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

Snad bych ani neřekla, že mi ty prázdniny tak 
rychle uběhly. Jistě, mohly být kapánek delší, 
ale musím přiznat, že ke konci srpna už jsem 
se trošičku nudila. Inu, člověk potřebuje nějakou 
práci, nebo nutné vzdělání. Ne, že bych si jinak 
stěžovala. 

Tak tedy, 31. srpna večer jsem si přichystala 
oblečení na druhý den a s trochou napětí, co že 
se to v naší třídě změnilo, kdo odešel, nebo jaký 
chudák mezi nás poprvé zavítá jsem si zalezla do 
postýlky. První mírný šok přišel, když jsem mu-
sela znovu vstávat v 6:45. Ne, že bych nebyla z 
minulých let zvyklá, ale přeci jen, a každý mne 
musí pochopit, po dvou měsících proležených v 
pelíšku až do jedenácti hodin… Optimizmus a 
trochu sentimentality se mi vrátilo cestou na au-
tobus. Můj autobus, napadlo mě. Drobný detail, 
že můj autobus se mnou sdílí ještě asi dvacet 
lidí, ponechám stranou. Hned prvního září jsem 
vletěla do třídy minutu před zvoněním a složila se 
na své místo do druhé lavice přímo před katedrou. 
Ano, můj první den byl opravdu docela povedený, 
zvlášť potom, co nám náš milovaný třídní profe-
sor oznámil, že budeme celé září končit 
deset minut po jedné. 

S trochou (hodně) nadsázky jsem 
své pocity líčila každému, kdo mě 
byl ochotný poslouchat. 

Myslíte si, že jsem se zb-
láznila? Ona se těšila do školy? 
Nebojte, jsem člověk jako vy. 
Pokud jste po měsíci školy spíše 
vyždímané houby na mytí tab-
ule, než cokoli jiného. A to jsem 
teprve ve druhém ročníku! Takže 
co se stalo? Abych byla opravdu 
spravedlivá a nezaujatá, tak ke 
zlomu došlo až třetí školní den. 
Zjištění, že budeme psát opakování 

z literatury a angličtiny jsem byla ochotná skous-
nout. Představu písemky z chemie jsem zapudila 
do nejhlubší části mozku. Hrůzu zkoušení z bi-
ologie zaháněla černým čajem. Při třetím kolečku 
běhu myslela na svou postavu. Lámala jsem si 
jazyk na francouzských slovíčkách a myslela 
na krásy Francie….Přišla jsem domů, usedla 
ke stolu a…(hodilo by se říci sedím tam doteď), 
psala, počítala, četla. Dějepis, chemie, zeměpis. 
Rovnice, nerovnice, x,y,plus, mínus. A při tomhle 
všem se po mě ještě chce, abych byla bláznivá 
kamarádka, milující přítelkyně, ochotná dcera, co 
umyje kdykoliv a ráda!!!!! nádobí a panička pol-
etující po lese s řemínkem v ruce? 

Nezbývá mi než zapudit myšlenku na změnu 
školy, psa, rodičů, přátel a přítele, uklidit počítač 
a znovu se pustit do svých poznámek. Oceán 
Tichý, Atlantský, Indický a Severní ledový. Paní 
profesorko nemůžeme to zkoušení odložit????

Mějte se, nepropadejte panice a pamatujte si, 
že krása je pomíjivá a blbost věčná. Ježíši, co já 

dělám na gymplu…     

Další (ne) jen mùj boj se školou

AMu
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Určitě znáte ten asociační test: “Řeknu Ti slovo a ty odpověz,
 co Tě ihned napadne.”

Tak si to zkusíme. Co Vás napadne při slově Nizozemí?
Moje milá babička by určitě řekla:”Sýry, mlýny, tulipány…” Mladší gen-
eraci se jistě také vybaví rostlina, ale spíš připomínající plevel. 
Je to marihuana, latinsky canabis, česky konopí. Svým vzhledem nená-
padná, se specifickým zápachem, někdo by řekl vůní, a se svými omamnými a jinými 
účinky na lidský organismus, předčila tulipány, mlýny, sýry…. 

