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

Podzim v plném proudu, večery už začínají být hezky chladné, listí kam se 
podíváte a my, tak jako měsíc co měsíc, i v říjnu přicházíme s novým číslem. 
V tomto čísle začínají hned dvě nové rubriky. Rubrika redaktorky Radky Leger-
ské „Studentský rychlokurz vaření“ potěší hlavně ty, kteří si chtějí obohatit 
svůj kuchařský um, a přitom u toho nestrávit mnoho času. Ve druhé rubrice 
„Seznamte se“, se budete postupně seznamovat s osobnostmi, které sice nevy-
stupují tolik na veřejnosti, ale stojí za zmínku. Redaktor František Kopáček 
zpracoval recenzi na dílo anglické zpěvaky Alison Goldfrapp. Redaktorka Eliška 
Matoušková udělala reportáž o muslimském náboženství. A další a další články 
můžete najít v tomto, letos již 12., čísle.
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Podrobné vizitky všech členů týmu 
Mezi námi najdete na našich strán-
kách http://www.mezinami.cz/ v sekci 
redakce.

Za chyby a názory redaktorů, redakce 
internetových novin Mezi námi neručí.
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Česko
Podle zjištění nizozemského insti-

tutu pro výzkum trhu SKIM Analytical 
se častými milostnými hrátkami může 
pochlubit každá druhá evropská že-
na ve věku od 15 do 49 let. Průzkum 
přitom proběhl mezi 11 500 přísluš-
nicemi něžnějšího pohlaví ve čtrnácti 
zemích. První místo zaujaly bezkonku-
renčně Italky. Plných 59 procent z nich 
se oddává fyzické rozkoši nejméně 
jedenkrát za týden. O pouhá dvě pro-
centa za nimi zaostávají Češky, jež tím 
dávají vlastně na frak tvrzení, že jejich 
mužští rodáci jsou nejen líní, ale také 
neschopní. Proti Němkám, které jsou 
sexuálně uspokojovány pouze v 46 
procentech, jsou na tom víc než dob-
ře. Nemluvě o Rakušankách, u nichž 
se uvedená četnost souloží pohybuje 
kolem 38 procent. 

Hurá do Itálie!

Itálie
Mexičan vážící 550 kilogramů, 

považovaný za nejtlustšího člověka na 
světě, se brzy podrobí operaci v Mode-
ně ve střední Itálii. Uvedl to profesor 
Giancarlo De Bernardinis z modenské 
kliniky, jehož tým chirurgický zákrok 

provede. Čtyřicetiletý Manuel Uribe 
měří 190 centimetrů a téměř 20 let se 
nemůže pohybovat. Brzy bude převe-
zen do Itálie, kde se podrobí zákroku, 
jehož cílem je redukovat nadměrnou 
hmotnost. Lékařský tým především 
provede zákrok na jeho střevech tak, 
aby se omezila absorpce potravy a aby 
potrava procházela jen deseti procenty 
střev. Do dvou let by měl Uribe shodit 
podstatný díl ze svých 550 kilogramů. 
Manuel Uribe řekl v lednu mexické 
televizi, že až do 22 let, kdy vážil 130 
kilogramů, žil docela normálně a pra-
coval ve Spojených státech. Pak začal 
velmi rychle přibírat. 

To je teda síla!

Velká Británie
Pustit batole bez dozoru k interne-

tu se může šeredně vymstít. Manželé 
z anglického Lindolnshire přišli o 380 
tisíc korun, když si jejich tříletý Jack 
na stránkách eBay.com koupil auto. 
Malý chlapec projevil značnou inteli-
genci a schopnost správně se „prokli-
kat“ až do cíle. Jack Neal si již ve třech 
letech dokázal vybrat růžový Nissan 
Figaro z kolekce Barbie. Objednal jej 
a z platební karty rodičů tím odčerpal 
380 tisíc korun. „Nemohli jsme pocho-
pit, co se stalo. Nikdo z nás totiž nic 
nekoupil. Tak jsme to zkontrolovali 
a zjistili, že z našeho účtu na eBay 
bylo objednáno růžové auto Barbie 
za devět tisíc liber. Okamžitě jsme 
propadli panice.“ vyprávěla listu The 
Sun chlapcova matka. Její manžel John 
ihned zavolal majiteli a celou situaci 
mu vysvětlil. „Naštěstí se tomu majitel 

zasmál a řekl, že dá auto znovu do 
aukce.“ dodala Nealová. 

Tak mladý a už tuneluje …

Nizozemsko
Kuriózní nehoda potkala při práci 

nizozemského hrobníka. Skončil v hro-
bě, který sám hloubil. Zcela ho zasy-
pala jím vykopaná hlína, uvádí server 
Gva.be. 

Dvaašedesátiletý muž z Nieuwleu-
senu kopal hrob na hřbitově ve městě 
Zwolle. Vozík, na který házel vykopa-
nou zeminu, se náhle převrátil a spadl 
do hrobu, kde muže porazil. Vykopa-
ná hlína jej celého zasypala. Naštěstí 
byl poblíž jeho kolega, který vozík 
vytáhl a vyhrabal hrobníkovi tvář, aby 
nešťastník mohl dýchat. Pak zavolal 
hasiče, kteří jej asi po hodině osvobo-
dili. Kromě boule na hlavě vyvázl muž 
bez pohromy.

Kolik je hrobníků, kteří takové štěstí 
neměli, se asi nikde nedozvíme …

USA
Kvůli penězům by si i koleno nechal 

provrtat, říká české rčení, které nic-
méně sedí i na jednoho amerického 
bezdomovce. Díru do kloubu na dolní 
končetině si sice udělat nenechal, zato 
však kvůli dvacetidolarové bankovce 
(445 korun) skočil z 16 metrů vysoké-
ho mostu. „Dvacet dolarů je hodně 
peněz, když jste na dně,“ dodal na 
vysvětlenou. Skok střemhlav odnesl 
jen několika šrámy a modřinami, po 
krátkém lékařském ošetření byl však 
propuštěn. 

Kdyby to byl Nuselák, asi by „dopad-
nul“ hůř.

Slovensko
Bez peněz se do supermarketu ve 

slovenských Nových Zámcích ve středu 
vydala 55letá žena. Nedostatek peněz 
nahradila vynalézavostí: zboží se 
pokusila pronést v podprsence. Jak 
informovala policejní mluvčí Rená-
ta Čuháková, žena si do podprsen-
ky „odložila“ deset šamponů a čtyři 
deodoranty. Podle Čuhákové mohla 
zlodějka supermarketu způsobit ško-
du vyšší než 2000 slovenských korun 
(asi 1515 Kč). Jak se jí do podprsenky 
podařilo nacpat tolik zboží, však mluv-
čí vysvětlit nedokázala.

Neuvěřitelné, kam všude se dá scho-
vat lup.

Zdroj: Novinky.cz
rmi

Letem světem
aneb co nového ve světě
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Egon Bondy, výrazná ikona disi-
dentského undergroundu, kri-
tický marxista, filosof, prozaik 

a básník, v doslovu k Bezejmenné 
napsal: „Mnohokrát bylo vědci kon-
statováno, že nejzákeřnější zbraní 
jakýchkoliv nových vládců v dějinách 
vždy bylo (je a bude) zbavit lidi vědo-
mí o jejich vlastních dějinách a nahra-
dit je sofistikovanou demagogickou 
desinformací nebo úplným mlčením. 
Kdo si tohle neuvědomí, ten se těžko 
bude vyrovnávat racionálním způ-
sobem s budoucností.“ Bondy svým 
prozíravým pohledem vystihl, bohužel 
historickou zákonitost. Dnes, tak jako 
včera a předevčírem, nemá mladá 
generace, která je ve fázi příprav na 
vstup do ekonomického kolosu, schop-
nost komplexněji zachytit tep dějin. 
Strohé encyklopedické znalosti, ať už 
si to přiznáme nebo ne, tendenčně 
vyložené, vytvářejí hluboká propadliš-
tě v souvislostech a zabraňují nesmír-
ně důležitému širšímu pochopení, byť 
jen pro symbiózu ekonomických zájmů 
s politickou složkou moci. 

V těchto dnech, přesněji řečeno 
počínaje 23. říjnem, si připomínáme 
půlstoleté výročí od začátku maďarské 
revoluce, která namalovala dílo velké 
naděje na změnu totalitního režimu, 
aby o necelý měsíc později její obraz 
shořel v plamenech.

Onoho roku 1956 došlo na další 
lámání chleba ve světové hegemonii. 
Spojené státy už „demokratizovaly“ 
Vietnam padajícími bombovými hlavi-
cemi a sprchou ze samopalů. Na Kubě 

dali andělé povstat dešti, z něhož 
vyrostlo podhoubí pro revoluci, do 
které západní marxisté vkládali hodně 
nadějí, aby je hodně rychle po stalinis-
tických praktikách Fidela a jeho posko-
ka v baretu, Che Guevary, pokořeně 
zakopali. Avšak největší senzace přišla 
rovnou ze sjezdu komunistické strany 
Sovětského svazu v Moskvě 25. února 
1956. V nechvalně proslulém projevu 
odsoudil první tajemník strany Chruš-
čov osobu I. V. Stalina z nelidských zlo-
činů éry, která za sebou nechala milió-
ny mrtvých. Tajný dokument, z něhož 
řečnil, byl rozeslán do všech zemí 
Východního bloku a z Polska si našel 
cestu na Západ. Události, jež měly při-
jít, na sebe nenechaly dlouho čekat. 
Při prvním z otřesů roku 1956 žádaly 
masy Gruzínců demisi Chruščova a reg-
lorifikaci Stalinovy památky. Polské 
obyvatelstvo volalo po reformování 
režimu a pracující z Maďarska ho chtěli 
úplně demontovat. Byl to rok nadějí 
a nejistot z toho, co přijde. Ačkoliv se 
znatelně uvolnila atmosféra, situace 
se lišila zemi od země. Nejdramatičtěji 
scénář se odehrál v Maďarsku, což si 
straničtí pohlaváři z Moskvy moc dob-
ře uvědomovali.

Politická mlha v Maďarsku roku 1956 
by se dala krájet. V létě byl konečně 
na přání Moskvy odvolán stalinistický 
diktátor Mátyás Rákosi. Kancelář však 
zcela nečekaně vyklidil pro svého blíz-
kého přítele a kolegu. Výsostně nepo-
pulární Ernő Gerő poté zcela nečekaně 
pokračoval v kolejích, které mu Rákosi 
tak pěkně vyjezdil. Maďarská veřejnost 
sledovala tuto obměnu, doprováze-
nou příchodem staronových tváří do 
vlády, velice nelibě. Tak jako v Čes-
koslovensku 60. let zde začalo vzni-
kat reformistické hnutí s programem 
„socialismu s lidskou tváří“. Pracující 
se začali scházet a diskutovat, v dru-
hé polovině října obnovil svou činnost 
nezávislý studentský svaz, který byl 
zakázán koncem čtyřicátých let. 

Pak přišel 23. říjen, den jako kaž-
dý jiný. V Budapešti se konala velká 
demonstrace svolaná studenty a stu-
dentkami a byla vyhlášena generální 
stávka. Začala maďarská revoluce, další 
z významných událostí neutichajících 
a napříč dějinami lidstva táhnoucích se 
bojů za ekonomickou, sociální a poli-
tickou rovnost. 

Následující dny a týdny se dají roz-
dělit na dvě fáze. Ta první započala již 
před 23. říjnem a skončila s příchodem 
rudé armády za úsvitu 4. listopadu. 

Její náplň spočívala v sebeorganizaci 
pracujících. V některých provinciích 
země byly vytvořeny politické a eko-
nomické samosprávy, které sdružo-
valy zaměstnané nebo obyvatelstvo 
z dané provincie. Cílem bylo vytvořit 
decentralizované orgány fungující 
na přímé demokracii, v nichž byli pří-
tomní všichni, kterých se projednáva-
né záležitosti dotýkaly. Samosprávy si 
vybíraly zástupce, kteří jezdili na zase-
dání lokálních orgánů a byli kdykoliv 
odvolatelní. 

Tyto pokusy se neuskutečňovaly jen 
na venkově, ale zasáhly i Budapešť. 
I zde se pracující snažili organizovat 
nezávisle na mocenských orgánech. 
Nejenže budapešťští pracující stavěli 
podnikové samosprávy, pokoušeli se 
i o organizační aktivizaci v co nejširším 
měřítku, tj. propojit lokální orgány do 
federací, kde by zástupci jednotlivých 
samospráv pouze a jen přednesli sta-
noviska svých voličů a voliček v pro-
jednávaných otázkách. Maďarskem 
netepal výraz spontánní vůle, nýbrž 
vědomý revoluční proces. 

31. října 1956 proběhlo setkání, na 
kterém vystoupilo 24 delegátů z nej-
větších podniků v Budapešti. Byla při-
jata rezoluce o devíti bodech, nazvaná 
„Základní práva a funkce rad pracu-
jících“. Dokument např. obsahoval 
tato usnesení: a) továrna je majet-
kem pracujících, b) celková kontrola 
nad podnikem je svěřena do rukou 
demokraticky kontrolovaných rad 
pracujících… Zaměstnaneckých práv 
se týkaly např. tyto body: a) právo 
schvalovat a potvrzovat veškeré plá-
ny vztahující se k podniku, b) právo 
rozhodovat o základních mzdových 
úrovních a metodách, kterými budou 
vyhodnocovány, c) právo rozhodovat 
o všech smlouvách týkajících se vývozu 
zboží, d) právo rozhodovat o vede-
ní všech úvěrových operací, e) právo 
kontrolovat přijímání a propouštění 
všech osob zaměstnaných v podniku, 
f) právo jmenovat řídícího podniku, 
který je za svou činnost zodpovědný 
radě pracujících.

Situace se zcela zásadně změnila 
s nečekaným útokem sovětské armá-
dy za úsvitu 4. listopadu. Domobrana 
sice byla narychlo zorganizována, ale 
čelit síle ruské armády bylo nemožné. 
I přesto se hlavně v oblastech s mili-
tantní tradicí podařilo odolávat po 
několik dní, do 10.–12. listopadu. 
Obrázky jezdících tanků a střílejících 
vojáků daly revoltujícím masám zře-

Výročí revolty proti lži
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telný signál – pokračovat v generální 
stávce, což byla (vzhledem k národo-
hospodářským dopadům) mnohem 
účinnější zbraň, než tanky projíždějící 
Budapeští a sprchy kulek hledajících 
nevinné lidi.

