
Především jsou nedisciplinovaní, 
zásadně nerespektují příkazy  a 
zákazy. Kouří všude, dokonce 
i v divadle a v kině, kde si v zá-
palu rozčilující podívané auto-
maticky zapálí svou gauloisku. 
S popelem si nedělají starosti, 
klepou ho prostě na zem, na 
podlahu, na koberce, v lepším 
případě do šálků nebo hrníčků 
poblíž. Zbytek cigarety buď hodí 
jen tak na zem (ve vlaku vždy, i 
když je poblíž popelník), nebo 
jej zamáčknou do talíře. V res-
tauraci i na návštěvě.

Jsou také vášniví diskutéři, 

dokáží se rychle rozohnit, ale 
stejně tak uklidnit. Jejich vášeň k 
jídlu a pití přetrvává staletí. Jídlo 
je svátkem a obřad stolování, 
má-li být zachován, trvá vždy více 
jak dvě hodiny. Samozřejmě se 
všemi chody, včetně obligátního 
sýra a dezertu s kávou nakonec. 
To lze ale dnes realizovat vlastně 
již jen v neděli a ve svátek.

Odpovědět na otázku, jaký je 
vlastně Francouz, dost dobře 
nejde. Přes všechny společné 
znaky je přece jen každý jiný…

A co milostný život?
V klasickém myšlení Francouzů 

odjakživa existovala manželská 
instituce, která byla odlehčována 
institucí milenců a milenek. 
Zejména francouzští králové 
byli na takovou kombinaci ex-
perti a také dějiny Francie 
jsou povětšinou řízeny a poz-
namenány vlivem krásných  a 
půvabných žen, které uměly 
svého šarmu využít. Francouzi 
dodnes s pýchou vzpomínají na 
jednoho ze svých prezidentů na 
sklonku předminulého století, 
který získal svou nesmrtelnost 
nikoli jako diplomat a politik, 
ale prostým faktem, že zemřel 
sice na lůžku, ale, bohužel nikoli 
doma. Tehdy to byla velice chou-
lostivá diplomatická situace. 
Tedy, jak ho přenést a přemístit 
tam, kde měl být. A Francouzi 
se s trochou nostalgie zastavují 
u jeho hrobu na Pére Lachaise a 
neodpustí si závistivou větu: to 
byl opravdový Francouz!

Ale jak vypadá dnešní oprav-
dový mladý Francouz tváří v tvář 
partnerskému soužití? Skutečné 
manželství už moderní není a 
počet těch, kteří si vybírají jen 
„volné partnerství“, stoupá 
prudce vzhůru. Říkají, že ani 
kroužek kolem prstu, ani provaz 
kolem krku. Aniž by        se přitom 
mluvilo o výhodách sociálních a 
daňových, sňatečnost  se snížila 
na polovinu. Zato volné partner-
ství „Concubinage“ zvolilo mno-
hem větší procento mladých. 
Počet těchto partnerství dosa-

huje dnes jednoho miliónu. Čím 
to asi je? Odmítáním ustálených 
tradičních forem, protestem? 
Strachem z komplikací při roz-
vodu? Zákon totiž uznává jen 
ženaté, svobodné, rozvedené a 
ovdovělé.

V případě, že se mladí Francouzi 
rozhodnou pro „volnou unii“, 
získávají citelné daňové úlevy, 
protože každý z partnerů je 
počítán jako samostatný, zatímco 
u manželů, i když žijí odděleně, 
se počítá vše jako jediný finanční 
a daňový zdroj. Děti ve volné unii 
mají výhody, jako by byly vycho-
vávány jen jedním z partnerů, 
jen jedním z rodičů.  Doposud 
jediným nevyjasněným prob-
lémem bylo případné dědické 
řízení, ale i to nakonec vyřešilo 
zákonným opatřením. A tak 
tohle vše vedlo k rozšíření a 
popularitě této nové formy part-
nerského soužití. Zdá se, že je 
dokonce pevnější a silnější než 
předchozí instituce manželská. 
Je totiž mnohem víc uzavřeno 
na vzájemnosti, dobrovolnosti a 
osobní svobodě, čímž paradoxně 
kupodivu přibylo především 
na vzájemné odpovědnosti. 
Rozdělených volných partnerství 
je desetkrát méně než předtím v 
klasickém tradičním manželství 
bývalo rozvodů. Zkrátka, mladý 
Francouz si hledá svoje místo v 
životě, ve vtahu i k budoucnosti. 
Potřebuje dát najevo, že myslí, 
jedná a je tu. Aby se to náhodou 
ve Francii nezapomnělo.

Pařížská zastaven
í
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 … V dávných  dobách nasta-
ly zlé časy. Na město se přivalila 
ze všech stran mořská voda a 
zdejší obyvatelé museli opustit 
své domovy a utéct do kopců 
na severu. Vládcem Pekingu se 
stal Dračí král s celou početnou 
rodinou. Lidé v kopcích strádali 
a hladověli. Tak ubíhala léta, až 
se jednoho dne objevil chlapec, 
který se jmenoval Taj Wej. Byl 
silný a schopný velkých činů. 
Jediný, kdo se odvážil postavit 
Dračímu králi  a jeho synovi a 
bojovat s nimi. Krutý boj trval 
osmdesát a jeden den.  Nakonec 
Taj Wej zajal Dračího krále a 
královnu. Jejich syn a ostatní 
však stačili uprchnout. Jakmile 
byl Dračí král v zajetí, moře 
začalo ustupovat, ztrácelo se v 
otvorech v zemi, až se zase ob-
jevila pevná půda pod nohama. 
Dračí král a královna byli uvrženi 
do jednoho z těch hlubokých 
otvorů, nad nímž obyvatelé Pe-
kingu postavili bílou pagodu.

Když voda opadla, lidé se 
spokojeně vrátili a začali stavět 
nová obydlí. Domů přibývalo               
a z malé vesničky vyrostlo 
městečko.

Syn Dračího krále, kterému 
říkali Dračí vévoda, se ukryl v 
jeskyni na západ od města                 a 
s nenávistí pozoroval, jak město 
roste. Čím víc vzkvétalo, tím se 
cítil poníženější. Spřádal plány 
na pomstu, jak smete město 
obrovskou povodní. Úspěchy a 
spokojenost obyvatel Pekingu 
ho stále víc přiváděly k hněvu a 
zuřivosti.

„Nejenže zničili náš Dračí palác. 
Teď na jeho místě ještě stavějí 
město! Jestli se jim to podaří, už 
se nikdy nedostaneme na svo-
bodu!“

„Jen ať si postaví své město. My 
zůstaneme v našem jeskynním 

paláci u mořského pramene,“ 
snažila se ho uklidnit jeho 
manželka. Dračí vévoda se však 
třásl rozčílením                     a 
zlobou.

„Jakže? Měli by žít v klidu a 
míru? To já nesnesu. Musíme 
využít toho, že město není ještě 
dokončeno  a sebrat lidem vodu. 
Tak nebudou moci pokračovat 
ve stavbě a pomřou žízní!“

A Dračí vévoda se rozhodl…
Následující den, hned brzy po 

ránu vstali, převlékli se za ven-
kovany a s vrchovatě naloženou 
károu se vydali do Pekingu 
prodávat zeleninu. Nenápadně 
se jim podařilo dostat se až za 
městské brány, aniž si jich kdo 
všiml. Na nenápadném místě 
se zbavili zeleniny a pak se vy-
dali městem za svými nekalými 
plány.

Za jediný den se kouzlem 
zmocnili nejen veškeré vody v 
městských studních, ale i té ve 
studánkách, potůčcích a řekách. 
Ukryli ji do dvou věder a odešli 
stejně nepozorovaně, jako přišli. 
Studny zůstaly suché.

Když lidé zjistili, jaká je posti-
hla pohroma, zmocnila se jich 
panika. Liou Po – wen, stavi-
tel města, jediný pochopil, co 
se stalo. Poslal zvědy do všech 
městských bran, kde měli zjistit, 
zda tam někdo nespatřil někoho 
nápadného.

Pouze u jedné brány kdosi 
viděl, asi před dvěma hodinami, 
hrbatého staříka, který tlačil 
káru se dvěma vědry vody. Liou 
pochopil, že v tom má prsty Dračí 
vévoda.

Obrátil se proto na moudrého 
starého muže, který žil v malém 
domku na okraji města.

„Co si teď počít?“
„Moje rada je snadné a 

zároveň těžká. Těžká, protože 
pronásledující je vystaven smrtel-

nému nebezpečí, 
Kdyby ho Dračí 
vévoda spatřil, 
vypustil by na 
něho vodu z 
vědra a utopil ho v ní. Snadná 
bude tehdy, když pronásledu-
jící nenápadně dokáže ostrým 
kopím proděravět vědro a rych-
le uteče pryč. Nesmí se však 
ohlédnout. Když doběhne až k 
bráně, bude město zachráněno a 
voda se opět vrátí do studní. Ta-
kový hrdina to však musí dokázat 
dřív, než se Dračí vévoda i s vědry 
vrátí do své sluje. Tam už je jeho 
moc nenarušitelná! A voda by 
tak jednou provždy zmizela.“

Kdo by tento nebezpečný úkol 
dokázal splnit?

Okamžitě se přihlásil mladý 
zedník Kao Liang, který stavěl 
císařský palác. Bez meškání se 
vydal na cestu dračím směrem.

Nedaleko Jantarové hory 
spatřil Kao Liang starého hrbáče 
a stařenku, sedící vedle káry               
s vědry. Otírali si zpocená čela. 
Kao pochopil, že narazil na 
Dračího vévodu a jeho ženu. 
Oba byli unaveni a vyčerpáni. 
Vždyť ve vědrech táhli všechnu 
vodu z města!

Nenápadně se přiblížil až k 
nim, prudce se vztyčil a než 
se Dračí vévoda vzpamatoval, 
prorazil ostrým kopím dřevěné 
vědro. Kao na nic nečekal, rych-
le se otočil a utíkal zpět. Proud 
vody ho nezadržitelně pronásle-
doval. Těsně před branou pocítil 
najednou obrovskou radost:     
dokázal to! Ale jakmile pootočil 
hlavu, aby se podíval, voda ho 
dostihla.

Od té doby měl však Peking 
vždy dostatek vody, všechny 
studny se naplnily a v kory-
tech řek a potůčků se to vesele 
hemžilo rybami.

A aby se na hrdinský čin Kao 

redaktor: zst
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Linga nezapomnělo, vybudovali 
na místě, kde utonul, obyvatelé 
Pekingu kamenný most.