A co na to říká obyvatelstvo Nizozemí? Tolerantní úsměv a heslo “Welcome!” mluví 
za vše.
Jak se vlastně projevilo zlegalizování marihuany v Nizozemí? Dá se říct, že jenom 
pozitivně. 
Statistici z Amsterodamské univerzity dokonce zjistili, že za 10 let počet osob závislých 
na marihuaně nestoupl! Ekonomice to také prospělo, přece jen legální obchod s mari-
huanou je lepší než nelegální. Pro běžné obyvatelstvo je legalizace také plus, protože 
lidé, kteří si chtějí dopřát jointa, zajdou do coffe shopu a nikoho neobtěžují kouřem v 
parku.

A nesmím zapomenout zmínit, že se zde marihuana úspěšně používá v lékařství.
Nebudu vyjmenovávat klady a zápory kouření marihuany, 
o těch snad ví každý a když ne, stačí se podívat na TV, 
internet, do novin… 
Spousta známých v Čechách se mě ptá na coffe shopy a 
jestli zde lidé hodně hulí (kouří marihuanu). Abych prav-
du řekla, já se s marihuanou setkávám víc po českých 
hospodách než tady, v Nizozemí. 

Je pravda, že okolo coffe shopu chodím velice často, je 
jich tu požehnaně. Ale kromě známého zápachu linoucího 
se z místností nevnímám nic neobvyklého v haagských 
ulicích. Coffe shop vypadá jako otřískaný bar s pozdní 
zavíračkou a s trochu odlišným menu.

Ještě mi zde nikdo nepoložil otázku, zda kouřím nebo 
ne (v plzeňských hospodách odpovídám na tuto otázku 
více, než často), ani jsem neviděla žádnou omámenou 
osobu ležící na ulici nebo v parku na lavičce… Zatímco 
někteří lidé v ČR zkoušejí vykouřit jointa povzbuzeni 
pocitem, že zakázané ovoce chutná nejlíp, zde se na 

Marihuana v Nizozemí…zajdeme na kafe…?

AMu

Události
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takové počínaní lidé dívají chladně. Velký počet mladých obyvatel Ni-
zozemí vyzkoušel kouření marihuany, ale jen pár jedinců je závislých, 
určité méně, než je v ČR závislých na alkoholu. Inteligence populace 
se nesnížila a protidrogová centra nejsou přeplněna “feťáky”, kteří by 
pro svou denní dávku byli schopni převrátit na ruby lékárnu za rohem.  
A tak po shlédnutí situace můžu v případném referendu : KONOPÍ 

LEGÁLNĚ V ČR ANO ČI NE 
s klidným svědomím prohlásit 
:”Ano”.

Snad jediné k čemu mám 
výhrady je název Coffe shop 
pro marihuanový bar. Když chci 
opravdu na kafe, kam mám 
zajít? Kamarádi mi prozradili, 
že se tomu tady říká “Kafé bar 
nebo Kafé restaurant, atd.”, ale 
člověk si nemůže být nikdy jistý, 
že? A tak doufám, že jednou 
nepřijuchám k sousedovi do 
bytu se slovy: “Zlato jsem doma, 
to kafe bylo skvělý…”

LHa
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Tak na tento film jsem se šel dívat s nadšením, neboť můj kamarád mě na něho zval 
se slovy: “Ti říkám, že každej u toho brečel”.  Skoro jsem se chtěl vsadit, že neuronim. 
Moc často se mi nestává, že bych brečel u filmu o amerických studentech (ani u Bev-
erly Hills). Hlavní hrdina Landon je středem party 
a je vážený. Dostane se ale do problému a musí 
se z toho dostat prospěšnými pracemi na škole 
a účasti v divadelním kroužku. Učení role mu ni-
jak moc nejde a tak jde žádat o pomoc Jammie. 
Nechce se shodit před partou a tak navštěvuje 
Jammie potají. Film má více zápletek. Možná 
Vám už došlo, že mezi Landonem a Jammie je 
něco více. Vše vyústí v hluboký citový vztah. To 
znamená, že se shodí před partou. 