Po několik dní se představitelé vlád-
noucí elity vytrvale snažili apelovat 
na pracující, aby se vrátili do svých 
zaměstnání. Výzvy byly dál ignorová-
ny. Skrze živé vysílání v rádiu se několi-
krát ozvaly deklarace, že některé body 
z usnesení rad pracujících o právech 
a funkcích budou přiznány, pokud se 
okamžitě obnoví chod hospodářství. 
Pracující se mezitím masově zaktivizo-
vali do samosprávných orgánů, s cílem 
získat si pozici autentických bojovných 
organizací, jejichž síla bude nutit vládu 
k ústupu. 

Vedení okupační armády dál apa-
ticky střílelo do davů a nechávalo za 
postupy pásovců nehybná těla těch, 
které si kulka represivní složky totali-
zovaného státního aparátu našla. 

Operační štáb vydal prohlášení, že se 
všichni pracující musí vrátit do zaměst-
nání a každý pokus o vzepření bude 
trestán okamžitým uvězněním. Spory 
a srážky mezi armádou a pracujícími 
byly obvyklým scénářem průběhu 
těchto dnů. 

8. listopadu se setkal Grebennik, 
velitel ruských sil přítomných v Buda-
pešti s představiteli rad pracujících 
z nejbojovnějších částí hlavního měs-
ta. Ve velice napjaté atmosféře pra-
cující opět prohlásili, že do práce se 
vrátí jedině pokud budou akceptovány 
jejich podmínky. Grebennik to odmí-
tl se slovy, že se tak nikdy nestane, 
a po celou dobu demagogické dis-
kuse je označoval za fašisty a agenty 
imperialismu. Lidem organizujícím se 
v samosprávných orgánech tak došlo, 
že touto cestou nedocílí ničeho. Byli 
si vědomi, že pokud chtějí dosáhnout 
naplnění svých požadavků, budou 
muset změnit taktiku. 

10. listopadu se konalo zasedání 
zástupců jednotlivých rad pracujících. 
Došlo ke koncensu, že by měly být 
vytvořeny milice pracujících, hlavně 
proto, aby se zabezpečila okupace 
továren. Delegáti se znovu pokoušeli 
navázat dialog s vládou, které tento 
požadavek tlumočili. Momentálním 
zájmem mocipánů však bylo elimino-
vat aktivity revoltujících výhradně na 
ekonomické otázky a ze sféry politic-
ké je úplně odstranit, protože vidi-
na rozkladu hegemonie a nastolení 
socioekonomické rovnosti nedala spát 
nejen Budapešti, ale i Moskvě. Maďar-
ská vláda sázela na svůj, ne zrovna 
malý, triumf – na po uši ozbrojená 
okupační vojska. Nebylo taktéž složité 
předpokládat, že ekonomické samo-

správy neobnoví výrobu a spotřebu, 
že za nastolených podmínek nebudou 
schopní rozběhnout socialistické hos-
podářství, tedy naplnit deklarované 
cíle revoluce. 

Zástupci samospráv z jednotlivých 
čtvrtí Budapešti se na velkém setkání 
12. listopadu dohodli na reformulaci 
požadavků, které byly přijaty 4. listo-
padu. Došlo k hlubšímu propracování 
a byl vytvořen plnohodnotný revoluč-
ní program. Jejich požadavky zněly: 
a) kolektivní vlastnictví podniků do 
rukou pouze a jen těch, kteří v tom 
kterém objektu pracují, b) rozšíření 
moci rad pracujících ve všech oblastech 
hospodářství, stejně tak jako v oblasti 
kulturní a sociální, c) zorganizování 
bezpečnostních milic pracujících, d) 
politická samospráva apod. Ve zkratce 
řečeno došlo k formulaci požadavků 
na rozbití státního socialismu a vytvo-
ření skutečného, svobodného socialis-
mu, tj. úplné hospodářské a politické 
samosprávy v decentralizované spo-
lečnosti. Toto setkání bylo nesmírně 
důležité, protože posunulo pracující 
v jejich boji z individuálních potyček 
v továrnách do otevřených sjezdů, 
na nichž byli schopní se kolektivně 
shodnout na svých stanoviscích, lépe 
organizovat generální stávku a účin-
ně ji bránit před vojenskou ofensivou. 
Z těchto sjezdů také vznikla ústřední 
rada pracujících, kterou tvořili delegáti 
federací. 

Na jednotlivá diskusní setkání se 
přicházelo podívat víc a víc pracují-
cích, kteří se následně do činnosti 
samospráv zapojili. Také intelektuál-

ské a studentské kruhy se připojovaly 
a pravidelně navštěvovaly okupované 
továrny. 

14. listopadu se konalo velké 
shromáždění v továrně ve městě 
Ujpest. Nelze přesně odhadnout, 
kolik lidí se tam sešlo, nejčastěji se 
hovoří o 4–5 tisících delegátů z lokál-
ních rad a lidí, kteří se k radám díky 
tomuto shromáždění přidali. Vedle 
starých militantních pracujících, kteří 
pamatovali dobu před ustanovením 
bolševického režimu, zasedli mladí 
lidé, kteří se stali ekonomicky aktiv-
ními až v této epoše. Z diskuse vzešla 
opětovná shoda, že cílem revoluce je 
demontování státního socialismu, kte-
rý však nebude nahrazen soukromnic-
kým kapitalismem, nýbrž vytvořením 
úplného socialistického hospodářství. 
Politická sféra projde taktéž zásad-
ní změnou, vytvoří se systém přímé 
demokracie, volitelných a odvolatel-
ných zástupců přímo zodpovědných 
komunitám lidí. Došlo k vytvoření další 
ústřední rady pracujících, jejímž cílem 
však bylo umožnit lepší komunikaci 
s vládou, což se vzhledem k trpkým 
zkušenostem zdálo být pouze a jen 
jako vědomí vlastní bezmoci. Požada-
vek sestavit vrcholný orgán samospráv, 
který by reprezentoval pracující z celé-
ho Maďarska skrze přítomnost delegá-
tů jednotlivých federací, nikdy nebyl 
realizován.

14. listopadu proběhl další neúspěš-
ný dialog s vládou. Mezi revolucionáři 
došlo k přesvědčení, že za současné-
ho stavu věcí, ani nikdy jindy, nelze 
reprezentovat pracující pouze a jen 
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 Poslední dobou jsou inzertní noviny 
plné lákavých nabídek na „DOMÁCÍ 
PRÁCE“ různého charakteru. Kdo je 
zručnější, může třeba navlékat korál-
ky, kdo má zájem o administrativu, 
uplatní se ještě lépe. Jsou nabízeny 
katalogy zaručeně nejlepších pra-
cí, a to dokonce zdarma. Jak se říká 
„nekupte to …“

Také my jsme se rozhodli, že si při-
lepšíme. Výdělky 4000 až 8000 korun 
měsíčně, či dokonce týdně, byly oprav-
du lákavé. A prakticky nemusíme dělat 
nic, budeme sedět doma a nadepiso-
vat obálky … peníze se jen pohrnou!

Pustili jsme se do výběru inzerátů 
a odpovídali na příslušné adresy. Něk-
terý inzerent sice požadoval ofranko-
vanou obálku, ale proč ne, když se 
„nám to tisíckrát vrátí“.

Netrvalo dlouho a přišly první odpo-
vědi. Zdarma zaslaných katalogů, se 
stejný číslem vydání, přišlo hned něko-
lik. Zarazilo nás sice trochu, že jsme se 
dozvěděli jen to, že nám pisatel děkuje 

za projevený zájem a že máme poslat 
již větší peníze, za které obdržíme už 
opravdu nabízenou domácí práci, ale 
představa příštích zisků znovu zvítě-
zila! 

Poučení, že máme posílat finanční 
částky složenkou typu C, cenným psa-
ním, nebo v pečlivě zalepené obálce, 
jsme žádali o další informace. Ujištěni, 
že se nejedná o podvod, či nějakou 
hru, čekali jsme na slíbenou práci.

Pošta nezahálela a přinesla odpově-
di. Za šedesát korun jsme se například 
dozvěděli, že máme zatelefonovat tam 
a tam a dozvíme se víc. „Jedinečná 
životní šance pro pracovité a svědomi-
té“ nás stála jen padesát korun.

Za nabídku výroby samolepek js-
me na dobírku zaplatili dokonce 360 
korun. Dostali jsme hromadu nepo-
třebných papírů a katalog, ze které-
ho jsme vyčetli, že informace o této 
výrobě je bezplatná, a dozvíme se ji 
za devítikorunovou známku. Za oněch 
devět korun jsme získali další informa-

ci: musíme si koupit řezač folií s vymě-
nitelným ostřím, malé ostré nůžky 
a dlouhé průhledné pravítko. Když 
si tyto věci opatříme, dostaneme za 
150 korun startovací sadu s postupem 
výroby a systémem odbytu hotových 
výrobků . Při představě, kolik by nás 
to ještě stálo, abychom samolepku 
alespoň uviděli, jsme si „startovačku“ 
už neobjednali.

Nadchla nás i možnost zažehlová-
ní obálek se známkami. V dopise se 
uvádělo, že materiály a informace, 
potřebné k okamžitému zahájení 
práce stojí 70 korun. Tento vklad se 
nám měl mnohonásobně vrátit po týd-
nu práce. Zisk je až 750 korun za 100 
zažehlených balíčků!

Proč ne, starší žehličku máme a náš 
výpočet času, potřebného k tomuto 
výkonu, byl optimistický. Přišel němec-
ky psaný papír s krátkým českým pře-
kladem. Musíme napsat do Německa 
a počítat s několika týdny, než dosta-
neme odpověď, protože naše pošta 

radami, což je reprezentace v ekono-
mickém spektru, nikoliv politickém. 
Shodli se na ukončení generální stávky 
a vytvoření politické opozice, která 
bude reprezentovat zájmy pracujících. 
19. listopadu tak revoluce kooptovala 
a pracující se mlčky vrátili do svých 
zaměstnání. Ačkoliv se vláda tvářila, 
že bude plnohodnotně respektovat 
vytvořenou opozici, nikdy k tomu 
nedošlo. Naopak proběhly rozsáhlé 
represe, které měly zdecimovat kon-
takty v samosprávách. Během revo-
lučních otřesů v Maďarsku zemřelo 
několik tisíc lidí a další tisíce šly do 
vězení. Naděje byla tatam, začalo při-
tuhovat.

Při hodnocení faktů, které lze kolem 
maďarské revoluce 1956 vysledovat, 
vyvstává potřeba narýsovat kolem 
dokola kruh a do něj vepsat shrnutí 
opírající se o historické revoluční ten-
dence. 

Třebaže totiž velká huba soudruha 
Chruščova přilila oleje do ohně, pomy-
slnou hranici v Maďarsku zapálilo něco 
jiného. Když se kácí les, létají přeci třís-
ky. Dřevorubci zřejmě zapomněli, že 
tříska může zranit, její schopnost nevi-
ditelně prolétnout může vzít za své. 
Když se masy pracujících zavřené do 
svých domácích vězení opásaných ide-
ologickou mutací Karla Marxe dozvě-
děly, že těm nahoře nedělá vrásky na 
čele říct svým ovečkám, jak je krásné 
vychutnávat vína a kázat o vodě, když 

ti nahoře v několika větách s děsivou 
samozřejmostí popsali ono tolik utajo-
vané pozadí budování tzv. komunismu, 
slova ztratila význam, vyvstala potře-
ba jednat. Následky deseti let s koulí 
na noze a plíživé přiživování se na 
relativně stabilní a relativně rostoucí 
životní úrovní se začaly projevovat víc, 
než kdy předtím. Státně-socialistické 
centralizované hospodářství, popohá-
něné splňováním plánů, robotizovalo 
masu pracujících stejnou, ne-li větší, 
měrou (vzhledem k zběsilé expanzi 
těžkého průmyslu) než kapitalistický 
systém, kterému ona vlastnost „kořist-
nictví“ byla vyčítána. Motto epochy 
znělo z bláta do louže, resp. z louže 
do bláta. 

Lidé se začali ptát po svobodě 
a pochybovat o rovnosti, které se jim 
prý mělo dostávat. Diktatura prole-
tariátu ve světle diktatury politicko-
ekonomických zájmů vládnoucí elity 
zpochybnila legitimnost společenské-
ho zřízení i v očích pracujícího, který 
toho o ideální společnosti ví asi tolik, 
jako monumentální sochy stranických 
supermanů na náměstích. Charakter 
revolty, která měla přijít, se shodoval 
se zestárlými a tragicky zesnulými ses-
třičkami revolucemi v historii lidstva. 
Tenkrát v Maďarsku však nezanedba-
telný počet oveček moc dobře věděl, 
co nechce, a sice restauraci kapitalis-
mu. Pokusy o vnitřní reformy systému, 
s nímž nesouhlasili, také nestály byť 

jen za ohlédnutí, přestože bylo třeba 
se přesvědčit, že zájmy těch nahoře ani 
omylem nekorespondují se zájmy těch 
dole. Jediným východiskem bylo spojit 
své síly a požadovat demokracii, a to 
nejen politickou, ale i ekonomickou. 

V těch dnech se tak v Maďarsku 
oprášily dávné ideály dávno zesnu-
lých předchůdců Marxova učení, stejně 
tak jako jeho nesmiřitelných soukme-
novců z antiautoritářských řad. To, 
o čem Marx mluvil jako o beztřídní 
společnosti, pomyslném cíli komunis-
tické ideologie, mělo přijít hned, bez 
přechodné fáze diktatury proletariá-
tu, tedy s okamžitým popřením státu 
a nahrazením mocenských mechanis-
mů stojících nad člověkem. Maďarský 
establishment tak nevědomky ukázal 
celému světu, jak moc mu záleží na 
budování komunismu. 