     
Po osmi a půl hodinách letu 

přistává letadlo v hlavním 
městě Čínské lidové republiky. 
Je hluboká noc a teplota dosa-
huje 30ti stupňů Celsia při skoro 
devadesátiprocentní vlhkosti. 
Časový posun může dělat potíže, 
ale průměrný organismus se s 
tím dokáže vyrovnat relativně 
rychle.

Hotel Beijing Peace se čtyřmi 
hvězdičkami patří k renovovaným 
hotelů. Prakticky všechny ho-
tely pro cizince jsou v Pekingu 
na vysoké úrovni, s perfektními 
službami a vybavením. Tenhle je 
nedaleko „Zakázaného města“. 
Čínský císař by na něj viděl z pa-
láce Nejvyšší harmonie.

Posledního císaře, později kni-
hovníka, však asi v roce 1967 
zamordovaly Rudé gardy za Kul-
turní revoluce.

Pro labužníky čaje je v každém 
pokoji je vždy připravena termos-
ka s vroucí vodou, porcelánové 
hrníčky  a sáčky s jasmínovým 
nebo zeleným čajem. Není nic 
příjemnějšího, jak se po takovém 
letu osprchovat a popřát si teplý, 
voňavý čaj. Únava mizí téměř 
okamžitě. V hotelovém pokoji je 
klimatizace a tak i přes den, kdy 
je venku přes čtyřicet stupňů, je 
zde příjemně. 

Lidé se po ulicích pohybují 
tak, jako by jim subtropické ve-
dro vůbec nevadilo. Roztomilé a 
půvabné Číňanky zlehka našlapují 
a nad hlavou mají deštník. I když 
tu už hodně dlouho nepršelo, 
jsou vždy připraveny…

První, co Evropana v Číně 
zarazí, je poklid, s nímž se tu 
lidé pohybují, jednají, jezdí na 
kolech nebo v autě. Cyklista má 
absolutní přednost. Plete se před 
auty, motá na křižovatkách, 
ale žádný řidič mu nenadává, 
prudce nebrzdí. Naopak s ge-
stem džentlmena je pustí napřed. 
Cyklisté se shlukují, v řadách i  
vedle sebe, s košíkem nákupu 

před řidítky nebo s dítětem na 
rámu, jedou stále stejným tem-
pem. Všude jsou „zaparkovaná“ 
kola. Bez jakéhokoliv zajištění. 
Žádné zámky či řetězy. Kola se 
zkrátka nekradou. Devadesát 
procent Číňanů je odkázáno na 
kolo. Jen pět procent jezdí autem. 
Když si však spočítáte, kolik je to 
aut v desetimilionovém Pekingu 
nedivíte se, že tří až čtyřproudé 
bulváry jsou přecpány ploužícími 
se vozidly.

Ráno je v hotelu připravena 
snídaně, čínská. Začíná sil-
ným zeleným čajem, pokračuje 
typickými bochánky, což jsou 
jakési knedlíky vařené v páře 
a plněné zavařeninou nebo 
masem. Pak vejce natvrdo a ve-
lice řídká, vodnatá, rýžová kaše, 
či spíše něco mezi kaší a výva-
rem.

První procházka vede do slavné 
obchodní uličky Liou-li-čchang. 
Znamená pro Peking asi totéž 
co rue Mouffetard nebo Bleší trh 
pro Paříž a prý stejně dlouhou 
historii jako Peking. Parky jsou 
plné lidí. Cvičí a protahují se, 
individuálně nebo ve skupinách. 
Stínově boxují či šermují. A pak 
nasednou na kola a jedou do 
práce.

Po obou stranách úzké 
středověké uličky jsou krámky 
starožitníků a antikvářů, plné ka-
ligrafií, obrazů a plastik. Najde se 
tu i rudá knížka citátů Mao-Ce-
tunga. Drobounké dívenky, které 
zde prodávají mají nevtíravý a 
milý způsob, jímž se snaží zauj- 
mout. A hlavně, dovedou se 
usmát.. Pojízdní uhlíři rozvážejí 
na svých trojkolkách brikety 
pro speciální sudové vaření. 
Kuchyňská kamna tu nahrazuje 
sud s dvířky, kudy se přikládají 
brikety. Nahoře se v oblém kot-
líku připravuje jídlo. V úzkých 
uličkách, před domky z lep-
enic, se nejen vaří, ale      i žije, 
jí, povídá a suší prádlo. Kypí tu 
sousedský život, úplně jiný než u 
nás v Evropě, kde se člověk snaží 

co nejvíc izolovat a skrýt před 
očima ostatních. A všude klid, vy-
rovnanost, harmonie a pokora.

Na začátku, asi v 11. století před 
našim letopočtem, se toto místo 
jmenovalo Ťi. Hlavním městem 
rozsáhlé říše se stalo mnohem 
později, až v roce 1153, za dynas-
tie Ťin. Tehdy se ale jmenovalo 
Jou-čou a při příležitosti povýšení 
bylo přejmenováno na Čung-tu. 
Potom následoval název Ta-tu a 
v roce 1403, v době kdy v Praze 
začal kázat Jan Hus v Betlém-
ské kapli, císař Jung-le z dynas-
tie Ming přejmenoval město 
definitivně na Pej-ťing, tedy Pe-
king. I když se krátkodobě stala 
hlavním městem  i jiná města, 
Peking nakonec zvítězil. Má tedy 
osmisetletou historii. Výhod-
ná poloha na Severní náhorní 
plošině, ohraničená na východě 
Pochajským zálivem  a na západě 
pohořím Tchaj-chang, mu posky-
tuje i příznivé přírodní podmínky. 
Historie Pekingu je dlouhá. Na-
konec legenda o Dračím králi  o 
tom svědčí dostatečně.

Nedaleko brány Jung-ting stojí 
Chrám nebes., který slouží nejen 
k uctívání nebe nad hlavou,  ale 
především jako kultovní a obětní 
místo, kde se císař pravidelně 
modlil za dobrou úrodu.
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Přicházel sem dvakrát ročně 
a trávil tu několik dnů. Jeho 
návštěva měla dva cíle: mod-
litby za dobrou úrodu  a hold 
nebesům. Návštěvníky ohromu-
je chrámová stavby s nebesky 
modrou střechou, jejíž vnitřní 
výzdoba symbolizuje poznaný 
vesmír.

Čtyři sloupy uvnitř chrámu 
označují roční období. Ve dvou 
soustředných kruzích je ob-
klopuje dvakrát dvanáct dalších 
sloupů. Vnitřní kruh zastupuje 
dvanáct měsíců v roce, od úno-
ra do ledna. Širší, vnější kruh, je 
odkazem na čínskou astronomii 
a tradiční medicínu, které dělily 
den na dvanáct úseků po dvou 
hodinách. A to podle vrcholu 
aktivity jednotlivých tělesných 
orgánů. Tyto intervaly jsou infor-
mací o zásobách energie, která 
se v lidském těle ukrývá. Tradiční 
čínská medicína je nazývá 
orgánové hodiny.

Žlučníku patří 23. až 1.hodina, 
od 1. do 3.vládnou játra, od 3. do 
5. plíce, od 5. do 7. tlusté střevo, 
od 7. do 9. žaludek, od 9. do 11. 
slezina a slinivka, od 11. do 13. 
srdce, od 13. do 15. tenké střevo, 
od 15. do 17. močový měchýř, od 
17. do 19. ledviny, od 19. do 21. 
krevní oběh  a konečně od 21. 
do 23. hodin endokrinní systém.

Chrám založil v roce 1420 císař 
Jung-le a stavba trvala čtrnáct 
let. Dokončen byl v roce 1434.  
Na náměstíčku před chrámem 
vzbuzuje zájem návštěvníků 
kruhová zeď se svou trojná-
sobnou ozvěnou. V chrámové 
zahradě jsou staré cypřiše. 
Nejstarší, přezdívaný „devět 
draků“, přečkal už devět století. 
Než zde byl chrám postaven, ro-
zkládala se tu slavná medicínská 
zahrada, proslulá léčivými byli-
nami. Zejména pak srdečníkem.

Zbyněk Stárek
Spolupráce: MUDr. Jan Cimický

 
Dám si vodu, 
co nepřidá života...
  Poslední dobou se tady vysky-
tují reklamy na minerální vodu. 
Většinou to ale nejsou ani mi-
nerálky, jenom prostě voda. 
Sloučenina vodíku a kyslíku. 
Nic z toho – dokonce se někteří 
výrobci chlubí tím, že jejich voda 
žádné minerály neobsahuje a do-
konce má i minimální množství 
sodíku. Super.
  Ovšem nejlepší byla voda, která 
regeneruje a nebo přidá života. 
To bych jenom rád věděl, jak to 
jenom dělá...
  Zaručeně nejlepší reklamní trik 
je oznámení, že jedna lahev ob-
sahuje minimum kalorií. Jedna 
stáčírna došla tak daleko, že 
dokonce zajistili i nula kalorií. 
Divím se, že neobdrželi ještě 
nobelovu cenu za světový mír 
způsobený nulovým obsahem 
energie v čisté vodě.
  Přidávání oxidu uhličitého 
– takzvané sycení, není nic nové-
ho. Pokud vím, tak se tak děje 
už nějaký ten pátek. Ovšem 
revoluční novinkou je bezesporu 
máchání anasového stvolu (ne, 
že by to roští někdy někomu 
vyloženě pomohlo) a přidávání 
Aloe-vera. To je prosím pěkně 
rostlina, která má dokonalé 
regenerační účinky, to ano, ale 
je tu jeden háček. Aby fungo-
vala tak jak má, musí se nejlépe 
přikládat rosolovitou stranou 
rozříznutého listu na ránu na 
kůži. To je asi tak všechno.
  To, že výrobce jednou za čas 

hodí do tankeru s odstátou vo-
dou tabletu bůh ví čeho a do 
světa vypustí fámu, že právě jeho 
voda je tou nejbáječnější, co se 
obsahu léčivých látek týče, mne 
rozhodně nepřesvědčilo o cel-
kovém prospěchu balené vody.
  Co se dalších látek týče – mi-
kro a makro prvků (co to probo-
ha je?? nic proti, ale to jsou 
veškeré prvky, co na Zemi proza-
tím jsou...), tak bych řekl, že je 
to další pitomost. Veškerá voda 
obsahuje rozpuštěné minerály. 
Ano, dokonce i tedy voda des-
tilovaná vždy obsahuje určité 
promile minerálů. Otázkou tedy 
je, zda se do destilované vody 
ještě nedostane při destilaci ion-
ty z kolony – třeba ionty mědi či 
něčeho jiného.
  Prostě to tak je. Reklamy 
lžou. Bůh ví, co je pravda.  
A když ani on ne, tak už nikdo... 
Pravda je taková, že H2O je to 
nejlepší rozpouštědlo. Takže to v 
důsledku způsobuje to, že se v ní 
rozpouští vlastně všechno. Sice 
ne hned, to je pravda, ale přeci. 
  Takže když se napijete 
absolutně čisté vody, projeví se 
její přirozená vlastnost a začne 
ve vás rozpouštět již jednou 
uložené mineály – od vápník 
přes sodík konče. Prostě se stane 
to, že vás voda jednoduše roz-
pustí. Jasně, že tahle teze je 
maximálně přehnanná, ale když 
se na to podíváte dokola kolem, 
zjistíte, že to tak je.  fko

foto: jno
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„Maminko, já si ušpinil to 
nové tričko!“ 

„A jéjej! Ale když na to, 
Matýsku, použijeme nový 
prací prášek Bum!, tak to 
půjde dolů samo!“

„Děkuji maminko!“ 

Tak nějak takhle začíná mno-
ho reklam, poté nám ukáží, jak 
to vyčistí všechno a oblečení je 
krásně čisté a zachovalé. Ale to, 
že v 9kg prášku je 6kg tzv. plni-
va, to nám už neřeknou. A že to 
plnivo je papír, písek a jiné lát-
ky. Jelikož je ale reklama krásně 
barevná, s chytlavou melodií a po 
vyprání je rodina spokojenější, 
tak si to běžíme koupit. 