Prožívají spolu krásné chvíle plné 
dojemných scén. Více nenaznačím, 
abyste z toho filmu vůbec měli nějaký 
zážitek. Pokud jste slabší nátura, tak 
byste nějakou tu slzu uronit mohli. Já slzel 
skoro pořád. Film mě zaujal ale možná je 
zde pár zbytečných scének. Rozhodně 
stojí za shlédnutí    

Škola pocitù
A Walk To Remember

LMi

Film
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e   Po chvilce... po zatraceně dlouhé chvilce, opravil se Ragnar, sebou kůň trhl 

a vzepjal se podruhé. Jezdec vyletěl ze sedla, jak se mu smekly obě ruce. 
Zvíře se na zadních odrazilo k mohutnému skoku. Ragnar proletěl vzduchem 
za koněm, zachycen ve třmeni, ucítil akorát, jak do něčeho prudce narazil, 
pak třmen praskl a bard se odkutálel stranou. Lapaje po dechu se snažil 
postavit na nohy. Naštěstí jsem se vysmekl. Co je to však za štěstí, když mi 
utekl kůň i s harfou... Zarazil se, zíraje na svůj meč, jenž pevně držel celou 
tu dobu. Čepel byla od krve… Něco zavrčelo.
   Polkl a pomalu vzhlédl. Před ním se rýsovala podivná postava. Pomalu 
nahrbeně vystupovala z mlhy. Převyšovala ho na výšku téměř o stopu, a to 
mezi svým lidem patřil k těm vyšším. Rozeznal detaily obličeje, velký, ja-
koby vlčí čumák s čnícími tesáky ve vrčícím šklebu. Co to u všech bohů je?! 
Zjevně to nebude moc přátelské k pocestným. Zahlédl pruh krví zbavené 
srsti na boku toho tvora. Ten se pak ihned vrhl vpřed. Ragnar uskočil vzad 
a shodil z ramene štít. Opět se těsně vyhnul útoku. Před očima se mu mihly 
ostré drápy, ale to už vrážel štít do cesty blížící se slintající tlamě. Dřevo 
zapraskalo nárazem, až Ragnar musel udělat dva kroky dozadu, aby nez-
tratil rovnováhu, avšak jeho meč opsal krátký oblouk a čepel se odrazila se 
od lebky protivníka. Tvor zuřivě zavyl a dal se na útěk. Ragnar pustil pěstní 
úchop štítu a snažil se rozhýbat nárazem pochroumané zápěstí. Co to u 
všech bohů bylo?
   “Tys ho zahnal...” zaslechl z mlhy a prudce se ohlédl. Na vratkých nohou 
tam stál mladík. Snad to způsoboval všudypřítomný mléčný závoj, ale byl 
v obličeji dost bledý. Skrz cáry jeho prostého oděvu prosakovala krev. Byla 
nesporně jeho. Pokusil se udělat krok, avšak zhroutil se na zem a zůstal 
ležet. Stále dýchal, žil a Ragnar ho tu přece takhle nenechá. Ovázal rány jak 
nejlépe uměl. Nedokázal však říci, zda se uzdraví, či jak jsou zranění vážná.
Nejprve se pokusil raněného táhnout. Po nějaké době však narazil na své-
ho koně. Uzda se mu zapletla do křoví trčícího do cesty tak důkladně, že 
mu znemožnila úprk. Teď nervózně pohazoval hlavou, pokoušeje se z toho 
nějak dostat. Ragnar naložil mladíka přes sedlo, a veda svého oře, vydal se 
pěšky, avšak s mečem taseným pro každý případ, dále po cestě, doufaje, že 
brzy narazí na nějaké příhodnější místo k odpočinku, jestli tu vůbec mohl 
nějaké čekat vzhledem k tomu, co tu pobíhalo kolem. Ten podivný tvor vy-
padal jako vlk chodící po zadních, třeba by mohl oheň zahnat i jeho, jakož 
zahání ty jemu podobné, čtyřnohé. Stmívalo se. Mléčná šeď pomalu tmavla. 
Teď se spíše podobala hustému kouři z mokrého dřeva.
   Zprvu si myslel, že se mu to zdá, ale čím víc se blížili, tím víc mlha žloutla. 
Nakonec začal Ragnar rozeznávat obrysy přízemních budov. Stromy se 
pomalu rozestupovaly, až tak učinily úplně a odhalily za zákrutem cesty 
osadu. Byla obklopena nepříliš vysokým valem a cesta k ní přecházela v úzký 
dřevěný most střežený dvěma muži. Záda jim osvětloval strážní oheň pla-
noucí za nimi. Ragnar schoval meč a zamířil přímo tam...