Tak jako ruskou revoluci podle před-
vídatelného scénáře pohřbili bolševi-
ci vedení nesmrtelným supermanem 
Leninem, tak jako rudá armáda uto-
pila v krvi kronštadtské povstání, tak 
jako sociální demokracie v Německu 
nebo Španělsku bez protestu vyklidila 
pracovny pro fašistickou spásu před 
sociální revolucí, tak i v Maďarsku 
došlo roku 1956 k další demonstraci do 
očí bijící lži. Touha člověka po svobodě 
a rovnosti byla přemožena, svázána 
a konzumentarismem, okořeněným 
další sprchou lží, umlčena.

jpa

Domácí práce „zdarma“
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špatně pracuje. Až nás příslušná firma 
zaregistruje, pošle na dobírku první 
práci. Nelenili jsme a poslali přihlášku. 
Po třech týdnech se nám vrátila. Na 
uvedené adrese žádná podobná firma 
nesídlí …

Nevzdali jsme to, jiná nabídka nabí-
zela přípravu reklamních letáků. Vlast-
ní grafické studio máme, proč nedělat 
právě to. Po delší době přišla odpověď. 
Za další informaci se platí 100 korun. 
Za přeloženou informaci z angličtiny 
„jen“ 200 … Uznáte sami, že zaplatit 
vyšší částku je rozumnější, než začít se 
studiem angličtiny. Dlouho se nic nedě-
lo a nakonec přece jen odpověď přišla. 
V překladu jsme se dočetli: „Poslední 
zpráva FBI o kriminalitě uvádí: zloději 
mohou ukrást vaše auto v následujících 
21 vteřinách – poplašné nálepky proti 
zlodějům Vám umožní vydělat si pení-
ze domácí prací… Je nutno zaslat do 
USA poplatek 26,95 dolarů za žádost, 
plus 3 dolary za dopravní náklady, pro-
jednání a pojištění. Současně je nut-

no zažádat o zaslání kompletní sady 
vzorků a to obratem“. V doplňujícím 
letáčku se ale celá transakce zjednodu-
šila. Platit se může i v korunách a česká 
firma vše vyřídí sama.

A tak jsme se, po zkušenostech s prv-
ním „případem“ výroby samolepek 
rozhodli, že peníze dáme raději na 
studium té angličtiny.

Byla nám nabízena i domácí práce 
„kopírování disket a CD“, ale po zjiš-
tění, že se jedná hlavně o prodej takto 
vyrobených nosičů na našem přehlce-
ném trhu, jsme ani padesát korun za 
další informace neposílali.

Většina ostatních nám za naše pení-
ze poradila, „jak nadepisovat obálky“. 
Poradíme vám také a zdarma. Je to 
velice jednoduché. Musíte jen získat 
nějakou informaci o nějaké firmě. 
A pak ji začnete propagovat. Přesný 
název této domácí práce je „nadepiso-
vání obálek“. Dáte si inzerát. Nejlépe 
do novin, kde se za něj nic neplatí. 
Nabídnete výše zmiňovanou domácí 

práci (nebo také ve zkratce DP). Až 
vám přijdou odpovědi, pošlete dopis 
s poděkováním a prosbou o zapla-
cení příslušné částky na „potřebný 
materiál“. Samozřejmě nezapomene-
te napsat, že se nejedná o podvod, 
či nějakou hru. A najdou-li se tací, 
jako jsme byli například my dva, zís-
káte peníze, za které, aby to opravdu 
nebyl úplný podvod, pošlete vlastně 
stejnou informaci a příslušný propa-
gační materiál, který se má opisovat. 
Nadepisování obálek spočívá v tom, že 
Česká pošta obálky bez adres nachyta-
ných domácích pracovníků nemá kam 
doručit.

Svou činnost můžete vylepšit pros-
bou o ofrankovanou obálku, posíláním 
informace na dobírku, nebo si rovnou 
založit firmu a vydávat katalog .

Je dost lidí, kteří by si potřebovali 
přivydělat opravdovou prací doma. 
Ale tu v inzerátech „zdarma“ nena-
jdete. 

zst

Jednoho zářijového odpoledne jsme 
se rozhodli podívat se v okolí Prahy po 
houbách. Sice právě v době, kdy žád-
né nerostly, ale co kdyby … Když tak 
budeme sbírat holubinky. Atlas hub 
jasně uvádí, že jsou chutné a rostou 
hojně.

Jak jsme později zjistili, stejný nápad 
měli i jiní …

Odstavili jsme auto, vzali košík, 
atlas a fotoaparát a vyrazili. Asi po 
hodině nás napadlo přejít silnici 
a „pronásledovat“ holubinky i v pro-
tějším lese. 

V dálce, kousek od našeho auta, 
se objevil jiný houbař. Trochu nás to 
rozladilo. Konkurence, ale třeba ho 
holubinky nezajímají …

Opravdu ho nezajímaly. Ale naše 
auto ano … Co asi může být tak zají-
mavého na naší Felicii? Raději se vrá-
tíme …!

Houbař prošel kolem vozu, zasta-
vil se u levých předních dveří a něco 
kutil. To už nám došlo, že ho opravdu 
houby nezajímají. Utíkáme a snažíme 
se fotografovat. On však stačil otevřít 
dveře … spustilo se poplašné zařízení 
a „houbař“ se dal na útěk. Za zatáčkou 
zaburácel motor jiného auta …

Dobíháme a zjišťujeme, že je proříz-
nutá pneumatika – pronásledování se 
nekoná. Chybí doklady a mobil. Plech 
pod klikou dveří je vypáčený.

Vyměnili jsme kolo a jeli případ 
hlásit na nejbližší služebnu Policie ČR. 

Úřadovnu jsme sice v Jesenici našli, ale 
nikoho uvnitř. Zkusíme štěstí jinde … 
Cestou zastavujeme v servisu. Opravář 
nás ujistil, že pneumatiku můžeme tak 
akorát vyhodit a nabídl jinou, za dva-
náct stovek …

Cestou na Smíchov hledáme ukaza-
tel s nápisem POLICIE. Nikde není, až 
u autobusového nádraží, kousek od 
stanice metra Anděl. Kolem deváté 
večer, špinaví a utrmácení, oznamuje-
me dozorčímu, co se stalo.

Chápe naši situaci a jde se zeptat … 
Slyšíme hlasité arogantní nadávání za 
dveřmi kanceláře: „To neví, že to ma-
jí hlásit na nejbližším oddělení, nebo 
rovnou z místa zavolat 158 ? My tady 
máme dost svý práce. Čtyři vloupač-
ky … Jestli počkají tak čtyři až pět 
hodin, tak to s něma sepíšu …“

Snažíme se znovu vysvětlit, že na 
oddělení nikdo nebyl a že z ukrade-
ného mobilu se těžko volá … Marně … 
Buď počkáme, nebo se máme vrátit do 
Jesenice! Odcházíme s nepořízenou. 
Představa, že strávíme noc na chodbě 
policejního oddělení, nebo budeme 
kdesi po Jesenici hledat policistu, nás 
vede k rozhodnutí, že si raději půjde-
me „udělat“ nasbírané holubinky.

Tak, a tady by náš příběh mohl 
skončit … Zloděj má co potřeboval, 
policie nemá čas a houbový guláš byl 
vynikající!

Opak byl však pravdou … Teprve to 
začalo. Musíme zablokovat kreditní 

kartu. Stačí telefonicky, ale druhý den 
je třeba udělat osobní zápis na ban-
kovní pobočce … a zaplatit za tuto 
službu tři stovky. Doklady se vyřizují 
v místě trvalého pobytu a tak bude-
me muset pěkně domů. Nesmíme však 
zapomenout na úřední dny! Vyřízení 
dokladů trvá měsíc, pojedeme tedy 
dvakrát. A bez rezervní pneumatiky 
nemůžeme …

Až nyní je konec, držíme v ruce kal-
kulačku a počítáme: Mobilní telefon 
za 2000 Kč, nová pneumatika 1200 Kč, 
poplatek v bance 300 Kč, pokuta za 
ztrátu občanky 100 Kč, kolek za nový 
řidičák 100 Kč, fotografie 100 Kč, ben-
zin za dvě cesty do místa trvalého byd-
liště kolem 1500 Kč …

V konečném bilancování nám bude 
chybět jen dopis od policie, že po 
měsíčním pátrání se pachatele nepo-
dařilo zajistit.

No, není na tom ten zloděj lépe? 
Nás může „těšit“ jen to, že SIM kar-
ta i samotný mobil byl zablokovaný 
a peníze u dokladů nebyly …

zst
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steak na rokfóru
Na másle opečte, asi po dvou 

minutách, obě strany steaku, osolte, 
opepřete a přidejte skleničku červe-
ného vína, nastrouhaný Rokfór a ješ-
tě asi 4 nebo 5 minut ponechte na 
ohni. Můžete přidat i trochu smetany 
a dobře míchejte, aby se vše spojilo do 
lahodné omáčky  …

kohout na víně
V pánvi rozehřejete olej a trochu 

másla, kousky kuřete osmahnete po 
obou stranách do zlatova, odstavte, na 
stejné pánvi osmahněte kousky anglic-
ké slaniny a opět smíchejte s kousky 
kuřete. Nyní vše oflambujte a přidej-
te dvě deci vína. Podle chuti i koření 
a v papinově hrnci vše nechte vařit 
asi 40 až 50 minut. Z koření je dobrý 
bobkový list, muškát a tymián. Postačí 
však i pouhá špetka pepře.

crepy
(pro 6 osob asi tak 30 crepů)
200g mouky, 5 vajec, 100 g más-

la, jednen litr mléka, sklenice vody, 
strouhaná kůra z citrónu, trochu cukru 
a soli.

Mouka se smíchá s vlažným mlékem 
a vodou, rozpuštěným máslem se solí 
a nechá se vše hodinu odpočinout. 
Poté se přidá žloutek a vše se i s bíl-
kem pořádně promíchá. Samozřejmě, 
že bílek je potřeba ušlehat. (Těsto totiž 
musí být velice jemné, aby se crepy 
obalily velmi tence). Připravují se na 

prudkém ohni na velké pánvi a mohou 
se zdobit sýrem, uzeninou, paštikou, 
stejně jako cukrem, čokoládou či zava-
řeninou. A zapíjí se jablečným moš-
tem.

cibulová polévka
(nejchutnější byla vždy v pařížských 

halách, kde se vařila celou noc a hlav-
ně po ránu byla vyhledávanou lahůd-
kou po probdělé noci …)

Oloupaná cibule se nakrájí na ten-
ké proužky a na rozpáleném oleji se 
oblanšíruje, ale nesmí zlátnout, pouze 
zesklovatět. Pak se cibule zapudru-
je moukou a míchá, dokud mouka 
nezhnědne. V tom okamžiku se přidá 
litr studené vody, sůl, pepř a nechá se 
dojít do varu na dvacet minut. Zatím 
opečeme kousky bílého chleba dozla-
tova po obou stranách. Dejte, již v při-
pravených talířích či miskách, chléb do 
vyhřáté trouby, uvařenou cibulačku 
nalijeme do těchto misek, a zasypte 
strouhaným sýrem a nechte v troubě 
asi deset minut gratinovat.

A pak už jen dobou chuť …

la fondue
(savojský, alpský recept, vaří se v kot-

líku na stálém ohni) Pro 6 osob potře-
bujete asi: 300 g sýru (comté, gruyéru 
a ementálu), v našich podmínkách lze 
užít ementál, eidam a ještě jeden druh 

sýra, který máte k dispozici, asi 2 deci-
litry bílého vína – musí být co nejméně 
sladké, nejlépe ryzlink, trochu chili, 
pepře, muškátový oříšek a česnek. Je 
třeba i sklenička nějakého destilátu, 
pálenky z ovoce – meruňkovice, kirška 
apod.

Nastrouháme sýr, kotlík (kastrol) 
vymažeme česnekem, přidáme víno, 
koření, neustále mícháme dřevěnou 
vařečkou. Jakmile přejde var, přidáme 
trochu pálenky s rozmíchanou škrobo-
vou omáčkou (stačí lžice) a tři minuty 
mícháme. Pojídá se kolem kotlíku. Na 
vidličku či bodec obratně napíchneme 
kousky bílého chleba a máčíme v roz-
puštěném fondue. Kousíčky chleba 
nesmí spadnout, jinak se platí láhev 
bílého, kterým se chutný pokrm zapí-
jí.

ratatouille
(provensálský pokrm) Pro tři osoby: 

půl kila rajčat, 2 papriky, 1 cuketa, 1 
lilek, 2 cibule, 3 stroužky česneku, bob-
kový list, olivový olej, pepř, sůl.

Všechna zelenina se opere, okrájí, 
zbaví zrnek a postupně na oleji zprud-
ka opeče. Zvláště lilek, cukety, cibule 
a pak paprika a rajčata. Nakonec se vše 
spojí a na pomalém ohni dusí asi hodi-
nu. Konzumuje se studené i teplé.

Vraťme se však k jídlu. Je rozdíl mezi dvěma francouzskými slo-
víčky, ač pro cizince je nuance sotva postižitelná. GOURMAND 
a GOURMET. Ten první zbaští všechno bez výběru, hlavně když 

chutná. Ten druhý jí dobrá a kvalitní jídla a je znalec a bonviván. Kam 
se zařadit… Nejspíš někam mezi. Ostatně, nedivte se, francouzská 
kuchyně nabízí takové lahůdky, že se při pouhém pomyšlení na ně 
srdce směje a jazyk olizuje. A pařížské restaurace nabízí jen samé 
dobroty. Nevěříte? Tak schválně, pár receptů …

Jídlo je svátkem …
Pařížská zastavení – část III.
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šneci na šampaňském
Šneci se prodávají již jako polotovar 

v konzervě, pokud by jste chtěli šneky 
sami nasbírat a připravit, museli byste 
je nechat hladovět na soli, aby ze sebe 
vypustili veškerý písek a extráty …

Takže potřebujeme: 1 konzervu 
hlemýžďů, 10 dkg anglické slaniny, 2 
stroužky česneku, cibuli, tymián, bob-
kový list, pepř, sůl a sklenku šampaň-
ského.

Do hlubší pánve nalijeme olej a při-
dáme cibuli, jemně nakrájíme anglic-
kou slaninu, česnek , rozdrcený tymián 
a bobkový list. Přidáme hlemýždě, asi 
deset minut opékáme, ale ne příliš 
zprudka a nakonec se přidá sklenka 
šampaňského. Vzápětí se servíruje.

žabí stehýnka na smetaně
A co by to bylo za průvodce po tajích 

francouzského hodování, kdybychom 
zapomněli na žabí stehýnka. Chutnají 
jako jemné kuřecí křídlo …

Na másle opečeme do zlatova žabí 
stehýnka. Na jiné pánvi, také na más-
le, osmahneme najemno nakrájené 
žampióny a cibulku, až začne zlát-
nout. Přidá se k tomu sklenka bílého 
vína, sůl, pepř a rozdrcené tři stroužky 
česneku. Uvedeme do varu, přidáme 
decilitr smetany a nakonec do toho 
přidáme opečené žabí stehýnka, aby 
se ohřála.

avokados
Avokados pochází z východního stře-

domoří a do Francie se dováží hlavně 
z Izraele. Patří však již k francouzské 
kuchyni. Avokados se oloupe, odstra-
ní se jádro a nakrájí se na kousíčky. 
Vymačkáme šťávu z citrónu, do misky 
přidáme k této šťávě kečup, pepř a sůl, 
smícháme a nakonec dáme i kousíčky 

avokada. Servírujeme chladné! Nejčas-
těji jako předkrm.

krevety s majonézou
(konzumujeme je za syrova) Tady 

smícháme majonézu s citrónovou 
šťávou a menším množstvím kečupu. 
Možno servírovat i lístky salátu. Pokud 
nemáme k dispozici krevety čerstvé, 
ale mražené, je třeba je napůl až 
tři čtvrtě hodiny nechat macerovat 
v citrónové šťávě.