Ach, reklama. Zapněme televizi 
a co tam bude v nejbližší době? 
Nemůžeme se spolehnout, že 
budou dávat kvalitní film, ale 
to, že tam bude reklama, na to 
si můžeme vsadit. Otevřeme no-
viny a co vidíme? Ano, reklamu. 
Reklama je všude, stále nás ob-
klopuje. Vyjděme někdy do 
města a podívejme se, kde všude 
je reklama. Ano, opravdu všude. 
Když budeme sledovat televizní 
reklamy, tak o čem hlavně bu-
dou? Čistící prostředky, zubní 
pasty, kosmetika, auta, telefonní 
služby, bankovní služby a hlavně 
potraviny. Ano, věci, který 
potřebuje značná část popu-
lace. Většinu věcí používáme 
dennodenně, a tak to často 
měníme. A reklama nám ukáže 
ten „nejlepší“ výrobek. Proč 
není reklama třeba na ponožky? 
Bude to asi proto, že si člověk 
nepůjde do obchodu koupit nový 
model, protože dnes už neletí 
modré s medvídky, ale zelené s 
myšičkami. 

Zkusme počítat, kolik může stát 
půl minutový spot v televizi. A 
kolik jich denně jde. Dostaneme 
se k závratnému číslu. Ale ta 
firma musí někde ty peníze vzít, 

že? My si reklamu platíme! Mno-
ho lidí si to ani neuvědomuje, 
ale tu reklamu, na jakou každý 
den nadáváme, že leze do filmu, 
tak tu si my dokonce platíme. 
V ceně výrobku je i započítána 
reklama, a to 16-22 %! Docela 
vysoké procento, že?  

Já osobně nazývám reklamu 
jako vymývání mozků. Stále nám 
reklama něco vnucuje. Vždyť 
reklama sedí u nás doma na 
gauči a určuje nám, co máme jít 
nakoupit. Reklama je tu od toho, 
aby v nás vzbudila abnormálně 
velkou potřebu si pořídit něco 
nového, co bychom si většinou 
ani nekoupili a jestli ano, tak nás 
reklama donutí si pořídit zrovna 
ten výrobek té určité značky, 
kterou jsme viděli v televizi. 
Čeho je víc a co je levnější, tak je 
pro nás lepší. Máme skvělý pocit, 
že jsme nakoupili výhodně. 

Podle mě je nejlepší si 
vyzkoušet, jaký ten výrobek je. A 
nekoukat na reklamu. Je úžasné, 
co reklama dokáže s lidmi, jak 
s námi dokáže manipulovat. 
Nechci nikomu vnucovat svůj 
názor, ale zamyslete se, co to 
reklama vlastně je a udělejte si 
svůj objektivní názor.

Pokud vás baví se na tzv. 
navoněnou zdechlinu dívat, tak 
prosím. Účelem tohoto článku 
není napadat firmy, či dokonce 
lidi, kteří se tím živí. Jen jsem 
chtěl dát reklamě pravé jméno.   

Reklama
Od 1. července platí nový silniční 

zákoník. A jedno z nových pravidel 
je, že se musí svítit 24h denně, 365 
dní v roce. To znamená – neustále. 
Každý má na to svůj názor. Nebu-
du pochybovat o našich záko-
nodárcích, zcela jistě mají důvody, 
proč svítit neustále. 

Myslím, že to bylo 3. července, 
to jsou tři dny o začátku platnosti 
silničního zákona, tak jedu s tátou 
autem ve městě. „Hele, tati, ben-
ga!!! Ty volové nesvítěj!“ Oprav-
du, naše schopná městská policie 
nedodržuje věci, za které připisuje 
jiným body. Ale může se to stát, to 
ano. Asi tak po hodině, když jsme 
zase jeli, jsme uviděli další policej-
ní auto. Tedy přesněji městskou 
policii. A hádejte, co udělali, res-
pektive neudělali. Ano, nerozsvíti-
li si. Druhý den jsem šel do obcho-
du a hádejte, co jsem zase viděl. 
Auto metské policie, zaparkované 
u obchodu. Následně přišli k autu 
strážníci, nasedli a odjeli. Jenže 
řidič se vykašlal jak na světla (za-
jisté), tak i na pásy. Spolujezdec se 
připásal! Že by v autech městské 
policie nebyly „čudliky“ na roz-
svícení světel? A jak se zdá, tak 
ani pásy na místě řidiče? A nebo 
na to „měskáči“ prostě *****??? 
Samozřejmě jsem už viděl pár aut 
městské policie co svítila, ale u po-
licejních složek by se nemělo stát 
ani těch pár výjimek. Jak říká můj 
táta: „měskáči jsou ******“ A jak 
dostali ještě moc úřadovat na sil-
nici, tak si asi myslí, že jsou páni 
bohové a nemusí dělat to, co os-
tatní.

Tyto řádky nemají narážet na 
celou městskou policii, ale těch 
pár strážníků, kteří … no… ehm… 
radši nic…   

Hvězdičky nahrazují vulgární 
výrazy.

Městská policie 
na silnici

Čím nás krmí reklama, 
televize a média vůbec...
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Nastávající doba volna je 
přímo zrozená k čerpání energie 
a relaxaci. A jak jinak si člověk 
odpočine, než u dobré knihy?? 
A proč s sebou v baťohu tahat 
těžké a objemné knihy? Chcete 
si přečíst nějakého klasika, ale 
knihovna je daleko?

Stejně tak, jako se dají na in-
ternetu sehnat hry, hudba a 
filmy, tak se dají stáhnout knihy. 
Nemluvíme již ale o klasických 
knihách ve vazbě, ale o jejich 
digitalizovaných sestřičkách. 
Pokud alespoň trochu umíte s 
vyhledávačem a ovládáte základ-
ní znalosti výpočetní techniky, 
nevidím  jediný problém, proč se 
okamžitě nepustit do čtení.

Nejspíše největší skupinou 
knih jsou vzdělávací a eduka-
tivní texty, možná, že je zde 
jistá souvislost s počátkem inter-
netu, jakožto učebním nástro-
jem. Většina knih je distribuová-
na zdarma, to znamená, že je 
potřeba dodržovat určité právní 
normy. Vedle velkých literárních 
děl tak lze narazit i na prvotiny 
neznámých autorů. Tak jako v 
jiných oblastech, i zde je možné 
nalézt kvalitu hned vedle braku.

 Sice se v naší kotlině mluví česky, 
ale internet nám úplně nepatří. 
Proto jsou problémy s lokalizací 
textu. Když už náhodou seženete 
požadovanou knihu v českém ja-
zyce, můžou vyvstat další prob-
lémy s jejím čtením. Nejvíce děl 
se vydává v angličtině, potom v 
němčině a dalších rozšířených ja-
zycích. Čeština je na pomyslném 
žebříčku četnosti knih v jazykové 
mutaci někde dole. Bohužel.

E-book (v mn.č. E-books), čili 
elektronické knihy, se dávají na 
internet v několika formátech. 

Většinou se jedná 
o klasické .doc, 
.rtf, .pdf formá-
ty, ovšem díky 
rozšiřujícímu se 
formátu elek-
tronických kni-
hoven vznikají i 
nové způsoby kó-
dování. Extra for-
mát souboru je 
třeba .pbd nebo 
.pbc určené pro 
PocketPC. Pokud 
chcete vyloženě 
distribuovat ce-
lou knihovnu, je 
vhodné řešení .lib 
a nebo jednot-
livé knihy sloučit do jedné .zip 
složky. Záleží opravdu jen na vy-
davateli.

 
Na internetu narazíte i na 

„obrázkové“ soubory, jedná se 
nejvíce o naskenované nebo do-
konce jen ofocené stránky klasic- 
kých knih – tento způsob se 
nedoporučuje. Jednak pro jeho 
absurdní velikost a jednak pro 
jeho špatnou zpracovatelnost 
readery. Pokud narazíte na ta-
kovouto knihu, můžete si být 
téměř na stodeset procent jisti, 
že se jedná o černou kopii určeno 
pro rychlou distribuci. Třeba tak-
to koloval na internetu Harry  
Potter. 

Na začátku článku jsem mlu-
vil o odpočívání. Jak si ale může 
člověk odpočinout u počítače? 
Když musí jen sedět? Nebo se 
dá e-book číst i někde jinde?? 
Samozřejmě, že nemusít jen 
sedět doma v pokoji, ale můžete 
si jít lehnout pod strom. Díky 
přenosným zařízením, jako 
jsou mobilní telefony, diáře, 
notebooky či Palm počítače, si 
můžete stáhnout knihu přímo na 

úložiště takovéhoto zařízení a 
později číst. Vzhledem k malému 
objemu dat, třeba 450 stránková 
kniha má ve formátu .pdb „jen“ 
450 kB. Takže na cédéčko se vej-
de opravdu celá knihovna.

A jak číst takovéto knihy? 
Můžete si točit cédéčkem na prstě, 
ale pochybuji, že něco z obsahu 
knihy vykoumáte. Nejvhodnějším 
nástrojem na čtení e-books jsou 
specializované readery. Otevřete 
hlavní okno toho či onoho rea-
deru, natáhnete do něj knihu 
a během několika sekund jste 
připraveni ke čtení. Pro soubory 
PDF dokonce ani nemusíte mít 
reader, stačí mít volně šiřitelný 
AdobeAcrobat. (V originále 
Adobe Acrobat Reader, jenž je 
ale také readerem (vyplývající ze 
své funkce). Pozn. redakce). 