 2.díl

HKr

Pøíbìh

Škola pocitù

LMi
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Chtěla bych Vás seznámit s příběhem 
mé kamarádky,která má za sebou velkou 
životní zkoušku jakou by asi nikdo z nás 
nechtěl zažít. 
A o jakou zkoušku se jedná???
Je to zkouška nechtěného otěhotnění a 
nakonec i nechtěného potratu…
Má kamarádka, říkejme jí třeba Petra, si 
tímto vším prošla … A po dohodě se ro-
zhodla, že se nám s tímto příběhem svěří!
Berme to tedy od začátku…

ZAČÁTKY VZTAHU
Jak začínal tvůj vztah s tvým přítelem?
Znali jsme se už dávno, ale jen jako kamará-
di. Já jsem k němu  ale vždy cítila něco víc. 
V únoru tohoto roku se mi svěřil se stejnými 
pocity a tak začal náš vztah. Zdál se být 
ideální a všechno bylo tak jak má.
A jak dlouho váš vztah trval?
Asi půl roku.
Co se pokazilo?
Problémů bylo víc. Věkový rozdíl, jiný pohled 

na život a problémy z 
kterých se postupem 
času stávaly hádky.
Jaký byl váš věkový 
rozdíl?
Pět let.
Takže když jste se 
poznali tak tobě bylo 
15 a jemu 20?
Přesně tak.
                 
NECHTĚNÉ 
OTĚHOTNĚNÍ
Kdy jsi zjistila, že jsi 
těhotná?
Zjistila jsem to na 
začátku 3 měsíce. 
Neustálou nevolností 
a změnami v chování 
a tak jsem se rozhodla 
udělat těhotenský test.          
I přes to, že jsem 
normálně menstruova-
la. A test byl pozitivní!
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Pozor výzva!!!
Zasílejte své dotazy ohlednì lásky, pøátelsví, sexu atd. na 

email poradna@dien.cz.
Na vaše dotazy odpovíme a otiskneme ty nejzajímavìjší 

v dalším èísle….

mn poradna

Jak jsi reagovala na tuhle skutečnost?
Nejdříve jsem byla v šoku a následovali 
špatné psychické stavy. Ale později jsem se 
s tím vyrovnala a na dítě se začala těšit.

A jaká byla reakce tvého přítele?
Do dnes se o tom nedozvěděl. Byli jsme již 
po rozchodu a nikdy jsem nenašla odvahu 
mu to sdělit.

Rodiče o tom věděli?
Rodiče nic nevěděli a doufám, že se o tom 
nikdy nedozví. Věděl o tom jen bratranec 
se sestřenkou, kterým důvěřuji a jsou to 
nejdůležitější lidé v mém životě.

Jak jsi tuto věc chtěla postupem času uta-
jit?
Nad tím jsem vždy hodně přemýšlela, ale 
dnes již to řešit nemusím.