ústřice
(také za syrova) Čerstvě otevřené 

škeble ústřic pokapeme směsí z citró-
nu, kečupu, bílého vína a jemné hoř-
čice (někdy se do směsi přidává lžíce 
majonézy). A pozor: Francouzi nedo-
poručují jíst ústřice v květnu, červnu, 
červenci a v srpnu.

A co teprve sýry!

President de Gaulle prý jednou řekl: 
„Je těžké vládnout v zemi, kde je více 
jak 400 druhů sýrů …“

Sýrem končí každé hlavní jídlo 
v poledne i večer. Nejčastěji se zapíjí 
červeným vínem. Vyjmenujme si ales-
poň ty nejznámější:

Camembert pochází z Normandie. 
Nesmí být prodáván v krabičkách 
z umělé hmoty.

Pont-Levèque je také původně 
normandský sýr ostřejší chutě. Sever 
a východ Francie reprezentují Brie, 
Coulomniers, Carré de I´Est a Mun-
ster. V alpské savojské oblasti se 
vyrábí Gruyère (ementál), de Comté, 
Reblochon a Tomme. Střední Francie 
je typická svými kozími sýry Chévre 
a dvouplísňovým Bleu d´Auvergne, 
Cantal a Saint-Nectaire. A nesmíme 
zapomenout na jeden z královských 
sýrů – Roquefort. Vyrábí se ve stej-
nojmenné oblasti a nejlépe chutná 

smíchaný se lžičkou másla a lžičkou 
pravého armagnaku. Podává se jako 
pomazánka. Stejně tak vynikající je 
biftek na roquefortu a na víně – to je 
lahůdka hodná toho nejlepšího fran-
couzského restaurantu. Nejtypičtějším 
jídlem připravovaným ze tří druhů sýra 
je ovšem savojská sýrová fondue.

A alkohol?

Francie patří v konzumaci alkoholo-
vých nápojů stále na přední místo na 
světě. Lidé zde pijí často již od rána 
kvalitní vína. Nějaký důvod se vždycky 
najde. Například kvůli tlaku … nebo na 
krev. Ve vinných krajích se konzumuje 
často až 2 litry vína za den. Víno se 
většinou ředí vodou a pije se pozvolna, 
po celý den a hlavně při jídle. Patří 
sem i pití aperitivů, třeba Pastis nebo 
Richard a také digestit… Pití alkoho-
lu je zde pokládáno za jednu z výsad 
demokracie a kdo by jim v tom bránil, 
stane se osobním nepřítelem. Není to 
tak dávno, co se konečně podařilo pro-
sadit zákon, omezující pití alkoholu 
za volantem. Ale hned při první sil-
niční kontrole alkohol-testem se úřed-
ní výkon proměnil tehdy v grotesku. 
Policisté si vybrali malou okresní silnici 
směrem na Rambouillet a instalovali 
vše potřebné. Ale to by nebyli Fran-
couzi … Už ten první, kterého zasta-
vili a zkontrolovali nelenil a jakmile 
se ztratil z dohledu, vzal zpátečku, 
objížďkou se vrátil na odbočku k této 
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Po  procház-
ce  se  jistě 
hodí kvalit-

ní  jídlo.  Peking 
je  znám  spíše 
severní kuchyní, 
kde  se více vaří 
moučné produk-
ty.  Hlavně  pak 
nudle  a  plněné 

taštičky. Plní se masem, sójovými 
klíčky,  zeleninou a  zavařeninami 
z datlí. Častým úvodním pokrmem 
jsou lahodná černá vejce, lososový 
salát s dýní a jablkem, pařená zele-
nina, vejce s okurko a další. Potom 
přijde na  stůl pekingská pečená 
kachna, která se balí do placiček 
s cibulkou a voňavými trávami.

Co znamenají pro Prahu Hradča-
ny a pro Paříž Louver, je pro Peking 
Zakázané město. Císařská čtvrť, která 
vznikala s nástupem dynastie Ming. 
Ta vládla Číně od roku 1368, tedy za 
doby, kdy v gotické Praze žil Karel IV. 
Tato dynastie vydržela u moci do roku 
1644, tedy do doby třicetileté války 
v Evropě.

Pro Peking to bylo vcelku šťastné 
období. I další dynastie vládců Čching 
(1644–1911) rozšířila to, co její před-
chůdci začali.

Zakázané město bylo pro císaře 
jistým druhem internace. Byl oddě-
len od obyvatelstva, závislý na svých 
úřednících. Postupně zde bydlelo 
čtyřiadvacet císařů. Peking má roz-
lohu zhruba jako Belgie, 16 800 km 

čtverečních a Zakázané město z toho 
zaujímá úctyhodných 720 000 met-
rů čtverečních. Od ostatního města 
jej odděluje deset metrů vysoká zeď 
a vodní příkop, který je místy široký 
padesát metrů. Od náměstí Tchien – an 
– men, kde je budova parlamentu, je 
Zakázané město odděleno branou 

okresce a okamžitě informoval všech-
ny ostatní řidiče na kusu papíru a pří-
mo pod směrovou: POZOR! NA SILNI-
CI ALKOHOL TEST! A nakreslil i šipku 
označující, kudy se vydat objížďkou. 
A tak všichni, ať pili či nepili, sjížděli 
na polní cestu. Kamiony i osobní au-
ta se řítily zrajícím obilím mezi poli. 
No a když za dvě hodiny na poměrně 
rušné silnici neprojel ani vůz, pocho-
pili policisté, že není něco v pořádku. 
Pomalu a obezřetně se vraceli zpátky, 
až na rozcestí s plakátem. A tam už 
čekali novináři, aby dokumentova-
li jejich překvapení. Co jim zbývalo, 
nakonec se smáli také…

Průměrná konzumace vína ve Francii 
je na osobu za rok 80 litrů. Francouz-
ská vína jsou velice kvalitní a pěstují 
se všude. Podmínkou k pěstování je 
myšlená čára, isoterma, procházející 
územím, kde je průměrná červencová 
teplota alespoň 18 stupňů.

Víno se dělí do tří kategorii. Do první 
patří vína AOC, která musí mít potvr-
zenou ochrannou značku, mají přesné 
ohraničení místa kde se pěstují a limi-
tované množství výroby. Předepsané je 
množství alkoholu na jeden litr. Druhá 
kategorie – vína VDOS, mají výbornou 
úroveň a zahrnují již celou oblast, kde 
se pěstují. Do třetí kategorie patří běž-
ná konzumní vína. 

V jižní Francii existuje Universita 
vína, kde se zájemci připravují ve speci-
álních kurzech na koštérství a vínozna-

lectví. Naučí se tu rozeznávat všechny 
vlastnosti podávaného vína. Tak jen 
pro informaci. Červené víno má mít 
pokojovou teplotu, růžové a bílé se 
podává chlazené.

Bílá vína se pěstují převážně v Alsas-
ku a Lotrinsku. Podle obsahu cukru 
(suchosti) lze sestavit žebříček: Syl-
vánské, Riesling, Tramín a Tokaj. 
Šumivá vína se vyrábějí v oblasti Loiry 
a v Champagni. Pravé šampaňské zraje 
ve sklepích 4 roky a právo vyrábět tuto 
značku má ve Francii jen 110 vinařů 
této oblasti. Jen ti mají právo užívat 
značku champagne. Ostatní šumivá 
vína jsou jen bublinková, i když, tře-
ba právě ty z města Tours, jsou velmi 
vyhledávaná a také lacinější.

Červená vína se pěstují v několika 
oblastech: 

V BOURGOGNE (Burgundsko) se 
pěstují vynikající vína 1. kategorie, 
jako například Pommard, Chambertin 
a Vosne-Romanée.

BEAUJOLAIS (také území spíše ve 
středu Francie) se pěstují zejména 
Morgon, Juliénas a Chiroubles. Je to 
víno vyhledávané především jako první 
reprezentant roční produkce (Beau-
jolais-primeur).

COTE DU RHÔNE (víno z kopců údolí 
řeky Rhôny kolem Avignonu). Mezi 
nejznámější patří Châteauneuf – du 
– Pape a samozřejmě i víno otřejší chu-
ti, ale vynikající, Côte du Rhône. 

PROVENCE, kraj Daudetův a Goghův, 

reprezentuje Mont Ventoux (červené) 
a hlavně růžové Rosé de Provence.

LANGUEDOC a ROUSSILLON, část 
Francie poblíž Středozemního moře 
a pod Pyrenejemi, pěstuje převáž-
ně vína konzumní: Vin de Hérault 
a Corbière. V této oblasti se také z bílé-
ho vína destiluje a nechává stárnout 
v sudech Armagnac. Ten smí vyrábět 
jen 80 producentů. Podobně se z bílé-
ho vína poblíž Atlantiku nad přístavem 
Bordeaux získává stárnutím až 25 let 
a uchováváním v dubových sudech jiný 
známý destilát, Cognac. Výrobců koňa-
ku jsou dvě stovky.

Nejuznávanější oblast, kraj poblíž 
přístavu BORDEAUX, pěstuje z červe-
ných vín hlavně Médoc, Saint-Emili-
on, Pomerol, Château Margot a další. 
Z bílých pak Sauternes nebo suché 
Entre-Deux-Mers. Až dvě třetiny pro-
dukce této oblasti je první kategorie.

Vína těchto a dalších značek je mož-
né objednat v každé pařížské restau-
raci. A ještě jednu radu – francouzské 
víno je nutné laskat na jazyku, popíjet 
pomalu, a ne si jím prolévat hrdlo jako 
pivem. Postupně tak poznáte i jemné 
rozdíly mezi druhy vína a raději dáte 
přednost malému množství kvalitního 
vína, než kvantu všelijak upravované 
směsky.

zst

Zakázané město
Vycházející luna nad velkou zemí – část III.
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stejného jména jako náměstí. Bránou 
nebeského klidu.

V první, dostupné části paláce, se 
konaly audience a konkurzy k výběru 
státních úředníků. Druhá byla zcela 
uzavřena. Císařské sídlo skrývá šest 
paláců v západní a šest ve východní 
části. Žila zde císařská rodina, služeb-
níctvo a i konkubíny. Z nich se prosla-
vila krásná milenka císaře Kuang-süno, 
Perla. Její velký vliv na císaře se nelíbil 
královně matce, Cchśi, tvrdé a kruté 
ženě, která nechala Perlu utopit.ve 
studni.

U nově rekonstruhovaného první-
ho obchodního domu v Pekingu sto-
jí socha nejoblíbenějšího prodavače 
tohoto obchodního domu. Socha 
obyčejného muže. Tu asi nikdo nikdy 
odstraňovat nebude.

Obchodní domy jsou otevřené do 
půl deváté a jsou plné zboží. Patří 
k nim i několikaposchoďové lékárny 
s přípravky tradiční i západní medicí-
ny. Život se v Číně odehrává převáž-
ně na ulicích a tomu je přizpůsoben 
i obchod. Například ulice Siou-šuej je 
v podstatě veliká tržnice, uzavřená 
čtvercem několika uliček v diploma-
tické čtvrti. Prodávají se tu především 
trička, šaty a košile, které jsou kvalitní 
a hlavně pestřejší. Smělé kombinace 
červené a černé, ale i modré, zelené 
a žluté ladí oku. Barevnost a pestrost je 
v Číně tradiční. Obchoduje se v klidu, 
bez křiku a rámusu. Číňané smlouvají. 
Cenu lze stlačit víc jak na polovinu. 
Stačí naznačit, že odejdete … Většina 
trhovců se naučila anglicky a plně toho 
využívá. Horší je to s tím, pochopit, co 
to „anglicky“ říkají. 

Nezapomíná se ani na občerstvení. 
Na konci ulice, na malém náměstíčku, 
stojí řada stolů, jako na recepci. Jsou 
plné studených a teplých jídel. Zeleni-
na, rýže, nudle, taštičky a různé druhy 
upraveného masa. Pod širým nebem 
chutné o to víc. Ve várnicích na cyk-
listických trojkolkách jsou přiváženy 
další a další chody. Číňané mají velice 
členitý a pestrý jídelníček. Jídlo musí 
mít tři až čtyři chody.

Další cesta vede na náměstí Nebes-
kého klidu. Naproti Dolní první bráně, 
která dominuje spodní části náměstí, 
stojí budova mauzolea. Zde leží bal-
zamovaný Mao Ce-tung. Mao leží ve 
velkém sále, kterým denně prochází 
stovky lidí. Za malý obnos můžete před 
budovou zakoupit kytici … O Maovi se 
říkalo, že měl rád dobré jídlo a krásné 
ženy a rozhodně to nebyl žádný aske-
ta. V mládí psal dokonce i verše. Maovo 
mauzoleum je otevřeno jednou týdně. 
Jeho myšlenky zvolna nahrazuje jiná 
politika, otevření se světu, se kterou 
přišel v roce 1989 Teng Siao phing.

Na čelní straně náměstí Tchien-an-
mem, směrem k císařskému městu, 
visí dodnes portréty dvou nejvýznam-
nějších státníků, zakladatele moderní 
Číny a prvního prezidenta Sun yat sena 
a samozřejmě také Mao tse tunga. 

Byly zde i obrovské digitální hodi-
ny, které odtikávaly vteřiny, zbývající 
Hong Kong opět se „vrátí do vlasti“. 

Na západní straně Tian an men je 
obrovská budova všečínského národ-
ního shromáždění, nejvyšší státní moci. 
Byla postavena v roce 1959 za pouhých 
deset měsíců a hlavní sál pojme deset 
tisíc posluchačů.

Prvního října je v Číně státní svá-
tek. Tehdy se konala oslava padesátin 
vyhlášení lidové republiky. Na oslavy se 
akreditovaly stovky novinářů z celého 
světa. Tribuna pro novináře byla hned 
vedle Brány nebeského klidu. Slavnost-
ní přehlídka začínala v deset hodin, 
ale na tribunu se muselo čtyři hodiny 
předem. Na vedlejší tribunu, která byla 
přísně oddělena od novinářské, při-
cházeli oficiální hosté. Revolucionáři 
s množstvím všelijakých vyznamenání  
a další čestní hosté. 