Časem zjistíte, že vás od neus-
tálého zírání do monitoru začnou 
bolet oči. Já osobně tenhle pro-
blém díky kvalitní obrazovce 
nemám, ale vyplatí se v readeru 
nastavit nekontrastní barvy po-
zadí a textu, třeba zelenošedé 
pozadí a tmavězelené velké pís-
mo.          

E-books
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Období po druhé světové 
válce je charakteristické 

sou uvolněností. Jenom co přešel 
smutek a stesk po zesnulých, 
začal se oslavovat mír.

Svět v padesátých letech vy-
cházel z krize. První pomocí byly 
levné výrobky. Mezi ně patřily 
zejména plasty. Jejich rozmach je 
datován právě na tuto dobu. A 
zatímco se do našich kotlin dos-
taly teprve v šedesátých letech, 
v Americe jsou komerčně známy 
prosím pěkně už od konce války. 

A právě Amerika je charak-
teristická svou otevřeností a ne-
závislostí – a kdy je nejlepší čas 
na oslavy? Přeci v létě. Proto 
Americké nezávislé léto…

Po přežitcích z padesátých 
let přišly na řadu další vlivy. 
Postupně se přejímaly prvky 
z francouzského stylu a 
buržoazního způsobu života. 
Hrály se francouzské šanzóny a 
vznikaly oblíbené Caféterie. 

Zejména móda se dá charak-

terizovat snad nejlépe. Oblíbené 
pastelové barvy – zejména 
zelená, modrá, žluto-oranžová…
Rovněž materiály prodělali svou 
renesanci – bavlna už nebyla 
moc v kurzu, přešlo se na silon, 
umělá vlákna házecí odlesky na 
všechny strany, různé směsi lnu, 
bavlny a k tomu právě ještě třeba 
polyestery… Vzdušné střihy a 
šátky kolem krku. Tak to tedy vy-
padalo.

Dostáváme se do období 
šedesátých let, kdy je zazna-
menán rovněž rozvoj na poli 
technickém. Televizory jsou 
téměř v každé americké domác-
nosti, stejně tak jako telefony a 
poprvé se pokládá základ moder-
ní elektrotechniky: v téhle době 
byl vynalezen tranzistor.

 
Začíná období tzv. globali-

zace – kdy je všude blíž než 
dál, lidé si kupují špatná jídla 
z rychlých občerstvení. Hlavně 
ovšem zvýšená produkce od-
padu přivádí nový životní směr: 
Hippies. Květinové děti jsou v 

Americe téměř na každém kroku, 
móda se dostává na dlouhé roky 
do nové dimenze: dlouhé sukně, 
batika, přírodniny jako brože, 
nahrazování syntetik opět bavl-
nou a lnem, volnomyšlenkářství 
v kombinaci barev, hlavně pak 
ty křiklavé a nápadné… Užívat si 
života, dokud je ještě čas – to je 
hlavní heslo!

Hudba v té době si taky prožila 
své. Vzpomeňme na Wood-
stock. Do té doby nevídanou 
hudební produkci na desítkách 
pódií přímo pod širým nebem. 
Samozřejmě, že hlavní úlohu 
zde zase sehrála volná hipízácká 
mládež.

50. 60. a 70. léta
Americké nezávislé létoR
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Sedmdesátá léta v Americe 
znamenají období útlumu. Což 
je trochu škoda. Hnutí Hippie 
přechází postupně do dalšího 
velkého uskupené Green Peace, 
společnost za záchranu planety. 
Není na škodu si připomenout, 
že tahle partička dobrovolníku 
nadále pracuje a lidstvo jim je 
vděčno za mnohé. 

Kuriózní psychohedelické 
songy nahrazují moderní rockové 
skladby a nic nebrání v cestě 
do období prakticky dneška. 
Už to nejsou ty bouřlivé, nikdy 
nekončící pařbičky v marihuana 
stylu. Škoda. 

Snad kvůli otevřenosti a 
oslňující inovaci se právě k 
těmto létům moderní designéři 
rádi vracejí. Příkladem toho je 
určitě tvrzení mé matky, která s 
oblibou tvrdí, že kdyby nevyho-
dila tu plnou skříň kabelek, měla 
by teď co nosit. A je to pravda. 
Lesklé plastové materiály se opět 
používají, často v kombinaci s 
lenem a tak vůbec. Krom toho 
se podívejte kolem sebe. Třeba 
firma Teac přišla na trh s retro 
přehrávači ve stylu padesátých 
let. 

Slovo retro – navrácení, 
odvozenina z „return“ po-
chází nejspíše opět z angličtiny. 
Amerika jako taková byla takto 
ovlivněna nejvíce. Dá se říci, že 
svět se jenom vezl s Amerikou. V 
tomhle je obdivuji.

Prakticky se retro styl vysvětluje 
jako nedostatek invence v 
designu, ale to není pravda. 
Vždy je co předělávat a co 
navrhovat nového. Jde jen o to, 
připomenout tu neokoukanou, 
leč dávno minulou dobu…

 

 
-

Globální oteplování, terorismus 
– to slyšíme pořád, ale co další 

celosvětové problémy?
Jeden z největších světových 

problémů lidstva jest lenost. 
Zákeřná epidemie postihující 
všechny kontinenty, všechny 
státy, muže, ženy, děti, seniory i 
mládež. Každý, kdo je postižen 
touto nemocí, se omezuje konat 
jen věci nezbytně nutné, na po-
sledních chvíli nebo vůbec ne. 
Lenost zasahuje všechny věkové 
skupiny. Já se ovšem zaměřím na 
dnešní studentstvo, už proto že 
mezi námi je pohled mladých na 
mladé.

Mládež se ráno vypravuje 
hromadně do svých škol. Stačí 
se mezi sedmou až devátou 
hodinou ranní podívat do vozů 
městské hromadné dopravy 
a zjistíte, že je to tam samý 
líný teenager . Mládežník či 
mládežnice si odsedí s velkou ne-
chutí a odporem patřičný počet 
vyučovacích hodin v jim vybraném 
ústavu a poté, stejně jako ráno, 
naplňují autobusy, tramvaje a 
jiné prostředky MHD ubírající se 
k jejich domovu. Někteří z nich 
mají mezi koncem vyučování a 
cestou domů vloženou návštěvu 
restauračního zařízení, kde, 
ačkoli jim to většinou zákon ne-
dovoluje, hasí žízeň, jak jinak 
než pivem.

Jakmile student dorazí domů, 
letí jeho brašna popřípadě batoh 
do kouta, kde povětšinou setr-
vává až do následujícího rána. 
Teenager se po návratu domů jde 

obvykle najíst. Po vyprázdnění 
lednice přichází druhá polovina 
studentova dne, kdy nespí. Tato 
část je dnes moderně nazývána 
„zevling“. Do češtiny to lze zcela 
volně přeložit jako lelkování či 
nicnedělání. V praxi to vypadá 
tak, že dospívající mládežník jde 
ven, kde se setká s dalšími dospí-
vajícími mládežník a společně 
provozují činnost, kterou je spíše 
vhodné nazvat: nečinnost.

Po několika málo hodinách 
„zevlingu“ se teennageři rozchází 
domů, aby mohli opět ulehčit 
lednici od jistě přebytečných 
potravin, jenž jejich matka sti-
hla koupit při návratu z práce 
domů.

Student, ač je vyčerpán po 
namáhavém dni, se ještě obětuje 
k tomu, aby si pustil televizi, na 
kterou bude koukat až do pozd-
ního večera. V době, kdy se stu-
dentské digitální budíky nulují, 
přichází ke slovu spánek, aby 
po něm mohlo přijít ráno s další 
otravnou cestou do školy.

Jak jistě patrno z výše napsa-
ných slov – mládež je líná jak veš. 
Kupříkladu můj nynější život - 
jsem živ již 17 let a když se ohléd-
nu po časové přímce za sebe, tak 
zjistím, že jsem nic nedokázal, 
ale vím, že bych mohl, každý by 
mohl, nebýt lenosti. To je můj 
problém a nejen můj a nejen 
mládeže.

 dpi

 pma
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Je to tady zase. Odporné 
vřískání. Oznamuje mi: Vstávej! 
Ještě jsem ani nerozlepila oči. 
Spánkem oslabenou rukou 
šmátrám po nočním stolku. 
Někde tam určitě je. A mám 
tě! Svírám tu malou věc a mám 
chuť jí vyhodit z okna. Bohužel 
jsem donucena rozlepit alespoň 
jedno ze svých unavených víček. 
Náročný pohyb, při kterém od-
klápím vrchní část své Motoro-
ly V220, je pro mě absolutně 
nesnesitelný. Koukám na display 
jako čerstvě vyoraná myš. Mám 
to natrénované. Stačí stisknout 
pravé tlačítko. Konečně mi ten 
příšerný zvuk přestal rvát uši. 
Zároveň zjišťuji kolik je ho-
din. Můj mozek se musí hodně 
snažit aby vypočítal, kolik mi 
zbývá minut pro ranní přípravu 
do ústavu (školy). Přemýšlím. 
Dokázala jsem to. Mám přesně 
dvacet pět minut. Konečně mi 
to začalo myslet. Jsem zklamá-
na. Za celou noc mi nikdo ne-
napsal jedinou smsku. Vstanu. 
Se značně nakvašeným výrazem 
odcházím na toaletu a poté do 
koupelny. Pohled do zrcadla je 
příšerný. Umyji si zuby. Vracím 
se do pokoje. Hned ve dveřích 
hledám očima telefon. Co když 
mi někdo napsal? Opět nic. 
Sklidím postel. Stále nic. Maluji si 
nový obličej. Taky nic. Oblékám 
se. Nic. Zjišťuji, že je na čase vyjít. 
Nesmím zapomenout na přístroj. 

Ve výtahu měním zvonění na vi-
brace. Přemýšlím, proč nikdo 
nenapsal. Vybíhám z domu. Mo-
bil je v mé kapse. Raději do ní 
strčím ruku. Co kdyby mě někdo 
sháněl? Tramvaj stíhám jen tak 
tak. Sesunu se na sedadlo. Vy-
táhnu mobil. Nic. Celou cestu 
mě baví holky. Při vystupování 
z tramvaje se zhrozím! Zběsile 
sahám do kapsy. Nic.