POSTUPEM ČASU JIŽ NECHTĚNÝ POTRAT

Co se stalo?
Byla jsem na chatě, která patří mému bratranci. 
Ve čtvrtek v noci jsem vstala a šla na záchod, 
který byl v přízemí. Byla jsem rozespalá a 
po dřevěných schodech mi sjela noha. Sku-
tálela jsem se dolů ze schodů a ležela na 
podlaze v kaluži krve. A víc už si nepamatuji.

Z vyprávění asi víš kdo tě našel a co se 

dělo dál?
Našel mě bratranec, který se po ráně 
okamžitě vzbudil a odvezl mě do nemocnice, 
kde jsem se probrala.

Co se dělo dál?
Můj gynekolog mi sdělil, že jsem po pádu po-
tratila, ale podle stádia těhotenství se zjistilo, 
že to měla být holčička.

Jaká byla tvá reakce?
Můj psychický stav byl na dně. A dodnes jsem 
se z toho pořádně nevzpamatovala!

Tak to chápu! Nechci tě dál trápit, myslím, 
že podstatné věci jsi nám řekla. Jen ještě 
zkus poradit dívkám, které se dostanou 
do podobné situace: 
Předem doufám, že se jí hodně holek vyvar-
uje. Bohužel jinou radu nemám!

           
Nevadí, díky za rozhovor…

Tak to byl rozhovor s dívkou, která má tohle 
vše za sebou, musím uznat, že při rozhov-
oru jsem někdy musela  potlačovat slzy. 
Pokud se chcete napsat svůj názor k tomuto 
příběhu nebo napsat svůj příběh napište nám 
do redakce. 

RPa
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VPr

Kdyby srdce mohlo 
mluvit,

kdyby mohl srdce uzøít 
ten,

kdyby zoufalství se 
vzdalo jen.

Láska kdyby nebolela,
duše má by neuzøela,
co hlava zavrhla by 

v mžiku.

Bušící zvon by neznal 
bolest, ne ne! 

Tak by bylo, asi nejlíp,
kdyby na oba láska 

sáhla.

Kdyby má Tvá byla 
podoba,

vymìnit si na malou 
chvíli,

to, co dìlá zmatky,
to, co hlavy moudré 

uzavírá.

Noc by promìnila sny 
v mùry? Co když, co 

kdyby…
Slzy a polštáø, znaj se 

dobøe,
nesmím plakat, 

to není hoøe.

Opustil mì ten, 
co zùstat mìl,

opustil a zapomnìl,
nic neslíbil, nic ne-

nechal,
asi se, holka, polekal.

Mùra se konce zachytila,
tak slunce vítá, 
nech ten sen.

Realita, trochu jiná,
Boha mám, to má je 

klika.

Otevøi oèi, já mám tì 
rád,

Ooo, jak jsem jen 
zbitá,

city, co zradily mne,
Co intuice, kde jsi 

byla?
Jak jsi mi to poradila.

Zavøi, Bože, srdce tam,
kde otevøít je pouze

 pro obtíž,
otevøi, kam padne 

správnì,
otevøi ten v pravý èas 

a 
pøijï mi blíž.

Možná to tak správnì 

bylo,
že se takhle otevøelo,
ale proè a pro koho?
On to neví, k èemu to 

je?

Milion otázek
Tisíce øetízkù

Spojených ve mnì
Øeže a pálí ten, 

co k srdci dostal se
moc blízko

Však šśastná budu,
pro radost všem,

Snad
Nìkdy
Pøíštì

Vyjde to

Jdu spát,
plakat je zdravé,

utrápit se zbyteèné.
Tak proè tu sedím

tak neteènì..
...