V deset hodin vše začne. President 
Ťiang Ce-min vykoná inspekci nastou-
pených jednoteka přednese projev. 
Potom následuje padesát dělostřelec-
kých salv a přehlídka začíná. Vojáci 
pochodují, stíhačky a bombardéry léta-
jí, tanky a transportéry temně duní už 
zdáli a jejich pásy drhnou po dláždění. 
Rakety vzbuzují respekt. I novinářský 
tribuna na okamžik ztichne.

Největší zájem, zejména mužské čás-
ti, vzbuzují pochodující dívky v červe-
ných uniformách. Městské strážnice.

Vojáci pochodují přesně podle scé-
náře. Modří letci, bílí námořnici… 
a k tomu jim hraje osmisetčlenný 
soubor, složený ze čtyř vojenských 
hudeb.

Po vojenské přehlídce nastupují 
civilisté a alegorické vozy měst a pro-
vincií. Symbolické kreace tanečníků 
a tanečnic, průvod rodin s dětmi, který 
připomíná stylizované scény ze sparta-
kiády. Pohybující se široká třída zářila 
nejpestřejšími barvami a měnícími se 
obrazy.

Přehlídku zakončily děti, které před 
Branou nebeského klidu vypustily tisí-
ce holubica nekonečné mračno barev-
ných balónků. Ty se pomalu vznášely 
k nebi, až vytvořily nad Pekingem 
barevný mrak.

Odpoledne se náměstí zaplnilo cvi-
čenci , gymnasty a tanečníky v krojích 
národnostních menšin. Za soumraku se 
náměstí zavlnilo tradičními maskami 
a kostýmy lvů a draků. Vše doprová-
zela rytmické hudba. V osm večer při-
chází znovu president Ťiang Ce-min. 
Jako na povel se spustí divoký taneční 
rej na zemi a ohňostroj na nebi. Nebe 
nad Pekingem se rozzářilo tisící barev-
nými světly. Proud barevných kostýmů 
a pohybové ladnosti neustával. Muži 
v černých fracích a ženy ve žlutých spo-
lečenských šatech tančí valčík.

V deset večer lidský proud zcela 
zaplnil prostor pod Bránou nebeského 
klidu a veselice slavnostního průvodu 
skončila.

Naše další návštěva bude patřit okolí 
Pekingu, zastavíme se v Letním sídle 
císařů  a navštívíme Velkou zeď. Sezná-
míme se i s dílem básníka Tu-fu.

zst
spolupráce: MUDr. JAN CIMICKÝ
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Dříve než přejdeme k samotným 
receptům, nahodíme si pár obecných 
pravidel:

a) předpis je vždy na jednu osobu, 
množství zásob násob množstvím jed-
líků:o)

b) suroviny jsou měřeny v běžně 
dostupných věcech (čtvrtlitrový hrnek, 
lžička malá, velká apod.

c) pokud se ti zdá porce malá, při-
sypej si :o)

d) recepty jsou sepsány v pořadí od 
nejjednoduššího k nejsložitějšímu, 
ovšem vpodstatě patří všechny k nená-
ročnému vaření

e) základní předpis na uvaření těs-
tovin je uveden zde: 

Do 1 litru vařící vody (může být 
i méně, prostě naplň střední hrnec 
a je to) vsypej hrnek nebo dva těs-
tovin, nezapomeň zamíchat (jinak se 
ti vytvoří betonová, jednolitá koule 
hmoty) a přidej malou lžičku soli. Vař 
asi 10 minut a poté sceď přes cedník, 
nebo přikryj hrnec poklicí a vody se 
zbav jako při vaření brambor. Jeden 

můj kamarád vytahoval těstoviny kus 
za kusem vidličkou přímo z vody, ale 
tato varianta, ač účinná, je poměrně 
náročná na čas i šikovnost.

Těstoviny s taveným sýrem
jakékoli těstoviny uvařené dle 

základního předpisu, 1 větší tavený 
sýr, nejlépe smetanový

Do okapaných těstovin vložíme tave-
ňák a mícháme, dokud se sýr nerozpus-
tí a nesplyne s těstovinami. Můžeme 
obložit kousky čerstvé zeleniny.

Těstoviny s tuňákem
těstoviny, plechovka tuňáka v rost-

linném nebo olivovém oleji, kousek 
tvrdého sýra (nemusí být)

Do těstovin přidáme kousky tuňá-
ka i s olejem, zamícháme, a posype-
me nastrouhaným sýrem (v případě, 
že chybí struhadlo, nakrájíme sýr na 
miniaturní kousky a sypeme vzniklými 
pidikostičkami). Vynikající je doplnění 
nadrobno nakrájenou zelenou pap-
rikou.

Těstoviny se sýrem a kečupem
těstoviny, tvrdý sýr v množství, 

jaké máme rádi (já ho ráda hodně :
o), kečup, 2 lžíce olivového oleje (pro 
labužníky, ale nemusí být)

Pokud se rozhodneme pro variantu 
s olivovým olejem, tak ho přidáme do 
těstovin hned potom, co je přendá-
me na talíř a promícháme. Poté posy-
peme nastrouhaným sýrem a znovu 
promícháme (aby se nám suroviny 
rovnoměrně rozložily a sýr rozpus-

til; kdybychom totiž začali kečupem, 
tak se těstoviny schladí a sýr nezmění 
strukturu:o). Na závěr přidáme kečup 
dle chuti a opět promícháme. Pak už 
si jen pochutnáváme.

Těstoviny pro studentské 
gurmány

těstoviny, 2 lžíce oleje, jedna malá 
cibule, 4 stroužky česneku, jakákoli 
zelenina (paprika, hrášek nebo kuku-
řice v plechovce, žampióny, prostě, co 
je), párek nebo kus salámu (dietní, 
šunkový, gothaj …), kečup, případně 
kousek tvrdého sýra

Cibuli nakrájíme nadrobno, česnek 
prolisujeme nebo také nadroboučko 
nasekáme. Olej rozpálíme na pánvičce 
a vhodíme na něj cibuli a česnek, chvíli 
mícháme a restujeme. Pak přidáme na 
kolečka nakrájený párek nebo salám, 
opět chvíli opékáme a posléze přidá-
me na kostičky rozkrájenou zeleninu 
(hrášek nebo kukuřici samozřejmě 
nekrájíme,ale můžete to zkusit:o).

Propékáme tak 5–10 minut a občas 
mícháme. Na závěr přidáme kečup 
v přiměřeném množství, prostě tak, 
aby se vytvořila hustá kaše, kterou 
v rámci úspor rozředíme vodou. 
Vzniklou omáčku vlijeme na těstoviny 
a podáváme.

rle

Studentský rychlokurs 
vaření rychle, levně, chutně
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í Pokud se rozhodnete, že se vydáte na dráhu pilného studenta, případně studentky, ne 
vždy se zadaří, že se vámi vybraná škola vyskytuje v dosažitelnosti maminčiny bezpečné 
náruče; pro ty, kteří by se maminky za sukni nejraději nedrželi už vůbec, si přiznejme, že 

každý člověk jednou dojde do stádia, kdy se cítí bez rodičovského hnízda lépe, a tak poměrně 
vzdálenou školu docela uvítá. Ať už se ocitnete v chladných stěnách středoškolského internátu, 
nebo ve velkorysých prostorách vysokoškolských kolejí, v každém případě jednou přijde chvíle, 
kdy i poslední maminčin řízek pečlivě zabalený v aluminiové krabičce bude nenávratně pryč a vy 
budete čelit tvrdé realitě – dostaví se hlad. A to hlad ne jen tak ledajaký, nýbrž hlad úporný, 
neodbytný a mlsný, který neopijete rohlíkem z místního supermarketu. Vaše chuťové buňky se 
budou bouřit a nálada klesne na bod mrazu. Co teď? Ve školní jídelně, případně v menze, už 
je zavřeno a v provizorní kuchyňce s dvouplotýnkovým vařičem toho vpravdě moc nevymyslíte. 
A proto přichází náš seriál, který zcela nezištně poradí, jak z mála, na titěrné ploše, za minimální 

peníze vykouzlit pravé lukulské hody, na které můžete bez obav sezvat i své hladové spolustudující.

Studentská klasika –
těstoviny pokaždé jinak

redaktor: rle
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Muslimství
co je pravda a co lež R
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Nedávno  jsem  četla  v  jed-
nom časopisu článek o ženě 
(Daniela), která se rozhod-

la  vzít  si  muslima a  stát  se  také 
muslimkou. Svého „milého“ znala 
pouze z mailu, textovek a fotogra-
fii. Byl  jí  sympatický,  a proto  se 
za ním vydala do Jordánska. Sym-
patie  byly  i  v  osobním  setkání 
a proto se zanedlouho zasnoubili. 
Zásnuby  probíhaly  tak,  že  ženy 
i  muži  byli  odděleni.  Každý  byl 
v  jiné místnosti a matka ženicha 
křičela a zpívala, aby každý věděl, 
že její syn se bude ženit. Na listo-
pad plánují svatbu. 

Říká se, že být muslimkou není jed-
noduché. Ženy musí být zahalovány, 
jsou diskriminované a nesmí nikam 
chodit. Jenže Daniela říká něco jiného. 
Ženy musí být zahalované, to ano, ale 
že by byly nějak moc diskriminované, 
to ne. To, že nesmí nikam chodit prý 
taky není pravda. Žena než někam 
jde, musí muži oznámit kam jde, ale 
že by musela být pořád doma, tak to 
je lež. No ale asi jiný kraj jiný mrav! 

V Jordánsku je to asi jiné než v jiných 
muslimských zemích. 

Zaujal mě jeden příběh, který se stal 
jedné muslimce. Ta měla bratra a ten 
něco provedl. 

Jenže k soudu nešel on, ale jeho 
sestra. Ta dostala trest, že všichni, 
kteří byli v soudní radě, jí znásilní na 
veřejném prostranství. Všichni včetně 
soudce jí znásilní na náměstí a všichni 
ostatní se dívali. A to všechno jenom 
kvůli bratrovi. Musela pykat za jeho 
chyby. 

Muslimské ženy nic nemají. Jediné 
co mají jsou šperky, které mají schova-
né pod šaty.. Když je muž vyhodí, mají 
u sebe aspoň nějaké cennosti. Žena si 
do manželského svazku musí přinést 
nějaké věno, na které jí manžel nes-
mí sáhnout a žena není povinna z něj 
utratit pro sebe a nebo pro rodinu 
ani haléř. 

Muslimové jsou ale moc pohostinní. 
Host do domu, Bůh do domu! To je 

jejich heslo. Muslimové vás nevyhodí, 
přivítají vás a udělají pro vás hostinu. 

Ještě k té svobodě žen… Nejvíc 
jsou ženy hlídány v Pákistánu, pak 
v urgujské Číně a pak v Afghánistá-
nu. Ženy v produktivním věku potká-
te zcela zahalené, s tváří zakrytou 
neprůhlednou burkou, ale to neplatí 
pokaždé. Třeba v Malajsii jsou ženy 
zahalené v bílém plášti, ale v centru 
města potkáte dívky s krátkým ruká-
vem a v šortkách. Jediné, co je snad 
„spojuje“ s muslimstvím, je šátek, bez 
kterého by snad ženy nemohly exis-
tovat.

Závěrem. Docela by mě zajímalo, jak 
to v takové muslimské rodině vypadá. 
Je to pro ženu teror nebo si žije jako 
ostatní na světě? To asi nikdy nezjis-
tím – musela bych se stát muslimkou 
a mně vyhovuje být katoličkou. Asi 
mi nezbude nic jiného, než jen získá-
vat informace a sama si o tom udělat 
obrázek. 

ema

Východočeský 
Woodstock

„Děkuji za slabost,
jež pokoře mne učí, 
pokoře pro radost, 
pokoře bez područí. 
Děkuji za trýzeň, jež
zdokonalí díla, za to, 
že miluji, byť strach mi
srdce svírá … Děkuji.“

(Motto z ročníku 2004, festivalu 
věnovanému Karlu Krylovi)

I když už léto pomalu končí a festi-
valová sezona je dávno pryč, ráda 
si zavzpomínám na jedny z nejhez-

čích dní, co jsem o prázdninách zažila. 
Byly to dny strávené v Trutnově. Dny 
plné muziky, sluníčka, usměvavých 
účastníků festu a neskonalé pohody. 

V tu dobu se všechny problémy vytrácí 
z hlavy, svět se stává lepším a vy spo-
kojenějším. Dovoluji si vám představit 
Open air music fest Trutnov aneb Wo-
odstock po česku, nejstarší a pro mě 
nejkouzelnější hudební akci, která se 
u nás koná!

Historie
Vůbec poprvé se tento festival konal 

v září roku 1987 na improvizovaném 
pódiu. Bohužel, na něm nakonec 
nikdo nehrál, protože tehdejší státní 
bezpečnost návštěvníky (bylo jich asi 
800)rozehnala a organizátory pozatý-
kala. Ti se naštěstí nevzdali své ideje 
a roku 1990 se konal festival Trutnov 
87-90, jeden z prvních polistopadových 
festivalů u nás. K nejvýznamnějším 

návštěvníkům tehdy dozajista patřil 
Václav Havel, který i s manželkou Trut-
nov navštívil ještě několikrát poté. Dal-
ší zajímavostí byli cikánští pořadatelé 
a ochranka. 

Tak začala tradice trutnovského fes-
tivalu, který je dnes kultovní a uznáva-
nou hudební akcí v ČR. Jak řekl v roce 
2000 Ivan M. Jirous, český básník, roc-
ker a undergroundový náčelník: „Ten 
festival, to je manifestace radosti.“

V minulých ročnících zde vystoupili 
např. Reef, Faith No More, Clawfinger, 
Sepultura, Mötorhead nebo Wailers.

Rok 2006
Tento rok Trutnov navštívilo kolem 

18 tisíc hudebních nadšenců. Vystou-
pilo tu přes 150 účinkujících na růz-
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ných scénách. Slušná čísla na Českou 
republiku. Jedním z hlavních organi-
zátorů byl někdejší zakladatel festiva-
lu, Martin Věchet, který říká: „Letošní 
ročník Trutnova jsme věnovali Rychlým 
šípům, Tomu Sawyerovi a Vinnetouo-
vi - symbolům čestnosti, statečnosti 
a dobrodružství. Chceme tím odleh-
čeněji upozornit na vlastnosti, které 
v současném světě bývají často opomí-
jeny.“ V minulých letech připsal Mar-
tin Věchet festival ochráncům lidských 
práv, lidem v Čínou okupovaném Tibe-
tu či české Chartě 77.