První dvě hodiny jen tak sedím 
a snažím se odvrátit zrak od 
mini obrazovky a alespoň chvíli 
vnímat výklad. Vzdávám to. 
Nejde to. Nechápu, proč se nik-
do neozývá. Házím ho do ak-
tovky. Nevydržím to. Musím jej 
vytáhnout. Co když se s ním něco 
stane? Pak by se mi nikdo nedo-
volal. Musím mít přehled. O velké 
přestávce píšu kamarádce. Pouze 
prozvání zpět. Nemá kredit. Co 
teď? Vetřu se holkám do rozho-
voru, ať jsem informována co se 
kde šustne a hlavně, ať se na chvíli 
odpoutám od telefonu. Poslední 
dvojhodinovka patří počítačům. 
Motorolu mám vedle monitoru. 
Monotónní hlas profesora mě 
přivádí k šílenství. Nebo je to tím, 
že se nikdo neozval? Už toho 
mám dost. Na internetu hledám 
sms bránu. Přemýšlím komu nap-
sat. Přístroj se rozsvítil. Dotýkám 
se lavice. Cítím příjemné brnění. 
Zpráva! Ani nedýchám. Otevírám 
vrchní část. Krásná slova: Přijata 
nová sms. Napjatě mačkám OK. 

Od : Operátor. Vzrušení opadá. 
Takže zase nic. Zvonění mě 
přiměje sebrat si všechny saky 
paky. Konečně opouštím ústav. 
Osvobozující pocit. Škoda, že 
nikdo nenapsal. 

Doma se zastavím jen na chvíli. 
Odhodím aktovku. Mizím. Ve vý-
tahu prozváním svého Miláčka. 
Ať ví, že už jedu. Je to zlepšovák. 
Otevřu výtahové dveře. On už mě 
čeká. Ta hodinka co s ním strávím 
mě přinutí dát mobilu alespoň 
chvíli pokoj. Uběhne jako voda. 
Už jsem zase doma. Beru jiný ba-
toh a utíkám na trénink. Po cestě 
kontroluji. Zase nic. 

Trenérka nám dala pauzu. 
Všichni pijí. Já splašeně hledám 
telefon. Nic. Po tréninku běžím 
na tramvaj. Stihla jsem. Koukám 
na display. Celkem slušný čas. 
Na zastávce Dolní prozváním 
Miláčka. Může vyrazit na zas-
távku. 

Doma. Zničená. Sleduji jakousi 
realityshow. Při každé reklamě 
odbíhám. Nikdo si na mě 
nevzpomněl. Propadám depresi. 
Zavřela jsem ho do skříně. Koupu 
se. Přemýšlím, jestli někdo nap-
sal. Ležím v posteli. Píšu Miláčkovi 
sms na dobrou noc. Odepisuje. 
Mám úsměv na rtu. Usínám. 
Jsem na sebe pyšná. Neustále na 
příjmu. Mozek vypíná. Poslední 
myšlenka: Nejsem na tom tele-
fonu závislá? Určitě ne :o) 

Jsem člověk mobilní

 zce
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Suzanne Vega se narodila 
11.07. 1959 v Kalifornii. 

Jejím snem bylo studovat výra-
zový tanec, kterému se sice chvíli 
věnovala, ale později, ve druhé 
polovině 70. let, začala vystupo-
vat jako zpěvačka a kytaristka 
po newyorských klubech.

Americká folkrocková písnič-
kářka, balancující na křehké 
hranici pojetí hudby mezi popem 
a jazzem, se nechala během své 
tvorby ovlivnit B. Dylanem, L. 
Cohenem a Johnem Mitchellem.

Debutovala v roce 1985 svým 
prvním albem Suzanne Vega, 
které bylo nadšeně přijato kri-
tikou a na odbyt šlo zejména 
ve Velké Británii. Po prvotním 
úspěchu následuje druhé album 
a s ním hit Luca. Veleúspěšná je 
i deska z roku 1990 – Days Of 
Open Hand.

Pro posluchače je snad nej- 
zajímavější autorčina osobitá, 
výrazová tvorba. Ráda speku-
luje nad drobnými prohřešky 
společnosti, miluje křehkost 
přechodů hudebních stylů a 
využívá zejména souzvučnou 
mnohoznačnost.

Údery do strun doprovází tlu-
mené bicí, potichu se přidávají 
basové kytary a skoro poslední se 
dostaví hlas Suzanne Vega. Právě 
její hlas je tajemný. Sametově 
šedý, nepříliš vtíravý, málo 
výrazný – leč zajímavý. Klade 
tak dozajista určitý kontrast 
k uječeným rádoby hvězdám. 
Pohodově prochází posluchače 
celou skladbou, bez problémů 
přejde z úvodu do závěru a 
člověk pomalu ani nepozná, že 
je konec písně. Nechá se unášet 
proudem líbivých zvuků, chyt-
lavou melodií a lyricko-epickým 
textem...

Song Tom’s Dinner, kde 
zpěvačku doprovází dávno zan-
iklá skupina DNA, vypráví příběh 
jednoho odpoledne, kdy pršelo 
a Suzanne seděla v podniku, kde 
si čte noviny, čeká na číšníka s 
kávou a sleduje lidi venku. Celá 
píseň je podaná pro posluchače 
neuvěřitelně bezprostředně, 
jako by snad měl pocit, že sedí 
naproti ní, nonšalantně s ní kon-
verzuje a poslouchá její tlumené 
popěvky. Právě popěvek jako 
takový, znamená určitý spojník 

mezi dvěma stranami – zpěvačka 
– posluchač.

Neobvykle silné basy, hlas 
Suzanne, zajímavé pianové 
sólo a námět, který si všichni 
představíme. Taková je píseň 
Tom’s Dinner.

Naopak u balady Caramel vsází 
na křehkost svého hlasu, celý 
kontext dotváří tlumený zvuk 
trubky a saxofonu. 

 Bylo by chybné se obávat, že 
takto zpěvačka působí poněkud 
„étericky“. Nikoliv. Ona sama 
již  z takových let vyrostla. Při 
posledním, čtvrtém, koncertu v 
Praze publikum zjistilo, že autor-
ka podstoupila určitou metamor-
fózu v dospělou ženu. Širokým 
rejstříkem projevu doslova 
sváděla publikum, pohrávala si s 
ním, improvizovala a laškovala. 

Jsem člověk mobilní
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Divné slovo. Nejspíš pod-
statné jméno, ale zajímalo 
by mě, co si pod tím kdo 
představí. Samozřejmě, že 
vám podstatu tohoto slova 
vysvětlím. Až na to přijde 
řada.

Všechno začalo tím, že jsem 
odjela na chatu. Jen na víkend. 
Ale nějak se to zvrtlo a já zůstala 
celý týden. Každý ze sedmi dní 
jsem vyspávala do oběda, jelikož 
jsme chodili spát k ránu… Tím 
jsem prozradila, že jsem nebyla 
sama. To se dalo čekat. Koho by 
taky bavilo ponocovat samot-
ného, ne? Takže nás tam bylo víc. 
Kupříkladu můj bratr, sestřenka a 
kamarádi od vedle. Ale abyste si 
nemysleli, těch kamarádů neby-
lo zas tolik. Oni byli dva. Jedna 
slečna a jeden mladík. Mladík… 
to je taky divné slovo. Ale tím se 
teď zabývat nebudu. Ta slečna se 
jmenuje Jaruška. Ostatní jména 
jsou pro tenhle příběh zbytečná. 
Jarka je čerstvá vysokoškolačka, 
i když to občas nevypadá. 
Vysokoškolský střeštiprdlo…

Když přišel druhý víkend, pom-
alu se naše parta začala rozpadat. 
Sestřenka odjela, kamarád od 
vedle musel do práce a bratr měl 
taky co dělat, tak jsme s Jaruškou 
zůstaly samy. Rozhodly jsme se, 
že půjdeme na procházku po 
vesnici. A jelikož bylo vedro a 
dusno, měla Jarka s sebou jeden 
a půl litrovou láhev jakéhosi pití. 
Bylo horko, že by člověk lezl 
po zdi, a tak není divu, že jsme 
si sedly do nejbližšího stínu. Na 
houpačky. A tam nás to napadlo. 

Víčkování.
Teď přišel správný 

čas, abych vám ten 
pojem vysvětlila. 
Jde prostě o to, že 
se pije z víčka. Takže 
takový malí frťánci. 
Náš nápad byl 
spíš takový zkrat, 
jelikož naše dehy-
dratované mozky 
nebyly schopny 
myslet. Týden bez 
pořádného spánku 
v noci je prostě znát. 
Ale brzo se to ujalo 
a my se rozhodly, 
že spočítáme, kolik 
je v 1,5 litru tekuti-
ny víček. Vzaly jsme 
si klacík a rýpaly 
do hlíny průběžné 
výsledky. Vždycky 
jedna z nás vypi-
la pět „frťanů“ a 
druhá psala. Jak 
jsme byly zvyklé 
na jinačí pití, hned 
po první stovce 
víček nealka jsme 
se řehtaly jak koně. 
Teda vlastně klisny. 
Čím víc víček bylo 
odpočítáno, tím víc připitomělé 
jsme byly. A hlavně tím víc se nám 
chtělo na záchod. Ke konci jsme 
se domlouvaly, že příště budeme 
víčkovat někde v blízkosti WC. 
Když jsme dojely posledního 
frťánka, daly jsme se do běhu. 
Každá zamířila do svého domu. 
Naštěstí jsme nebyly tak daleko, 
abychom to nestihly. Ale bylo to 
jen tak tak. Pak mi přišla SMS-ka: 
nepustila si to cestou? odesilatel: 

Jarka. Popravdě jsem jí napsala, 
že málem jo. I když jsem to měla 
promyšlený tak, že v nejhorším 
případě bych zapadla někam do 
křoví…

Doma se mě brácha zeptal, 
proč jsme to prostě matematicky 
nevypočítaly?!… Ale to by přece 
nebyla taková sranda, ne?

A zajímá vás, kolik jsme na-
konec navíčkovaly? 243.                 

Víčkování
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V nepříliš zdařených dnech let-
ního odpočinku si školák jen s 
velmi malou pravděpodobností 
právě stačí odpočinout, nabrat 
sil. Zvláště pak, je-li školákem 
opustivším v červnu třetí ročník. 
Příliv úzkosti se mnohdy dostavu-
je i v kýžených třicetiminutových 
přestávkách o brigádě dvaadva- 
ceti dnů měsíce. A změní-li se 
snesitelnost počasí v nesne-
sitelnost, mění se příliv v příval. 
Denně vstát v pět čtyřicet pět, 
přepravit se do místa práce, 
odvést požadovanou práci, do-
stat onu třicetiminutovou  pau-
zu, vrátit se k požadovanému, 
přepravit se zpět do místa domo-
va, očistit si tělo a očistit zběžně 
ducha Musorgským, poté se už 
jen uložit k spánku - to je smut-
ný program letního odpočinku 
školáka. Cítí jisté strádání, hlad 
po vzdělávání. Je frustrovaný, 
neboť manuální práce je bezcíl-
ná, narozdíl od práce duševní. 
Je tu však jeden rozdíl... Hlad 
je umravněn vidinou výdělku. 
Šílenství monotónnosti  přechází 

v každodenní jev, který se poma-
lu zažívá. Ačkoli se žaludeční 
vřed může protrhnout po značné 
prodlevě od doby vzniku, přece 
však nemoc existuje. Bezduché 
hledění na modřanskou vinici od 
brány knižní distribuce je toho 
důvěryhodným důkazem. Však 
i problém vředů se dá přebýt 
penězi. Skutečně, vřed se dá 
vyříznout vidinou nového klavíru 
pro mou dceru. 