Brou

Co by, kdybyCo by, kdyby

JKu

Poezie
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„Proč?“, ptám se sám sebe. „Chci to vůbec udělat?“.Jdu pomalu po kovovém trámu. 
Nade mnou proudí auta, pode mnou ledová voda. Zastavim se v polovině mostu, 
podívám se dolu. „Panebože, to je alespoň sto metrů!“. Nezdál se mi tak vysoký. 
Nemůžu se na to déle dívat, zavírám oči. Hlavou se mi honí tisíce myšlenek, plusy 
a mínusy - proč tu být či nebýt. Jednou už jsem tu byl, ale pak jsem litoval, že jsem 
neskočil. „Máš skvělou práci, proč bys skákal?“. Ne, nechci se vrátit. Nikdo mě zde 
nepotřebuje. Seběhlo se to tak rychle a najednou jsem padal. Mám stále zavřené oči. 
Teď? Ne. Ještě jsem nedopadl? Zdá se to jako věčnost. Budu v nebi nebo v pekle? Ano! 
Já se budu se smažit v pekle! Nic jsem pro svět neudělal! Mám sice důležitou práci, 
při které udržuji internetové sítě, ale to není výpomoc světu, ale lidem. Jsem jedním z 
těch, co se podíleli na ničení světa! Nesnáším týrání zvířat, ale nemám sílu s tím něco 
dělat. Jsem jedním ze spotřebitelů zvířecího masa. To kvůli mně se zabíjí zvířata. To já 
dojíždím každý den do práce patnáct kilometrů. Kolik zplodin za těch sedm let mohlo 
mé auto rozprášit do okolí?!? Naštěstí tomu bude konec, již brzy. Ale ne! Cítím, že jsem 
dopadl nohama do vody. Asi nezemřu…

Jsem mrtvý. Co? Takhle vypadá smrt? Já žiju? Proč mám ještě žít? A kde to vůbec 
jsem? V pekle! Nikdy jsem nebyl věřící, ale přesto se bojím otevřít oči. Sáhnu rukou 
před sebe. Jsem v rakvi! Jsem pohřben zaživa! Začnu zběsile bušit. Chci ven! Co to 
dělám? Chci se snad zařadit do naší konzumní společnosti? Chci se na tom znovu 
podílet? Nechci! Mám tu jen tak ležet a přemýšlet? Čekat na smrt? Ve skutečnosti bych 
se bránil, kdyby mě chtěl někdo zabít. Paradox. Neměl jsem pádný důvod, proč skočit. 
Skočil jsem, protože jsem mohl všechno skončit. Neměl jsem žádný problém ale přesto 
jsem to všechno skončil. Hezké i špatné pocity. Pro mě všechny starosti skončily. 
Ukázala se zde má slabost. Zvláštní pocit, jsem mrtvý ale přesto tu ležím a přemýšlím. 
Já jsem přece odepsaný, jsem úředně mrtvý. Měl jsem pohřeb. Kdo mi mohl přijít na 
pohřeb? Ne, nemám sílu a ani vzduch na přemýšlení. Upadám do bezvědomí. Mám to, 
co jsem chtěl…

PROČ ???

JKu LMi

Názory
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Krajina okolo nás rychle ubíhala a já sledovala hvězdy na obloze. Táta řídil a 
na bezohledné řidiče předjíždějící po tmě do zatáček nadával. To mě nerozhodilo 
z mého rozpoložení. Byla jsem šťastná, ani nevím proč. Vždycky jsem milovala 
jízdu autem v noci. Opřela jsem se o okýnko a poznávala souhvězdí. Světla aut z 
protějšího pruhu mi dráždila oči a já občas zamžourala. Nic z toho mě však nemohlo 
rozhodit. Ve škole se mi dařilo a potkala jsem kluka svých snů. David, znali jsem se 
teprve chvíli, při každém našem setkání jsem měla takový zvláštní pocit v břiše, jako 
kdyby mi tam létalo tisíc malých letadélek. 