Neoficiální začátek letošního OAMF 
v Trutnově byl stanoven na čtvrtek 
17. srpna. Už tento večer bylo na 
programu jedno z největších lákadel 
festivalu – britští Killing Joke v čele 
s Jazem Colemanem. Kdo viděl Rok 
Ďábla, jistě ví, že je to ten pán připo-
mínající satana, který spolupracoval 
s Čechomorem. I tady vypadal podob-
ně. Celý v černém, jeho charismatic-
ký zpěv provázený temnou hudbou. 
Není to sice můj šálek kávy, ale po celé 
vystoupení jsem byla fascinována jeho 
grimasami a gesty. Neméně mě zaujalo 
barevné osvětlení, které dokreslovalo 
Colemanovo představení.

V pátek ve 13.00 byl festival oficiál-
ně zahájen a jako první si trutnovská 
prkna vyzkoušel dětský sbor z Moravy 
Svatý pluk. Je to opravdu velmi netra-
dičně pojaté hudební těleso, které má 
v Čechách primát, co se týče přepra-
cování rockových evergreenů. Muzi-
kálová píseň Aquarius z Formanových 
The Hair mi ještě dlouho bude znít 
v uších.

Svůj žánr si zde našel opravdu kaž-
dý, takže příznivci jazzu si lebedili při 
poslechu Jazzkabaretu Jany Koubko-
vé, písničkáři si mohli zanotovat spo-
lečně s Jiřím Schmitzerem, který mi 
utkvěl v paměti v roli umrlce ve fil-
movém zpracování Kytice. Tady na něj 

byl veselejší pohled a, ač byl na obřím 
jevišti sám, jeho vystoupení mělo velký 
ohlas.

 Mezi hlavní zahraniční hvězdy fes-
tivalu patřili američtí Living Colour 
a jejich krajané The Presidents of the 
USA. Tohle vystoupení jsem si dost 
užila, protože ho měli do detailu při-
pravené. Podotýkám, že velmi vtipně 
připravené. A jejich songy, ať už The 
Peaches nebo Video Kill The Radio 
Stars, se nedají zapomenout. 

Potřetí si v Trutnově zahráli indic-
kopakistánští bubeníci The Dhol 
Foundation, poprvé se trutnovskému 
publiku představilo švédské hudeb-
ní těleso Hedningarna. Být to v jinou 
denní dobu, jejich vystoupení bych 
si do sytosti užila, ale v pokročilém 
večeru mě jejich folkové rytmy spíše 
uspávaly. 

Specialitou letošního ročníku bylo 
vystoupení zpěvačky Evy Pilarové, 
která rockovému publiku představi-
la swingové a populární melodie od 
raných 60. let po současnost. Její pří-
tomnost byla pro návštěvníky velkým 
překvapením. Alespoň já jsem nemoh-
la uvěřit tomu, že vidím její jméno na 
programu. Byla jsem moc zvědavá 
a těšila jsem se na ni. Nejsem fanynkou 
Semaforu, ale tohle vystoupení chtělo 
pořádnou odvahu. O to větší za něj 

sklidila potlesk. Přišla tak, jak ji znám 
z televizních pořadů. Jako důstojná 
dáma, která si nehraje na to, že nikdy 
nestárne a je stále čilá jako dvacítka. 
První její slova byla mírně rozechvělá, 
i ohlas byl rozpačitý, ale po pár minu-
tách se celý kotel vlnil a skákal v rytmu 
jejích písní. Nikdy by mě nenapadlo, že 
se takhle vyřádím právě na ní. A nikdy 
mě nenapadlo, že si ji tolik oblíbím. 
Trutnov má v téhle oblasti zvláštní pri-
mát. Na žádném festivalu na jednom 
pódiu nevystoupí legenda českého 
divadla společně s americkým hard 
corem nebo pákistánskými bubeníky. 
A Eva Pilarová nebyla první podob-
nou raritou. Již dříve se tu předvedli 
Waldemar Matuška, Felix Holzmann, 
Václav Neckář, Marta Kubišová nebo 
Ondřej Havelka a jeho Melody Boys. 
O těchto účinkujících Martin Věchet 
říká: „Původně jsme tyto lidi zvali jako 
jakýsi extrém, ale oni se stali hvězdami 
festivalu.“ A já dodávám, že právem. 

Dalším překvapením se pro mě stal 
Leoš Mareš. Sice nebyl moc vidět, měl 
svou scénu daleko od té hlavní, kde 
působil jako DJ, ale jeho přítomnost mi 
přišla mírně komická. Nic proti němu 
nemám, uznávám ho jako dobrého 
moderátora, ale tady jsem ho skutečně 
nečekala. Co mě ale neméně překvapi-
lo, že Toi Toi v tomhle „Marešově“ are-
álu byly i v pokročilou dobu festivalu 
v poměrně dobrém stavu, a dokonce 
tu nechyběl toaletní papír. Těžko říct, 
zda za to mohla malá návštěvnost této 
„stage“, nebo zvláštní požadavky na 
show tohoto typu.

Vůbec poprvé na hlavní scéně 
vystoupili v Trutnově oblíbení herci 
divadla Sklep se svým Malým tanečním 
orchestrem. Po dvě hodiny bavili pub-
likum svými parodickými předělávkami 
hitů populární hudby minulého století. 
Na Tomáše Hanáka v této roli v televizi 
určitě nenarazíte.

Undergroundové kořeny festivalu 
připomenuli The Plastic People Of The 
Universe, Echt!, Psí vojáci či Hudba Pra-
ha. Zvlášť „Plastici“ jsou pro mě, jako 
pro pototalitní dítě, až něčím nesku-
tečným.

Českou scénu dále zastupovali 
Monkey Business, Vypsaná Fixa, Buty, 
Sto zvířat, Tleskač, Plexis, Bow Wave, 
Southpaw, Jaksi Taksi, Temperamen-
to, Znouzectnost, Iva Frülingová, 100°, 
Totální nasazení, Švihadlo, Kurtizány 
z 25.  avenue, –123 minut, Visací zá-
mek, Gulo čar, Support Lesbiens a dal-
ší. 

Tento natřískaný program dále 
doprovázela alternativní scéna, kam 
jste mohli vyrazit za „bubnováním až 
do úplného zničení a vyléčení“ nebo 
za rytmy z Dálného východu. Pro pří-
znivce neziskových organizací se tu 

Vždycky znovu 
si tady uvědo-
mím, že rocko-
vá hudba je od 
svého prvopo-
čátku  svázaná 
s ideou svobo-
dy,  tolerance 
a solidarity.

Václav Havel, srpen 2001
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najdou stánky plné informací o práci 
„neziskovek“, letos jsem narazila na 
nadaci Duha a Člověk v tísni. Pro milov-
níky suvenýrů je připraveno nespočet 
stánků s oblečením, bižuterií a dalšími 
milými věcičkami. Ačkoliv je to k neu-
věření, pro milovníky noční oblohy je 
připravená dokonce hvězdárna. 

Po náročné noci si jest možno odpo-
činout v příjemných čajovnách, kterých 
se v areálu nachází také dost, nebo 
vyzkoušet některé z menu místních 
jídelen. 

Mimo jiné se zde konají 
bohoslužby. 

Ten, kdo letos Trutnov nav-
štívil, určitě nezapomene na 
magickou atmosféru, která 
festival jako vždy doprová-
zela, na telefonický rozhovor 
s filmovým Vinnetouem nebo 
sborové zpívání písničky „Ty 
jsi to moje zlato“. Jak tvrdí 
Martin Věchet: „Kdo se nedo-
tkl, nepozná, kdo se dotkl, 
vysvětlení nepotřebuje.“ On 
sám letošní ročník považuje 
za jeden z nejvydařenějších. 

Nemá cenu nostalgicky vzpomínat, 
protože přijde nový rok a s ním jubilej-
ní 20. ročník festivalu v Trutnově, který 
by měl být věnován Václavu Havlovi. 
Je se na co těšit!

Moje osobní prožitky
Trutnov jsem poprvé navštívila loni, 

protože jsem si nemohla nechat ujít 
Wailers, kapelu Boba Marleyho. Domů 
jsem se vrátila tak uchvácena, že se celý 
můj rok nesl ve vzpomínkách na ty dny. 
Nikdy nezapomenu na ty chvíle pod 
pódiem, kdy na české publikum hledě-
li jamajské tváře. Nezapomenu, když 
spustili první píseň Lively up yourself. 
Už chápu uplakané fanynky na kon-
certech, protože v tu chvíli jsem slzela 
dojetím a štěstím. Trutnov není jen 

řada hudebních koncertů jdoucích za 
sebou, jedná se o hudební svátek, kte-
rý doprovází další rozmanitý program. 
Potkáte tu lidičky, které byste jinde 
nepotkali nebo se je ani neodvážili 
oslovit. Pamatuji si, jak ke mně před 
rokem přišla dlouhovlasá divoženka 
s bosýma nohama, pohladila mě po 
tváři a pak odběhla rozdávat radost 
někam dál. Možná je to malicherné, 
ale pro mě to byla krásná chvilička 
v jinak uspěchaném životě. Na takové 

věci se prostě nezapomíná.
Celou noc před festivalem jsem 

nemohla nedočkavostí spát. Nedo-
čkavostí, ale také lehkou nervozitou. 
Ve čtvrtek 17. 8. 2006 vyrážíme do 
Trutnova. Škodovkou je to ze Šuma-
vy docela nářez, ale protože chceme 
být v Trutnově od samotného otevření 
bran areálu, nic jiného nám nezbývá 
a trpíme společně s naší stodvacítkou, 
která nezvládá horké odpoledne a vaří 
a vaří. 

Když konečně po roce opět přijíž-
díme do Trutnova a potkáváme davy 
lidiček s krosnami, spacáky, unavené 
a zpocené, ale usměvavé a nadšené 
stejně jako my, srdce mi plesá rados-
tí. Zbývá už jen pár posledních minut 
před vstupem do areálu Na Bojišti, kde 
se OAMF koná. Překvapí mě, že i neo-

ficiální začátek přilákal tolik lidí. Louky 
poblíž areálu už jsou obsazené stov-
kami stanů. Ušetřena není ani čerpací 
stanice, kolem níž je postaveno něko-
lik iglů. Obsluha je ale zřejmě zběhlá, 
co se festivalu týče, protože chytře 
vyvěsila na toalety cedulku s nápisem: 
Z technických důvodů mimo provoz. 
Trutnov není výjimkou a jako na jiných 
festech jsou sice k dispozici TOI TOIky, 
ale každý, kdo někdy viděl a pocítil, 
jaké to uvnitř je, rád využije každé 

jiné příležitosti k vykonání 
potřeby. My jsme ale teprve 
na začátku, tudíž nás tyhle 
formality zatím netrápí, neboť 
hledáme místečko, které bude 
pro následující dny naším 
domovem. Nakonec se nám 
to podaří. „Zabydlujeme se“ 
nejméně 800 metrů od vstu-
pu, z čehož nejsem moc nad-
šená, protože přes léto moje 
tělo pěkně zlenivělo, ale ani 
tahle drobnost mě nerozhodí. 
Jdeme si vyměnit vstupenky 
za pásku, která nám umožní 

vstup, a trádá na první koncík. Stojí 
to za to, ale bohužel nad námi brzy 
vyhrává únava, nejsme schopni vydržet 
do konce a radši se odebíráme do 
postýlky. Stan jsme nestihli postavit za 
denního světla a v noci na to už vůbec 
nezbývá nálada, takže bereme za vděk 
jen spacáky. Jelikož většina ostatních 
návštěvníků víc vydrží a unavená není, 
do ranních hodin posloucháme jejich 
zpívání, smích a klábosení. Nevyspá-
ní nám ale tisíckrát vynahradí ranní 
paprsky a Louis Armstrong. Myslím 
to vážně, opravdu Louis Armstrong. 
Každý den se ráno odněkud linuly tó-
ny jeho zpěvu a melodie vycházející 
z jeho trumpety. Tím je Trutnov tak 
krásný, že vás tam čekají podobná pře-
kvapení. Tuhle záhadu jsme sice nako-
nec vyřešili, protože pár metrů od nás 
parkovala dodávka, jejíž majitelé jazz 
a Louise milovali, tudíž si jeho zpěvem 
zpříjemňovali ráno. Sobě i nám. 

Po ranní hygieně nás čeká cesta do 
města a nákup jídla a pití na celý den. 
V tyto dny je celé město v obležení 
mladých rockerů, dreadařů, hippies, 
jogínů … Nikde jinde jsem zatím nevi-
děla tak nesourodou skupinu lidí. 
Vlastně není nesourodá, když se spolu 
dokáže bavit, skákat v kotli a užívat si 
jednotlivé kapely. 

Trutnov je výjimečnou akcí. Je to 
festival připravený lidmi, které to 
skutečně baví, pro lidi, kteří to umí 
náležitě ocenit. To je to, co mě na něm 
tolik baví.

Více informací na oficiální stránkách: 
www.festivaltrutnov.cz

hku

„Když ráno vstaneš, poděkuj za ranní světlo,
za svůj život a sílu.
Poděkuj za jídlo a za radost ze života.
Jestliže nevidíš důvod, proč bys měl děkovat,
dávej vinu sám sobě.“

Tekumseh, Šoniové

(ročník 2005,festival věnovaný stoupencům dob-
rovolné skromnosti a životu v úctě k horám, lesům 
a řekám)
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Kdo je Diana Krall
Tahle kanadská jazzová pianistka 

a klavíristka se hudbě věnuje už od 
svých 4 let. Narodila se 16. listopadu 
roku 1964 v britské Kolumbii. Vydala 
již 11 alb. Má zvučný, sympatický hlas 
a osobité vystupování. Proto její hudba 
působí tak uvolněně.

Jak Diana Krall k hudbě přišla
… vlastně docela přirozeně. Naro-

dila se do muzikální rodiny, její babič-
ka byla zpěvačka a její rodiče hráli 
na klavír. Není tedy divu, že si Diana 
vybrala právě klavír a začala na něj 
ve čtyřech letech hrát. K sedmnáctým 
narozeninám jí Vancouverský jazzový 
festival zasponzoroval studium na Ber-
klee College of Music v Bostonu. Poté 
v Los Angeles vypilovávala u Jimmyho 
Rowlese hru na klavír a zpěv. 

Diany kariéra
V roce 1990 odešla do New Yorku, 

pendlovala od baru do baru a vydala 
debutové album Stepping Out, kte-
rým na sebe upoutala pozornost pro-
ducenta Tommy LiPuma. Díky němu 
vyšlo její druhé album Only Trust Your 
Heart. Dohromady vydala alb 11. Vět-
šina z nich byla nominována na ceny 
Grammy, vedla v domácích tradičních 
jazzových hitparádách a vynesla jí hod-
ně cen. 