Ač jsem strnulý agresivitou bo-
haprázdnoty knižního skladu, 
přesto přežívám bez otrhání 
nadějí. Září se blíží, první výpla-
ta proběhla. A ještě je možné, 
zanedbá-li se oběd, vystoupat na 
modřanský vrch k chrámu Nane-
bevzetí Panny Marie a naslou-
chat varhanám pohřebního 
obřadu. Pod Reinerovským ne-
bem se toho dá také mnoho 
překousnout! Leč je to polovičaté 
namlouvání krásy.

Nicméně klavíry jsou plody 
potu letních brigád, že?             
                                         

Dva měsíce letní strnulosti
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Jste tak trochu 
paranoidní?

Jste taky tak trochu para-
noidní? Každý den si skenu-
jete počítač antivirem, máte 
zapnutý firewall a několikrát 
denně provádíte aktualizace 
bezpečnostních softwarů? Moc 
takových lidí neznám (možná 
se bojí vycházet z domu..), ale 
že bych byl zrovna klidný v 
otázkách bezpečnosti, to tedy 
ne.

V minulém (10. červencovém) 
čísle jsme vám přinesli článek 
o počítačové bezpečnosti.  
A o bezpečnosti celkem. A co 
chci vydat dnes? Na serveru 
www.paranoia.cz si můžete 
nechat (bezplatně!!) zkontro-
lovat váš PC, jak moc dobře je 
chráněn proti útokům z vnější 
– z internetu. V podmínkách 
služby si můžete přečíst, že 
výsledky přijdou do 24 hodin 
na uvedenou emailovou ad-
resu. Test jsem odeslal ještě 
před začátkem psaní tohoto 
textu. Zatím mi žádný výsle-
dek nepřišel – holt asi trochu 
vytížená služba. Inu nechám 
se překvapit, jestli je moje 
mini-paranoia potřebná :-D   
Zkuste to také, je to zdarma!!   
              rkl
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Úvod do Buddhismu

Buddhismus se těší v poslední 
době velkému rozmachu i mezi 
západními kulturami. Především 
pro to, že je velmi tolerantní 
vůči jeho vyznavačům, kterým 
je ponechána samorozhodnost 
ve volbě preferování zákonitostí 
a přesvědčení o konkrétních 
zákonitostech          i tezích. Dále 
pak se buddhismus přibližuje 
lidem i ostatním tvorům svojí 
stěžejní náplní, altruismem. 
Nepřikazuje musíš „to či ono“, 
nevyžaduje „něco za něco“ a 
například místo tzv. „božích 
muk“ u cest staví buddhisté 
přístřešky pro stín a studánky 
k osvěžení, aby si kolemjdoucí 
mohl odpočinout.

V neposlední řadě se bud-
dhismus setkává se sympatiemi 
i u ateistů. Například i vědec, 
uznávající jen přírodní (fyzikální, 
chemické či matematické) záko-
ny, dokáže „lépe strávit“ právě 
onen buddhismus, neboť nazý-
vat buddhismus náboženstvím 
v pravém slova smyslu       je 
chybné. Buddhova nauka jak 
dosáhnout dokonalosti a štěstí je 
postavena na metodách,          jež 
jsou podávány spíše skrze fi-
losofii a ne náboženství - neboť 
základním prvkem náboženstev 
je víra v boha - boha stvořitele 
všeho živého i neživého, jakožto 
entitu, jejíž schopnosti jsou bez-
mezné. Něco takového však v 
buddhismu nenajdete…

Proč Buddhismus

Jedním z důvodů pro 
náboženskou činnost je to, že 
samotný materiální pokrok 
neposkytuje trvalou radost a 
uspokojení. Vskutku se zdá, že 
čím více získáváme po materiál-
ní stránce, v tím větším stra-
chu žijeme. Došlo k úžasnému 
vědecko-technickému roz-
voji, který bude bezpochyby 
pokračovat. Člověk dostanuvší 
se na Měsíc se pokusí využít 
jeho zdroje pro pokrok lidstva 
– Měsíc, který některé staré 
národy považovaly za sídlo své-
ho Boha! Možná budou dobyty 
i jiné planety a snad tento pok-
rok odhalí případné nepřátele 
mimo náš svět. Ale to lidem sot-
va přinese stálou radost, protože 
materiální pokrok vždy vyvo-
lává touhu po pokroku dalším; 
takže radost, kterou přináší, 
je radostí pomíjivou.  Radost 
nejvyšší – (potěšení, vznikající z 
duchovní činnosti) je svou po-
vahou nekonečná. Jednotlivá 
náboženství ukázala svou vlastní 
cestu, jak jí dosáhnout. Stejně 
tak svoji variantu předkládá  
 i buddhismus.

Právě tak jako lze určitou 
nemoc na světě léčit různými 
metodami, existují i různá 
náboženství, která lidem  
i jiným tvorům přinášejí štěstí. 
V minulých dobách vykládali 
mnozí interpreti různá učení 
různým způsobem. V zásadě ale 

každý z nich chce dosáhnout 
téhož vznešeného cíle tím, že 
učí morálním zásadám, kterak 
formovat funkce mysli, těla a 
řeči. Všechna náboženství nás 
učí, že nemáme lhát, falešně 
svědčit, nebo brát život ostat-
ním. Proto by bylo lépe, kdyby 
skončila nejednotnost mezi 
stoupenci různých náboženství. 
Jednota mezi náboženstvími 
je možná  a při současném 
stavu světa obzvlášť důležitá. 
Protože stoupenci každého 
náboženství by měli něco vědět 
i o náboženstvích druhých i pro-
to, že ona náboženská jednota 
by prospěla i nevěřícím, neboť 
jednolitá záplava „světla“ by jim 
ukázala cestu z nevědomosti, 
předkládám krátké seznámení s 
Tibetským buddhismem.

Princip Buddhismu

Buddhisté věří, že všechny by-
tosti se přerozují (reinkarnují) 
a během řady životů se snaží 

Buddhismus
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dosáhnout osvobození od stras-
tiplného koloběhu znovuzro-
zování, dosáhnout Nirvány 
- dokonalosti buddhovství. 
Nepředpokládá se, že této do-
konalosti lze dosáhnout v jed-
nom životě, ale i to je možné. 
Pokud jde o mysl a tělo člověka, 
považujeme mysl za nadřazenější; 
řeč i tělo jsou podřízeny. Na 
skutečnou podstatu mysli nemají 
hříchy vliv. Elementární (základ-
ní) mysl je přirozeně čistá. Hříchy 
plynou z nedostatků okrajových 
– sekundárních myslí. 

Nevědomost není součástí 
základní (elementární) nebo 
ústřední mysli, která je, jak jsem 
uvedl, sama svou podstatou čistá; 
je to nedostatek jedné z okrajo-
vých, neboli sekundárních myslí. 
Když se sekundární mysl stimuluje, 
vliv nevědomosti vzrůstá; ovlád- 
ne ústřední mysl a způsobuje 
karmu. Karma se vysvětluje jako 
souhlasná akce a reakce. Má 
dva aspekty, v tibetštině známé 

jako sempä lä a sampä lä. První 
je latentní stadium karmy, ve 
kterém má fyzická akce teprve 
nabýt tvaru. Impuls k činnosti 
je podvědomý. Druhý aspekt 
(sampä lä) je projevené stadium, 
ve kterém dochází k fyzickým a 
ústním projevům. Pokud jde o 
výsledky, existují tři druhy karmy 
(záslužná, bezzásluhová a ačala 
karma), dle nichž je určeno, zda 
se bytost znovu narodí v oblasti 
nižší či až „ve vyšších světech“.

Ve skutečnosti všechny 
poznatelné věci, jsouc samotnou 
svou podstatou prázdné, se díky 
nevědomosti jeví jako entity, 
jež vznikají sami ze sebe a sami 
sobě postačují. Tato pokřivená 
podstata je u kořene veškeré 
nevědomosti (např. vášeň, hněv, 
pýcha…). 

Teprve tehdy, kdy usilujeme o 
„probuzení“, čímž se nedostatky 
jeden za druhým odstraňují a kdy 
již není v naší mysly obsažena 
špatná karma (plynoucí z nega-
tivních skutků, neutralizující se 
konjunkčně skutky pozitivními), 
pak se dosáhne pravé dokonalos-
ti, vymanění z nevědomosti - 
buddhovství.

Historie Buddhismu

Za prvního, kdo dosáhl to-
hoto „probuzení“, považujeme  
Buddhu neboli Gautamu Buddhu 
(Sidhárta). Narodil se v královské 
rodině v Indii před více než dvěma 
a půl tisíci lety. Na počátku svého 
života žil jako princ, ale všímal 
si příkladů utrpení,      jejichž 
prostřednictvím si uvědomil, že 
lidská existence je nejistá. Vzdal 
se tedy knížecího života a stal se 
asketou. 

Jeho učení se liší od učení 
jiných buddhů; zatímco většina 
z nich učila pouze na základě 
sůter, on používal též i tantry. 
Základy a cíle sůter a tanter jsou 
zhruba stejné. Hlavním rozdílem 
je, že tantra nabízí více metod 
pro dosažení cíle.

Poté co dosáhl buddhovství 
v Bódhgaji, pronesl tři různá 
kázání, každé na jiném místě v 
části Indie zvané Bihár. Veškeré 
Buddhovo učení tvoří Velké pos-
vátné knihy, v Tibetu přeložené 
pod názvem Kandžur (v san-
skrtu bka-gjur). Buddhovo učení 
je psáno velice starým písmem 
zvaným sanskrt. Častý obrázek, 
známý i běžnému Evropanovy, 
kdy sedící buddhistický mnich 
přepisuje pro nás nesrozumitel-
né texty je zachycení perma-
nentního přepisu těchto knih  
Buddhova učení. Ač je to 
poněkud zastaralý způsob, jak 
uchovávat informace…

Předtím, než byl buddhismus 
přenesen z Indie do Tibetu, byla 
zde rozšířena víra bön, která 
vznikla v sousední zemi Šang-
Šung. V počátcích to nebylo příliš 
plodné náboženství, ale když v 
Tibetu zapustil kořeny buddhis-

mus a začal vzkvétat, obohatil 
bön jeho vlastní náboženskou 
filosofií a meditačními prakti-
kami. 