Táta byl také hluboce zamyšlený a cesta nám rychle ubíhala. Venku začalo sněžit, 
což mi ještě přidalo na náladě. Malé lehké vločky pomalu dopadaly na zem. Byla 
polovina listopadu a právě padl první sníh. Kdybych tak mohla být venku, běžela 
bych a běžela dál a dál. Ruku jsem dala na sklo a pocítila mráz z venku. Miluji zimu 
a taky noc. Beznadějný romantik – řekla by  moje nejlepší kamarádka. 

Sněžilo stále hustěji a hustěji, až jsme jeli takřka krokem, jelikož do toho všeho 
padla mlha. Táta z toho asi neměl takovou radost jako já, protože ho netěšilo jet v 
nepřehledném počasí a k tomu ještě v noci. Začala na mě dopadat únava z dnešního 
dne a dlouze jsem zívla. Víčka mi klesala, až jsem se opřela o okénko. Chvíli jsem 
jen tak seděla se zavřenýma očima a myslela na Davida a na tuto chvíli. 

O pár minut později jsem opět otevřela oči a zívla. Mlha byla ta tam. Jak rychle 
přišla,tak rychle odešla. Vločky však poletovaly stále. Pod kopečkem zastavil nějaký 
bílý favorit a měl daná dálková světla. „Co je to za .....“, v duchu jsem zanadávala 
a zakryla si oči před oslnivým světlem. Přibližovali jsme se. Najednou do našeho 
pruhu vjel napříč modrý Ford. Ozvala se rána a já cítila pás a airbag. Otevřela jsem 
oči a kašlala. Necítila jsem strach, ale zmatek. Byla jsem zmatená. Z kapoty se nám 
kouřilo, zápach kouře se smíchal se zápachem z airbagů. Kuckala jsem a volala: 
„Tati, tati!“ Ten však neodpovídal. Ležel vedle mě. Snažila jsem se odpoutat, ale pás 
se mi zasekl. Nemohla jsem se dostat z pevného sevření. Zacloumala jsem s tátou, 

Noční jízda

Pøíbìh



mezi                                                                                                                                                                       námi 13

ale nic. Seděl tam, na čele tržná ranka, přivázán a dva airbagy kolem něj. Vypnula 
jsem motor. Řidič z Fordu šel a pomohl tátovi ven. Přišel další řidič a vypáčil mé 
dveře. 

Vypadla jsem ven. A dýchala, snažila jsem se nadýchat čerstvého vzduchu a vy-
pudit z plic ten zápach kouře a airbagů. Klečela jsem na promrzlé zemi a z očí se 
mi vylily slzy. „Co se stalo? Tati! Tati! Kde jsi, kde jsi?“ breptala jsem, ale byl to 
spíš utlumený zvuk mým pláčem a sípáním. Slyšela jsem sirénu sanitky a v temné 
krajině okolo mě probleskovalo modré světlo. Chtěla jsem vstát, ale vzápětí jsem 
zase spadla do mokré trávy. „Tati!“ vykřikovala jsem, co jsem mohla. 

Zima, tma, strach, vyděšení, zmatení. Mísily se ve mě pocity. Tati, tati, chtěla jsem 
jít za tátou, nevěděla jsem, co se stalo. Nechápala jsem to! Ten muž, co mi pomohl 
z auta mi pomohl i na nohy. Vedl mě do sanitky, já ale viděla opodál na zemi, jak 
se lékaři sklánějí nad tátou. Plakala jsem, strašně moc. Srdce bolelo a teplé slzy 
stékajíce mi po tváři byly jediné teplo. Muž mě vedl dál a další lékaři ze sanitky mu 
se mnou pomohli.

Tati! Tati! Spadla jsem v sanitce na zem, nemohla jsem dál. Tati! Kde jsi? Pojď 
sem. Bojím se. Tati! Myslela jsem jen na něj. Bála jsem, že .... že zemřel. Nevím, co 
ke mě promlouvali lékaři, netuším, byla jsem jen duše bez těla nebo tělo bez duše. 
Tati! Plakala jsem.