Diana na turné
Své první velké světové turné usku-

tečnila v roce 2001. Z tohoto turné 
je rovněž nahráno její album Live in 
Paris, které bylo také nominováno na 
cenu Grammy a Diana za něj získala 
cenu za nejlepší vokální jazzové album 
a další ocenění. 

Diana dnes
V roce 2003 si vzala britského muzi-

kanta a skladatele Elvise Costella, se 
kterým očekává v prosinci první dí-
tě. S manželem komponují a skládají 
hudbu dohromady. Pracovali spolu 
i na albu The Girl In The Other Room. 
Nejnovější album From This Moment 
On vyšlo nedávno – 8. září letošního 
roku. Oficiální stránky:

www.dianakrall.com 

tpa

Diana Krall
Seznamte se
Rubrika o osob-
nostech, které 
zrovna nevy-
plňují titulní 
strany bulváru, 
ale stojí za 
seznámení.
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Anglické hudební duo Goldfrapp 
tvoří Alison Goldfrapp a její 
spolupracovník Will Gregory.

Na začátek bych chtěl podotknout, 
že Alison se k hudbě dostala jenom 
tak náhodou. A podle toho to taky 
tak vypadá.

Alison se, ještě před tím, než objevi-
la neuvěřitelné kouzlo svého fistulního 
hlasu, chtěla stát herečkou, tanečni-
cí….číšnicí. Uznejte, že toho měla do 
budoucna ještě dost na práci. Nicméně 
se ale dostala ke zpěvu. Ehm, kdo si 
poslechne jenom jeden její singl, zjistí, 
že to s tím jejím zpěvem nebude nějak 
žhavé – rozhodně nejde o zpěv, kte-
rý známe z hromadných sdělovacích 
prostředků. Alison je známa přede-
vším svým velice vysokým a sametově 
krémovým hlasem. Během své kariéry 
nazpívala s Willem tři kompilace. Na 
každé z nich nutí svoje hlasivky do ješ-
tě a ještě vyšších sfér lidského hlasu.

Elektro sem, elektro tam!
Alison, využívající k tvorbě jedině 

synthetizátory, se rozhodla, že bude 
v tomto trendu zdárně pokračovat. 
Zatímco na jejím debutovém albu (Felt 
Mountain – 1999) bylo ryzích synťáků 
poskrovnu, následující kompilace Black 
Cherry již byla elektricky poznamena-
ná více, ovšem poslední album Super-
nature zní, jako by Alison znásilňovala 
počítač. A je to na škodu?

Alison se nezdá!
Vokalistka narozená v anglickém 

městečku Bath se proslavila také kvůli 
spolupráci na deskách jiných interpre-
tů, jako jsou Tricky či Orbital. Ovšem 
největší jméno si udělala díky své vlast-
ní pěvecké kariéře. Co se týče vzhledu 
zpěvačky, je na místě podotknout, že 
i když je to Britka, má v sobě trochu 
nebritské ženskosti. Při vystupování si 
na sebe bere velice vyzývavé kostýmy 
– ráda se stylizuje do podoby sado-
maso dominy, letušky, anebo alespoň 
sex-bomby. 

Není divu, že koncerty Goldfrapp 
bývají spojeny s pozoruhodnou podí-
vanou. Vedle tandemu se na pódiu 
objevují herci, tanečníci a jiní eskamo-
téři. Trochu kabaret: podívaná, kterou 
kapela v podstatě dostala i na nové 
cédéčko. 

„Nádhera, ale mrzí mě, že musím 
být čelem k divákům. Kvůli tomu nevi-
dím, jak za mnou herci létají, nevidím, 
co dělají.“ přiznává Alison.  

Sex, Sex, SEX
Jak jsem již napsal, Alison Goldfrapp 

je velice sexy. Jednak ráda dává naje-
vo svou „přirozenou“ krásu, jednak si 

nejspíše říká, že je lepší drahé matce 
přírodě občas pomoci. Třeba v klipu 
Pilots, kdy si Alison představuje, že je 
pilotkou, má na svých očích nalepe-
né neuvěřitelně dlouhé motýlí řasy, 
rovněž rtům přidává uměle na lesku 
a slávě, takže se tvář protagonistky 
změní na velice šťavnatou a výraznou 
masku. A vadí to?

Stejně jako je sex přirozenou sou-
částí života obyčejných lidí, tak je 
sex přirozenou součástí hudby dua 
Goldfrapp. Videoklipy jsou doslova 
nacpané sexem. Velice se čtenářům 
omlouvám, ale kdo zná Alisin sex-
appeal, ten ví, o čem mluvím. Třeba 
videoklip Train, kdy Alison představuje 
tanečnici v pánském klubu a kolem ní 
se vlní ještě partička dalších ženštin. 
Alison si tam klidně pohazuje s hla-
vou, nudí se, dívá se vám přímo do očí 
a pohupuje se sexy v bocích. Někomu 
tu může přijít až kýčovité, jak se snaží 
mít i přes svůj nízký vzrůst dlouhé nohy 
– těch dosahuje jen opticky. Nicméně 
je to nejspíš jen další forma vyjádření 
její osobnosti. Zkrátka a dobře – žena 
se v ní nezapře.

fko

Goldfrapp
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Obtloustlý  rezavý  chlápek, 
přezdívaný  Head  Geek 
(tedy v našich zeměpisných 

šířkách  něco  jako  „Šéffanda“), 
patří mezi nejvlivnější osobnos-
ti  amerického filmařského  světa 
a nejmocnější lidi v Hollywoodu už 
jen díky svým webovým stránkám 
www.aintitcool.com, na kterých 
se odehrává  ta největší  šuškan-
da o všech novinkách,  co zrovna 
hýbou filmovým světem. 

Harry Jay Knowles se narodil 
11. 12. 1971 v Austinu dvěma studen-
tům filmové školy, což ho v podsta-
tě předurčilo k budoucí profesi. Jay 
a Helen byli totiž vůdci tamní filmové 
komunity a také pořadatelé festivalu 
Austin Fantasy Film Fest v roce 1976 
a jako takoví dospěli k názoru, že jejich 
syn by neměl vyrůstat na disneyov-
kách a cpali do něj v podstatě cokoliv 
od Felliniho a Kurosawy, přes Lucase 
a Spielberga, až po béčkové horory 
s potoky krve a armádou monster. Od 
roku 1983, po rozvodu rodičů, žil Har-
ry nějakou dobu v severním Texasu 
na ranči, jezdil na koni, točil lasem, 
hltal komiksy a filmové časopisy. Plá-
novanou kariéru právníka mu zhatil 
úspěšný konkurz na film The Ballad of 
the Sad Cafe, kam ho obsadil režisér 
Simon Callow. Už to vypadalo na slib-
ný začátek mladého herce, jenže pak 
přišla nehoda, která ho upoutala na 
lůžko. 

Nějakou dobu se bavil online hraním 
Dooma, ale pak se během surfování 
po netu zrodila myšlenka na založení 
vlastních stránek, které by se zabývaly 
tím, co se právě točí a vůbec tím, co 
je právě aktuální ve filmovém světě. 
Sehnat zákulisní drby nebyl problém, 

jelikož měl díky rodičům spoustu zná-
mých filmařů a kontakty na lidi, kteří 
mohli sehnat scénáře ještě nedokon-
čených filmů. Z webu www.aintitcool.
com se postupně stal portál, který 
neopomene žádný filmový fajnšme-
kr, portál, jenž odhaluje nejžhavější 
novinky, chrlí ódy i nekompromisní 
kritiku na očekávané trháky a hlavně 
dokáže přitáhnout diváky do kin i na 
film, o němž do té doby nebylo ani 
vidu ani slechu. 

Projekt aintitcool přitom není jedi-
nou Harryho aktivitou, jako herec 
se představil např. v Roderiguezově 
Fakultě, či v Texaském masakru moto-
rovou pilou, podílel se na realizaci 
filmu Hostel, občas produkuje nebo 
kývne na účast v TV show. Knowles 
je zkrátka fenomén, což si američtí 
filmaři dobře uvědomují a snaží se ho 
si jaksepatří předcházet. Harry se tak 
podíval na natáčení Jacksonova Pá-
na prstenů, Tarantino si ho na týden 
pozval do Pekingu, když natáčel Kill 
Billa, del Toro do Prahy na Hellbo-
ye, premiéra Fakulty se uskutečnila 
v Harryho rodném Austinu. Také mu 
byl zdarma umožněn výlet na premi-
éru Zelené míle, účastnil se premiéry 
Armaggedonu na Floridě, Godzilly 
v Madison Square Garden v New Yor-
ku, Mumie v Londýně, či exkluzivního 
soukromého promítání Gladiátora 
v San Franciscu.

Všechny tyhle luxusní „výlety“ – spo-
lu s Knowlesovými kladnými recen-
zemi na zmíněné filmy – ovšem způ-
sobily, že se proti Knowlesovi ozývají 
také dost podrážděné hlasy. Harryho 
odpůrci kritizují nejčastěji to, že při 
tom všem, co Knowles ve filmovém 
světě prožívá, už nedokáže být jako 
kritik objektivní, takže pokud na tom 
nejste jako filmový tvůrce finančně 

nejhůř, není pro vás problém si pozi-
tivní recenzi koupit. 

Harry oponuje tím, že má prostě 
tendenci nacházet si kamarády mezi 
dobrými filmaři, a tak, když se mu na-
skytne šance vidět některého z nich při 
práci, by byl blázen, kdyby odmítnul; 
cestovní náklady si prý koneckonců 
platí sámJ. Za všechno prý mluví film 
Rollerball režiséra Johna McTiernana, 
na jehož natáčení si režisér přivezl 
Knowlese soukromým letadlem a celý 
filmový štáb ho pár dní neuvěřitelně 
rozmazloval. Avšak Harry konečným 
dílem nadšen nebyl a v recenzi k Rol-
lerballu to dal náležitě najevo. 

Takže kde vlastně spočívá pravda? 
Názory se budou různit: pro někoho je 
Harry Knowles obtloustlým chlápkem, 
který měl před lety určitou vizi. Z ide-
álů ovšem časem sešlo a prioritní se 
pro něj stala skutečnost, jak si pomocí 
nabyté popularity a moci co nejjedno-
dušeji namastit kapsu. 

Zarytí fandové se zřejmě budou 
zuby nehty držet toho, že je geniál-
ním fajnšmekrem, který má na lovení 
trháků a hitmakerů z filmového řečiště 
Hollywoodu (a blízkého okolí J) prostě 
čich. 

Ona ta pravda bude asi někde upro-
střed. Pro mě tak Harry zůstává sympa-
tickým, trochu svérázným chlapíkem, 
který se může živit tím, co má rád. 

mje

Harry Knowles
„šéffanda Holywoodu“

FILM
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Jaký by byl život na 
zemi, kdyby nebylo zlo
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Už když mi ráno zazvonil budík, 
připadalo mi, že něco není 
v pořádku.

Jako vždy jsem si pustila rádio 
a zaposlouchala se do hudebních ryt-
mů, které přinášela Evropa 2 ve svém 
pořadu Ranní show. Pak následovaly 
zprávy. Jako každé pondělí nám i dnes-
ka hlasatelka Eva sdělila, kdo postoupil 
ve známé soutěži Česko hledá supers-
tar a potom pokračovala ve výčtu 
dalších aktualit z naší republiky i ze 
zahraničí. Dozvěděla jsem se, že ten-
to týden nebyl poprvé za dlouhá léta 
spáchán žádný sebevražedný atentát, 
že naše republika je mezi dvěma sty 
zeměmi, ve kterých už po dlouhá léta 
nebyla zaznamenána žádná korupč-
ní aféra, ani podvod, že věznice naší 
země zejí prázdnotou, že jsou všichni 
Češi spokojení a šťastní. I já jsem se 
díky těmto sdělením hned cítila pří-
jemně. Do školy jsem šla s úsměvem. Za 
celý den jsem neviděla nikoho, kdo by 
,,popichoval“ svého kamaráda, nesly-
šela jsem jediné sprosté slovo. Věřte, 
byl to velice zvláštní pocit. Jako bych se 
objevila v úplně jiném světě, ve světě, 
v němž se mají všichni rádi, navzájem si 
odpouštějí a nevymýšlejí žádné kruté 
pomsty.

Crrrr! Leknutím se probudím a posa-
dím na postel. Můj budík ukazuje půl 
šesté ráno, takže mám nejvyšší čas 
vstávat. Moc dobře si pamatuji snové 
obrazy, které ještě před pár sekun-
dami naplňovaly můj klidný spánek. 
Dokonce i moje pocity jsou stále živé. 
V rozpacích a značně rozespalá zapnu 
rádio.

Zaposlouchám se do písní vychá-
zejících z reproduktorů a s napětím 

čekám na první ranní zprávy. Pravda 
je bohužel dost tvrdá. Neslyším jedi-
né pozitivum, jedinou dobrou zprávu, 
jsem dost zklamaná. Probudila jsem se 
do reality.

Zajímalo by mě, jaký by byl svět, kdy-
by se všichni měli rádi. Abych pravdu 
řekla, neumím si to ani představit. 
Současnost je přímo naplněna zlem. 
Pořád se mluví jen o neprosperující 
ekonomice a o nepoctivým způsobem 
nabytých penězích. Každý přispívá jen 
do své pokladny, myslí jen sám na sebe. 
Možná to zní hodně pesimisticky, ale 
podle mne těch hodných lidí na zemi 
rychle ubývá, mnozí jsou zaslepeni jen 
slávou, chtějí mít stále více, nedokáží 
se spokojit s málem. Na druhé straně, 
kdo dnes s oním málem vyžije? Skrom-
ných moc není.

Každý by chtěl víc a k tomu více by 
chtěl dojít bez vlastního přičinění, bez 
práce, bez vynaložení vlastní aktivity 
a píle. Ale bez utrpení, strádání, dřiny, 
neúspěchu, proher a potřebné vůle 
nikdy nedojdeme k zaslouženému cíli, 
tedy k pocitům štěstí a spokojenosti. 
Život není jednoduchý. Bohužel, znám 
hodně lidí, kteří si to zřejmě nechtějí 
uvědomit. Přiznávám, že dneska není 
lehké sehnat práci, koupit si byt a jiné 
věci potřebné k životu. Kam zmizely ty 
časy, kdy nás babičky krmily moudrost-
mi jako ,,S poctivostí nejdál dojdeš.“ 

apod.? Dneska se každý shání jen po 
známostech.