Za vlády nábožensky lhostej 
ného krále Langdarmy v devá-
tém století křesťanské éry tato 
činnost na několik let ochabla. 
Dočasný úpadek brzy ustal a v 
Tibetu se postupně začali rodit 
stejně dobří učenci, jako ti, 
jež dosud přicházeli z Indie  a 
Nepálu. Bylo to ranné období  
buddhismu.

Největší ránou tomuto 
náboženství byla okupace 
Čínskou lidovou republikou 
před padesáti lety, kdy došlo 
ke zničení většiny významných 
náboženských artefaktů, jakožto 
i vypálení klášterů i značnému 
krveprolití u mnoha buddhistic 
kých mnichů. 

Od té doby žije dalajláma v exi-
lu v Indii a usiluje o samostatnost 
země, přinášející vyrovnanost a 
štěstí milionům lidí na celé zemi.
                                            zst



   mezi                                                        námi22   mezi                                                        námi22

Rozlehlý ostrov západně od 
Itálie. Azurové moře a turistikou 
neposkvrněné pláže (tedy pro-
zatím). Samozřejmě i vynikající 
pizza a špagety. Přece jenom v 
sobě Sardiňané italský původ 
nezapřou. Za vším hledejte 
geny.                  

Když už jsme u genů, musím 
říct, že mě velice vyděsily sar-
dinské krávy. Poprvé jsem jed-
nu zahlédla na kopečku, jak se 
krmí. Nejdřív mě napadlo: „Je to 
přerostlej kůň.“ Ale pak si říkám, 
že kůň nemůže být takhle tlustý. 
To by musel být přerostlý i do 
šířky, a to už by nasvědčovalo 
tomu, že to kůň není. Při bližším 
zkoumání jsem dospěla k názoru, 
že to bude sob. Pak jsem se ale 
sama pokárala: „Co by tady dělal 
sob, ty blbe!“ Tak jsem si necha-
la tu záhadu napotom, až jsem 
na ní úplně zapomněla. Teprve 
když jsem se před večerem pro-
cházela po Sardinii, mohla jsem 
záhadu považovat za vyřešenou, 
jelikož se tři monstra přehnala 
přes silnici asi metr přede mnou. 
Krávy! Ale obrovské. To by mě 
ani ve snu nenapadlo. Ale třeba 
si Sardiňané v Čechách myslí, že 
máme krávy podvyživené, či co. 
Ale divoká prasata máme stejně 
velká. Ta tam také pobíhají, jak 
se jim zachce. A hadi. Ale ty zase 
u nás takové nemáme.

Původně jsem neměla v úmyslu 
porovnávat domácí zvířectvo. 
Tak abych se zase pustila do popi- 
su pláží a přilehlého okolí.

Sardinie je ráj pro potápěče. Na 
každém rohu máte ukazatele na 
potápěčská centra. Krajina je ve-
lice různorodá, ale skoro všude 
narazíte na kamenné ohrazení. 
Jelikož v roce 1820 na Sardinii vy-
dali zákon, že kdo si co oplotí, to 
je jeho. Nádherný zákon. Škoda, 
že ho nezkusili i u nás. Vyřešily 
by se spory o majetek a ještě by 
na tom zbohatly všechny firmy 
s ploty. Jenom nevím, jestli by z 
toho nebyl ještě větší chaos. Ale 
teď už je na to stejně pozdě, tak 
se zase pustím do popisu. 

Na Sardinii je spousta korkových 
hájů. Ostrov je proslulý výro-
bou korku. Korkové duby mají 
většinou čáru na kmeni těsně 
pod korunou a od té čáry dolů 
byly duby občas úplně holé. Ko-

rek je vlastně totiž kůra tohoto 
stromu.        

Z místní flory bych ráda 
poukázala ještě na myrtu. To je 
vonná bylina, ze které se vyrábí 
typický Sardinský likér Mirto. Pro 
zájemce: je hořkosladký a stojí 
okolo osmi eur. 

Když jsem zase u typických míst-
ních složek, nesmím opomenout 
ani řemeslnou výrobu košíků. 
A také murales. Nástěnné mal-
by na domech. Jde o vyjádření 
politického odporu sedláků. 
Samozřejmě, že v dnešní době 
jde především o umělecký smysl 
nových murales. Odpor sedláků 
tu zde připomínají pouze starší 
malby. 

Pláže jsou na Sardinii opravdu 
skvostné. Jsou tedy většinou plné 
místních a občas dá trochu práce 
se k nim dostat. Kupříkladu na 
Costa Paradiso je jedna pláž, kde 
člověk musí nejprve zdolat úbočí 
skal, než se před ním rozevře 
nádherný pohled na zátočinu s 
písečnou pláží. Ti nejrychlejší už 
si hoví na ručnících, co nejblíže 
u vody. U půjčovny šlapadel vlaje 
znak Evropské unie a za ním i 
jakási vlajka se čtyřmi profily 
černých tváří, které mají přes oči 
pásku. Můj názor, že má pláž 
na starost nejspíš nějaký slepec, 
rozesmál poblíž stojící skupinku 
Čechů. Ti nám poté vysvětlili, že 
jde o znak Sardinie. Pěkné.

Ale nebudu vám popiso-
vat úplně všechno! Jen si tam 
zajeďte…              

Sardinie
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Jelikož se blíží čas prázdnin, 
někteří již pilně pročítají mapy či 
prohlížejí katalogy zájezdů, inu 
dovolené za dveřmi, člověk se 
může někam podívat, jet za kul-
turou, přírodou – nebo jen tak 
zalenošit u moře. Jelikož naše 
červencové číslo bude převážně 
věnováno cestování a turistice, 
podělím se s vámi o nějaký ten 
zatím nezažitý zážitek z míst, 
kam bych se chtěl jednoho dne 
podívat. 

Touto zemí je Finsko – jedna z 
perel evropského severu. Váhám 
mezi Švédskem a Finskem, ale 
jelikož jsem již ve Švédsku byl, 
vyberu pro tentokráte zemi tro-
chu východnější. 

Jak asi víte, Finsko se nachá-
zí hodně na severovýchodě 
(z východní strany sousedí s 
Ruskem). Je to taková „nudlička“ 
na Skandinávském poloostrově. 
Táhne se prakticky od jihu až 
skoro na sever. 

Prvním drobným problémům 
se nevyhnete ihned po příjezdu 
– jedná se o řeč. Většina lidí zde 
(na jihu) umí anglicky, ale dalším 
oficiálním jazykem je i finština 

– jazyk to opravdu zajímavý. 
Pokud však jazyková bariéra 
není problémem, můžete se vy-
dat do parádních míst téměř 
nedotčených moderní technikou, 
zároveň navštívit památky a ještě 
si užít odpočinku.

Obyvatelé Finska jsou především 
Finové (více, než 90%), zbytek 
tvoří především Švédové a Lapo-
nci. Ale ani Finové nejsou stejní 
– země je opravdu rozlehlá a 
jsou poznat rozdíly mezi západ-
ními, východními ale i jižními a 
severními Finy. Pro běžného ces-
tovatele ale tyto rozdíly nezna-
menají skoro žádné problémy, 
není to téměř poznat. 

Kam se ve Finsku podívat?

Helsinky:
Jak jsem uvedl, je zde toho to-

lik, že by prázdniny na komplet-
ní prohlídku nestačily. Když jste 
ve Finsku, musíte se rozhodně 
podívat do Helsinek – hlavního 
města. 

Helsinky však nebyly hlavním 
městem vždy, až do roku 1812 
to bylo město Turku. To leží asi 
170 km na západ. Helsinky mají 
přibližně 560 tisíc obyvatel, 
avšak uvádí se i pojem „Velké 
Helsinky“, které tvoří města 
Helsinky, Espoo, Vantaa a další. 
Dohromady mají téměř jeden 
milion obyvatel. 

Leží na malém poloostrově na 
jihu země, byly tedy ideálním 
přístavem (a i dnes jsou). To jim 
zajistilo poměrně velkou eko-
nomickou sílu i přes svoji hodně 
východní a vzdálenou pozici. 
Založeny byly v roce 1550,  od 
té doby se rozrozstly na plochu 
asi 650 km čtverečních. 

Kam v Helsinkách? Rozhodně 
prohlídka přístavu, pevnosti 
Suomenlinna, prohlídka zdejší 
katedrály, olympijského stadionu 
a třeba skalní kostel Temppe-
liaukio. 

Turku:
Vydáme-li se od Helsinek 

směrem na západ, asi po 170 km 

dojedeme do města Turku. To bylo 
do 16. století hlavním městem 
Finska,  kdy se tato priorita 
přestěhovala do nejlidnatějšího 
města Helsinek. Zároveň je zde 
také pátým největším městem. 
V městě se také nachází uni-
verzita, která úzce spolupracuje 
se Západočeskou univerzitou v  
Plzni (kam chodím). 

Tampere:
Tampere je třetí největší město 

ve Finsku, má kolem 200 tisíc 
obyvatel. Nachází se na jihu re-
publiky, poměrně však hodně ve 
vznitrozemí. Z Turku je to sem 
přibližně 170 km, z Helsinek tedy 
přes 300 km (cestou přes Turku).

Město je jakými „kulturním 
rájem“, prakticky celou sezónu 
se zde konají festivaly hudby, 
jazzu, ale i klasiky. Na své si 
přijdou i filmoví či divadelní 
fanoušci. Z kultury je ještě nutno 
zmínit malé muzeum V.I.Lenina, 
muzeum panenek a kostýmů, 
zoo a spoustu dalších věcí. Městu 
také vévodí téměř 170 m dlouhá 
vyhlídková věž.

Chcete-li cetovat více na sever 
a budete-li již hodně na severu, 
doporučuji navštívit norský Nor-
dKapp – téměř nejsevernější mís-
to Evropy (výběžek skal vedle je 

ještě asi o 600 metrů severněji, 
ale tam nikoho nepustí). Cestu 
doporučuji přes Vardo podzem-
ním tunelem (můžete i oko-
lo, ale když se ztratíte, nikdo 
vám nepomůže. Tunel je však 
hodně – a tím myslím – opravdu 
hodně drahý. Záleží tedy na vás,  
jestli chcete spíše cestu dražší, či 
dobrodružnější). 

                                            

Finsko
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Na čem právě pracujete? Jaké je 
Vaše pracovní vytížení?