Přiznám se, že vše o čem tady píši, 
si uvědomuji až teď, nad popsaným 
listem papíru.V běžném životě mi tyto 
skutečnosti úplně unikají. Vedu rychlý 
a nepřehledný život, jenomže to asi 
každý. Mladší i starší generace. Zkusme 
se jednou pozastavit, zkusme pohladit 
nebo pochválit druhého člověka, zkus-
me k sobě být upřímní a uctiví. Co by 
nám to udělalo? Mnoho z vás si teď 
možná říká, že zastavit se a vysadit 
prostě nelze. Veliký omyl! Buďme jed-
nou pokorní. Všechno je možné, když 
nám neschází vůle. Toto moudro zná 
určitě každé dítě. Jenomže svět řídí 
dospělí, mnohdy velice krutí, samolibí, 
nezodpovědní, závistiví a navíc vycho-
vávající další pokolení. Bohužel, jsou 
to oni, kteří se velice často dostávají do 
popředí! Kam s nimi společnost spěje? 
Děti si berou za vzor různé ,,hvězdy“, 
které by se možná hvězdami ani nesta-
ly, kdyby neužívaly vulgárního slovníku 
a neměly alespoň jeden zápis v trest-
ním rejstříku. Ovšem my už jsme si na 
to zvykli, že? Je mi smutno z toho, že 
pokud si rychle neodvykneme, zahu-
bíme možná sami sebe a všechny naše 
nezkažené myšlenky a činy.

Říká se, že všechno zlé, je k něče-
mu dobré. Určitě to platí, jen se to 
s oním zlem nesmí přehánět. Dávejme 
si pozor na své činy a slova, dívejme 
se kolem sebe a snažme se společně 
udělat svět hezčím. Kéž by to šlo!

Jdu do školy. Dívám se kolem sebe, 
poslouchám každý šelest a najednou 
mě napadne: ,,Vždyť na tom světě je 
ještě pořád tak krásně!“ Co myslíte? 

zce
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Poprvé v tom
Tak už to přišlo i na mě. Zrov-

na v tu nejnevhodnější chvíli, 
uprostřed stěhování a přechá-

zení z jednoho pracovního místa na 
druhé, se na mém těhotenském testu 
objevilo něco zcela nečekaného – dva 
proužky (pozn. pro nezasvěcené: 
1 proužek = nic, 2 proužky = mimi). 
Zpráva, že pokračování mých genů 
je na cestě, mi doslova vyrazila dech. 
Vždycky jsem sice miminko chtěla, 
nebo i dvě, tři, čtyři …,ale to, že to 
OPRAVDU přijde jsem nečekala ani 
v nejmenším. Pravda, v šestadvaceti 
už by měl být člověk-žena, připra-
ven na takovou životní radost, jakou 

mateřství představuje. Já jsem však 
měla v ten okamžik pocit, že plně 
připravena nebudu nikdy. Počáteční 
šok vystřídala posléze i drobná úleva, 
protože ty dva růžové proužky naráz 
osvětlily původ mé nejasné delší nevol-
nosti a také objasnily, proč v poslední 
době dokážu usnout téměř i vestoje.

V následujících dnech jsem nemohla 
přijít na to, kdo kdy vyřkl slova, že 
„těhotenství je nejkrásnějším obdobím 
v životě ženy“.Ale usoudila jsem, že 
zřejmě nějaký odborník z řad mužů, 
protože jiná varianta prostě nepřipa-
dala v úvahu. Našim mužským protějš-
kům totiž těhotná žena nepřináší žád-

ná podstatná úskalí (kromě toho, že ji 
rozbrečí i dojemná reklama v televizi), 
žijí si dál svůj život v nezměněné podo-
bě s tím, že kdesi v daleké budouc-
nosti se rýsuje něco malého, růžového 
a neustále brečícího, což s sebou zřej-
mě ponese jisté nepohodlí.

Zatímco i můj protějšek zůstal doce-
la v klidu, se mnou se děly věci. Při 
každé vhodné i nevhodné příležitosti 
se mi dělalo špatně od žaludku (zvláště 
v autobuse nebo v tramvaji to člověk 
nemohl docenit), permanentně se mi 
chtělo spát a musela jsem úplně změ-
nit své životní zvyklosti. Já člověk vitál-
ní, žijící pohybem jsem se najednou 
měla omezit jen na plavání a popose-
dávání na gymnastickém míči. A také 
nesmím zapomenout na pohyb způ-
sobený neustálým obíháním nejrůz-
nějších lékařů, prohlédnout vás totiž 
musí skoro armáda zdravotníků (s tím, 
že všude odevzdáváte různé množství 
rozmanitých tělních tekutin). Nastáva-
jící matka – já – je všemi těmi kontrola-
mi permanentně stresována. A k tomu 
všemu, aby člověk pořád myslel na to, 
že bude hůř! Světlé okamžiky se dají 
zažít jen při ultrazvuku, kdy vidíte, že 
ve vás cosi nového žije, hýbe se to a je 
to tak strašně malinké (pidi ručičky, 
pidi nožičky, mini hlavička, všechny 
části člověka v milimetrové podobě), 
až se vám točí hlava nad tím, že se 
takovou měrou podílíte na zachování 
života na téhle planetě.

Jsem na počátku pátého měsíce, 
uvidím, jak to půjde dál. Jen pevně 
doufám, že celý tenhle proces přežiju 
ve zdraví a bez psychické újmy jako 
milióny žen přede mnou. Na konci těch 
převratných devíti měsíců snad budu 
stát zcela zocelená a připravena na 
to fungovat jako dobrá matka, kdoví, 
v únoru vám povím víc.

rle
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Husa na provázku
říjen 2006

čt 5.10. v 19.00
A. Saalbachová: BALETKY …, režie: 
Pavel Šimák (sklepní scéna)

pá 6.10. v 19.00
Jiří Jelínek a kol.: SVŮDNÉ J., režie: 
Jiří Jelínek, v hlavní roli: Jiří Kniha 
(sklepní scéna) Ab.sk.S

pá 6. - so 14.10.
IDIOTI NA PROVÁZKU – Evropské 
dny Fjodora Michajloviče Dostojev-
ského. Festival na počest završení 
projektu Sto roků kobry. 

pá 6.10. v 19.00
ESTER KOČIČKOVÁ PODPORUJE 
IDIOTY NA PROVÁZKU – písničky 
a šansony. Na klavír doprovází a taky 
zpívá Lubomír Nohavica (alžbětin-
ská scéna)

ne 8.10. v 19.00
DVA IDIOTI – JAROSLAV Dušek 
A MIROSLAV Vitouš – divadelní 
představení (velký sál)

po 9.10. v 19.00
F.M. Dostojevskij: RASKOLNIKOV - 
JEHO ZLOČIN A JEHO TREST, režie: 
Vladimír Morávek, v hlavní roli: Petr 
Jeništa (velký sál) Ab.sk.R

út 10.10. v 19.00
F. M. Dostojevskij: KNÍŽE MYŠKIN 
JE IDIOT, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Jiří Vyorálek / Pavel Liš-
ka (velký sál)

st 11.10. v 19.00
F. M. Dostojevskij: BĚSI - STAVROGIN 
JE ĎÁBEL, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Jan Budař (velký sál) 
Ab.sk.Č

čt 12.10. v 19.00
F. M. Dostojevskij: BRATŘI KARA-
MAZOVI: VZKŘÍŠENÍ, režie: Vladimír 
Morávek, v hlavní trojroli: J. Budař, 
P. Jeništa, J. Vyorálek (velký sál)

čt 12.10. ve 22.10
Kabinet F.M.Dostojevského – noční 
řeči o Bohu, národu a víře. Rozpra-
vu vede P. Oslzlý, jako host vystoupí 
Martin Dohnal a Martin C. Putna 
(kongresový sál)

pá 13.10. v 19.00
TOUHA STÁT SE IDIOTEM - Sedmá 
kapitola čtvrtého dílu Idiota před-
vedena bez škrtů! Slavná, v podsta-
tě neinscenovatelná scéna románu 
nastudována společnými silami 
studentů JAMU a DAMU a členů 
DHNP. K tomu zpívá VÁCLAV KOU-
BEK, MARIANNA CHMELAŘOVÁ, 
JAN BUDAŘ, TEREZA PALKOVÁ, EVA 
VRBKOVÁ /velký sál/

so 14.10. 10.00–22.30
SVLÉKÁNÍ Z KŮŽE – Bestiář podle 
Dostojevského. Premiéra jedenác-
tihodinové scénické fresky na téma 
Dostojevskij, režie: Vladimír Morá-
vek (velký sál)
Další doprovodné akce festivalu viz 
program IDIOTI NA PROVÁZKU

po 16.10. v 19.00
JIŘÍ KNIHA HLEDÁ PARTNERA – 
improvizační večírek DHNP, režie: 
Vladimír Morávek, host večera: Petr 
Váša (sklepní scéna)

út 17.10. v 19.00
M.Uhde/M.Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil  (velký sál) 

st 18.10. v 19.00
M.Uhde/M.Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 

v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil  (velký sál) 

čt 19.10.v 19.00
M.Uhde/M.Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad-
ražil  (velký sál) 

pá 20.10. v 19.00
Z. Plachý a J. Šimáček: VŠECHNY 
SHAKESPEAROVY ŽENY - drama 
noir dle Střeženého Parnassu, režie: 
Z.Plachý (pod jevištěm) Představe-
ní není vhodné pro mládež mladší 
15.let

pá 20.10. v 19.00
Jiří Jelínek a kol.: PARIS, režie: Jiří 
Jelínek, v hlavní roli: Jiří Kniha  DER-
NIÉRA    (sklepní scéna)

so 21.10. v 19.00
Z. Plachý a J. Šimáček: VŠECHNY 
SHAKESPEAROVY ŽENY - drama 
noir dle Střeženého Parnassu, režie: 
Z.Plachý (pod jevištěm) Představe-
ní není vhodné pro mládež mladší 
15.let

Galerie provázek
17.10.–19.11.2006, vernisáž 17.10. 
v 17.00
polovina 90. let 
/česká abstraHce ze sbírek Wannieck 
Gallery/ 

Vstupenky lze zakoupit nebo rezer-
vovat 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. Hromadné vstupenky na tel. 542 
210 407.

Začátky představení v 19.00 není-li 
uvedeno jinak.

Předprodej vstupenek na měsíc lis-
topad zahájen 12.10.2006.

Po začátku představení není umož-
něn vstup do sálu. 



S rdečně  Vás  z veme  na  v ý s t a vu

V.  MEZ INÁRODNÍ
B IENÁLE  KRESBY  P LZEŇ 2006 ,
k te rá  se  koná  od  5 .  ř í j na  do  12 .  l i s t opadu  v  P l zn i

We co rd ia l l y  i n v i t e  you  t o  t he  exh ib i t i on  o f

V.  INTERNAT IONAL
B IENNIAL  OF  DRAWING P I LSEN 2006 ,
tak i ng  p lace  f rom  5  Oc tobe r  t o  12  Novembe r  2006  i n  P i l s en

S T Á T N Í
F O N D

K U L T U R Y  Č R

Výstavní síně / Exhibition Halls

Západočeské muzeum v Plzni  / Museum of West Bohemia in Pilsen, Kopeckého sady 2, Plzeň 
Výstavní síň „13“ Západočeská galerie v Plzni / Exhibition Hall  „13“ Gallery of West Bohemia in Pilsen, Pražská 13, Plzeň
Galerie Jiřího Trnky / Jiří Trnka Gallery, nám. Republiky 40, Plzeň
Univerzitní galerie  / University Gallery, Jungmannova 2, Plzeň

Doprovodné výstavy / Accompanying Exhibitions

5.10.–12.11.2006 Vídeňka, výstavní síň / exhibition hall, Nám. Republiky 21, Plzeň 
Energie kresby, výstava generálního partnera Skupiny ČEZ
The Energy of Drawing, Exhibition of General Partner CEZ Group
 
4.10.–12.11.2006 Galerie Města Plzně, Gallery of the City of Pilsen, Dominikánská 2, Plzeň  
Jiří Kornatovský: Kresba, kresba… / Drawing, Drawing…

4.10.–12.11.2006 Galerie Města Plzně / Gallery of the City of Pilsen, Dominikánská 2, Plzeň
Margita Titlová–Ylovsky: Viděno kresbou / Percieved by Drawing

20.9.–20.10. 2006 Maďarské kulturní středisko v Praze, Rytířská 25–27, Praha 1
Valéria Sóvarádi, laureátka Grand Prix Bienále 2004 / laureate of the Grand Prix of Biennial 2004
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Pořádáno pod záštitou / Held under the auspices of

České komise pro UNESCO / Czech Committee for UNESCO
a/ and
Mezinárodní asociace výtvarného umění –Evropa / The International Association of Art – EUROPE

Pořadatelé / Organizers

Zájmové sdružení právnických osob Bienále kresby Plzeň / The Professional Association of Legal Entities The Biennial of Drawing Pilsen

Zakladatelé zájmového sdružení právnických osob Bienále kresby Plzeň / Founders of the Professional Association of Legal Entities The Biennial of Drawing Pilsen 
Město Plzeň / The City of Pilsen
Západočeská univerzita v Plzni / The University of West Bohemia in Pilsen
Mezinárodní asociace výtvarného umění – Evropa / The International Association of Art-Europe
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti / The Union of Visual Artists Pilsen Area

Generální partner / General Partner

Skupina ČEZ  / CEZ Group

Partneři / Partners

Plzeňský kraj  / The Pilsen Region
Státní fond kultury České republiky / The State Culture Fund of the Czech Republic 
Nadace Český fond umění  / The Czech Art Fund Foundation
Nadace 700 let města Plzně  / The Foundation of 700 Years of the City of Pilsen
Západočeské muzeum v Plzni / The Museum of West Bohemia in Pilsen
Západočeská galerie v Plzni / The Gallery of West Bohemia in Pilsen
Městský obvod Plzeň 3 / The City District of Pilsen 3
Maďarské kulturní středisko v Praze / Hungarian Cultural Centre in Prague 
Unie výtvarných umělců České republiky / The Union of Visual Artists of the Czech Republic 
Magyar Grafikusmüvészek Szövetsége / The Association of  Hungarian Graphic Artist
Nadace John David Mooney / John David Mooney Foundation
Nielsen Czech Republic, spol. s.r.o.
Typos, tiskařské závody a.s. / Typos, Digital Print 
Vídeňka s.r.o.
Bohemia Sekt, a.s.

Mediální partneři / Media Partners

Český rozhlas 3 – Vltava  / Czech Radio 3 – Vltava
Ateliér 
Art&Antiques
West Media 
MF DNES
Český rozhlas Plzeň  / Czech Radio Pilsen
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