Pracovní vytížení je dost 
náročné, ukazuje se, že stále více  
přibývá osob, které mají potíže v 
důsledku větší stresové zátěže a 
to pozorujeme v ambulanci dost 
dlouho. Většina z nich obejde ce-
lou řadu somatických specialistů, 
než se dostane k nám, protože 
potíže lidské psychiky se často 
podceňují a lidé mají pocit, že 
to všechno zvládnou sami. Nez-
vládnou. Přeložil jsem v letošním 
roce dvě sbírky poezie, čínského 
básníka Jidi Majia z národnost-
ní menšiny Yi a francouzského 
básníka Paula Géraldyho a jeho 
slavnou sbírku „Ty a já“, kte-
rou napsal takřka před sto lety.  
 

A dokončil jsem román, který se 
jmenuje „Pěšinky času“ a je to 
svým způsobem biografie, která 
mapuje období mezi tragickou 
smrtí mé matky a smrtí otce.  
 
Jak probíhá Váš klasický pra-
covní den?

Do práce chodím tradičně brzy, 
bývám tam již před půl sedmou. 
Je to relativně klidnější a v tu 
dobu se mi občas podaří vyřídit 
věci, na které pak v provozu není 
dost času. Před sedmou začnou 
chodit první pacienti a tak to 
je většinou asi do dvou hodin 
odpoledne. Někdy se mezi tím 
stačím i naobědvat (obědy si no-
síme z blízké školní jídelny). A 
odpoledne pak pokračuje jinými 
aktivitami, většinou literárními.

Kde jste byl naposledy na dovo-
lené?

Loni v listopadu, v Číně, na 
ostrově Hainan. Bylo to nesmírně 
přijemné, protože v tu dobu 
tam jsou pořád třicetistupňová 
vedra, teplé moře a hlavně 
nesmírný jas. To člověk střádá na 
ty pochmurné zimní měsíce. Ale 
za dovolenou se musí počítat i 
krátké výlety do hor, miluji Jizer- 
ské hory a Krkonoše, musím 

každý rok aspoň na den přijet na 
Malou Jizerku, navštívit přátele 
a vyjít si túru na krkonošské 
hřebeny. Jedině tak mám pocit, 
že jsem nic nezanedbal…

Okouzlilo Vás toto místo svým 
genius loci?

Netoužím navštěvovat místa, 
která by mne nějak nepřitahovala 
a rád se naopak vracím tam, kde 
jsem prožil něco hezkého. Třeba 
do Paříže, či do Francie vůbec – a 
v současné době se rád vracím 
do Číny. Je to jistě dáno i tím, 
že se léta věnuji akupunktuře a 
miluji čínskou poezii. Navíc Čína 
je plná historické a přírodní nád-
hery a je tam nekonečně mnoho 
věci k vidění. Myslím, že není v 
silách lidského života ji celou ob-
sáhnout a poznat.

Jak často si oddychnete od pra-
covních povinností?

Snažím se oddychovat o víken-
du. Jednak tím, že ujedu na cha-
lupu, kde posekám trávu a pak 
píšu. Je to obrovská relaxace. 
Když začnou růst houby, doplní 
to ještě dlouhé cesty lesem.

Který druh literatury 
upřednostňujete?

Rozhovor  
s Janem 
Cimickým

In
terview
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Nemám nějak zásadně 
vyhraněné specifikace, mám rád 
poezii i prózu. Sám píšu i de-
tektivní literaturu, která má v 
sobě navíc prvek napětí a to je 
velice dráždivé, nutí to autora 
kombinovat a hledat překvapivá 
rozuzlení. Ostatně takový Si-

menon, Agatha Christie a další 
autoři přesvědčili, že detektivka 
je žánr, který může mít vysoké 
literární i psychologické kvality.

Máte svého oblíbeného autora?
V české poezii mám rád třeba 

Jaroslava Seiferta, Miroslava 
Holuba nebo Jirku Žáčka a ze 
světové, na příklad Jacquese 
Préverta či Paula Géraldyho. Z 
prozaiků to bude ještě četnější: 

třeba Victora Huga, Salingera, 
Dahla…Za geniální dílo poklá- 
dám třeba z našich autorů 
Bubáky pro všední den od Karla 
Michala…

Hrajete na hudbení nástroj? Nebo 
jste jen „aktivní posluchač“?

Nehraji, bohužel, neumím 
a nemám reprodukční sluch. 
Hudbu mám ale rád, dnes k 
ní řadím i tak zvanou vážnou, 
ale samozřejmě francouzský 
šanson a nebo strunné nástroje 
v čínském tradičním folklóru. 

Často doporučujete Vaším 
pacientům relaxační hudbu. 
Posloucháte ji?

Ano, rád mám v současné 
době uklidňující čínskou hudbu 
a tu hrajeme i našim pacientům 
při akupunktuře. Střídáme ji s 
našimi relaxačními kazetami, 
kde hudbu „vyrobil na míru“  
Pavel Drešer a Dalibor Janda.

Které songy jsou náplní Vašeho 
MP3 playeru?

Asi vás zklamu. Moje tech-
nické vědomosti uvízly někde      
v prehistorii, a tak nevím, co to je 
MP 3 player. Poslechnu si naopak 
rád cédečko a dvd disk A mám 
také docela slušnou diskotéku 
francouzských LP desek…                                      

MuDr. Jan Cimický, CsC.. 

...narodil se 
23. února 1948 v 
Praze. Dokončil 
studia na Fakul-
tě všeobecného 
lékařství UK a 
poté obhájil 
doktorát na 

univerzitě v Paříži. Působil 
jako primář v Psychiatrické 
léčebně v Bohnicích a v roce 
1996 otevřel Centrum duševní 
pohody Modrá laguna, kde 
působí dodnes. 

Napsal celou řadu knih, 
jako například Případy dok-
tora Dvořáka, Klíč k pacha-
teli, Křižovatky, Rána z mi-
losti, Útěk do klece, Nefritový 
drak, Oběti života, Strážce 
majáku, Srdce a sklapel a Su-
perstar Story.

Je autorem sbírek poezie, 
překladatelem divadel-
ních her z francouzšitny, 
poezie Préveta, Marcanoka a 
Géraldího. Vydal také několik 
psychologicky zamřených 
publikací.

(převzato z přebalu knihy Pařížská zastavení)

 fko
fotky: archiv J.Cimického
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po 11.9. v 19.00 M.Uhde/
M.Štědroň: BALADA PRO BAN-
DITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan 
Zadražil    (velký sál) 

út 12.9. v 19.00 M.Uhde/
M.Štědroň: BALADA PRO BAN-
DITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan 
Zadražil    (velký sál) 

st 13.9. v 17.30 M.Uhde/
M.Štědroň: BALADA PRO BAN-
DITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan 
Zadražil    (velký sál) VYPRODÁ-
NO

čt 14.9. v 19.00 JIŘÍ KNIHA 
HLEDÁ PARTNERA, režie: Vlad-
imír Morávek, host večera: Ga-
briela Vermelho (sklepní scéna)

pá 15.9. 16.00 – 17.00 Prohlídka 
všech interiérů divadla.

Ne 17.9. 19.00 Une femme en 
avance – módní přehlídka, 

Design Silvia Škrášková Brno 
(alžbětinská scéna)

po 18.9. ve 20.00 Jiří Jelínek a 
kol.: KABARET GAGA, režie: 
Jiří Jelínek (šapitó - alžbětinská 
scéna)

út 19.9. v 19.00 Z. Plachý a J. 
Šimáček:  VŠECHNY SHAKE-
SPEAROVY ŽENY - drama noir 
dle Střeženého Parnassu, 
režie: Z.Plachý  (pod jevištěm) 
Představení není vhodné pro 
mládež mladší 15.let

út 19.9. ve 20.00 Jiří Jelínek a 
kol.: KABARET GAGA, režie: 
Jiří Jelínek (šapitó - alžbětinská 
scéna)

st 20.9. v 19.00 Z. Plachý a J. 
Šimáček:  VŠECHNY SHAKE-
SPEAROVY ŽENY - drama noir 
dle Střeženého Parnassu, 
režie: Z.Plachý  (pod jevištěm) 
Představení není vhodné pro 
mládež mladší 15.let

st 20.9. ve 20.00 Jiří Jelínek a 
kol.: KABARET GAGA, režie: 
Jiří Jelínek (šapitó - alžbětinská 
scéna)

pá 22.9. v 19.00 B.  Hrabal: RO-
ZVZPOMÍNÁNÍ, režie: I. Krobot,  
v hlavní roli: Jan Kolařík,  Láry 
Hauser a Jiří Pecha (velký sál)

so 23.9. v 19.00 B.  Hrabal: RO-
ZVZPOMÍNÁNÍ, režie: I. Krobot,  
v hlavní roli: Jan Kolařík,  Láry 
Hauser a Jiří Pecha (velký sál)

ne 24.9. v 19.00 Dejvické divadlo 

– TEREMIN, režie: Petr Zelenka, 
v hlavní roli: Ivan Trojan (velký 
sál)  Ab.sk.Č

po 25.9. v 19.00 V. Havel: ZAH-
RADNÍ  SLAVNOST, režie: Peter 
Scherhaufer, v hlavní roli: Tomáš 
Sýkora    (sklepní scéna)

út 26.9. v 19.00 N. V. Gogol: RE-
VIZOR, režie: Břetislav Rychlík, 
v hlavní roli: Jiří Vyorálek (velký 
sál)

st 27.9. v 19.00 N. V. Gogol: RE-
VIZOR, režie: Břetislav Rychlík, 
v hlavní roli: Jiří Vyorálek (velký 
sál)  

st 27.9. v 19.00 Jiří Jelínek a kol.: 
SVŮDNÉ J., režie: Jiří Jelínek, 
v hlavní roli: Jiří Kniha (sklepní 
scéna)

pá 29.9. v 19.00 CIRKUS aneb 
SE MNOU SMRT A KŮŇ, scénář 
a režie: Eva Tálská (velký sál)

so 30.9. v 19.00 CIRKUS aneb SE 
MNOU SMRT A KŮŇ, scénář a 
režie: Eva Tálská (velký sál)

Vstupenky lze zakoupit nebo 
rezervovat na pokladně Divadla 
Husa na provázku, Zelný trh 9, 
Brno, po-pá 10.00 - 18.00 hod, 
tel.:542 123 425 nebo e-mail: 
vstupenky@provazek.cz. Hro-
madné vstupenky na tel. 542 210 
407. Začátky představení v 19.00 
není-li uvedeno jinak. Předprodej 
vstupenek na měsíc říjen za-
hájen 12.9.2006. Po začátku 
představení není umožněn vstup 
do sálu. 

Divadlo Husa na provázku

Program – září 2006
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