Nevím, co se dělo v sanitce. Jen jsem volala tátu. Tati!
Ležela jsem v nemocnici a stále volala: Tati!   

KTa
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Jednoho dne jsem si z knihovny půjčil takovou brožurku – jmenuje se to 
„Železná opona“, autoři jsou Tomáš a Alena Jirkovi. Krásné fotografie, dobové i 
současné, vše příjemně popsáno a vysvětleno (mít autorská práva, tak některé 
zveřejním – stojí to za to). A to si takhle jednou tuhle knížečku čtu a už ani 
nevím jak (kniha za to však určitě nějak mohla) jsme se s přítelkyní dostali na 
téma „koho volit“ v dalších volbách. A tím jsem si uvědomil, že lidi často dělají 
pořád tu stejnou chybu. Zde jsou příklady (samozřejmě neříkám, že tyto chyby 
dělá přítelkyně, jen mě přivedla na takovou myšlenku...

1. Chyba - Nevím koho volit, tak zvolím náhodně

Tak to potěš – pokud tohle udělá milión lidí,  tak ty volby 
musí mít úroveň.

2. Chyba - Nevím koho volit, tak nepůjdu k volbám

To je taky pěkně podezřelé – však si to vezměte – pokud nepůjdete k volbám 
vy, tak kdo tedy? Uvědomujete si lidi, že pokud nejdete vy k volbám, může to 
udělat každý druhý člověk? A uvědomujete-li si, že pokud to uděláte hlavně 
vy, mladí, kdo zbude? Kdo bude tou zbývající polovinou voličů? Nic proti 
důchodcům, ale pochopme je – jsou zvyklí žít v komunismu, nový pluralitní 
systém je nenadchl a jsou jím spíše zklamáni, tak se uchylují k jejich životní 
jistotě – komunistům. Nevím, co by se stalo, kdyby komunisti byli u moci – asi 
nic, ale přeci jen je to divný pocit, když si představím fotografie z moji knížky, 
kde 5metrový trojitý plot okolo hranic měl zabránit jen výjezdu do ciziny...

3. Chyba - Všichni se tam jen hádají a nic nevyřeší.

Mám za to, že spousta lidí si myslí to, co jim dávají naše televize přímo pod 
nos – že politici jsou jen bandou tupců, kteří nic nevymyslí a jen si za to berou 
peníze. Nechci jim oponovat, to samozřejmě ne, protože ne vždy jsou všechna 

Malá výměna názorů
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jednání „to pravé ořechové“, ale rozhodně to nemůžeme takto globalizovat. 
Proč vás většina jen vidíte jen to špatné? Všichni vidí ohromný státní dluh 
– nikdo však nevidí, že politik ten dluh nezmění, ten může akorát přehazovat 
položky. Dokud lidi budou líní a nebudou chtít jít pracovat za „jakýchkoli“ pod-
mínek, tak se dluh nesníží. Proč všichni vidí jen nezaměstnanost? Ale už nikdo 
nevidí, že nezaměstnanost v globálu hodně klesla? Lidi, nekoukejte tak na tele-
vizi, jednou vás to zabije....

4. Chyba - Pořád se řeší jen nějaký topný oleje a věci za miliardy, ale to, 
že člověk nemá na chleba ne.

No, ještě aby se tohle řešilo! Myslíte, že tím, že politici zvednou platy o 5% 
se něco výrazně změní a ČR si udělá ve světě lepší jméno? Tak bláhoví jste? 
Myslím, že právě problémy investic, miliardové obchody – to jsou ty věci, které 
sem přitahují další a další, ne to, že rohlíky stojí jeden den korunu a druhý dvě. 
Politiků je moc – to je jasné, ale je jich tam moc právě proto, aby mohli řešit víc 
věcí – aby nemuseli řešit jen to hlavní, ale i to, co zajímá běžného občana – třeba 
cenu rohlíku :-)

Tak co, nepatříte taky k těm, kteří tyto čtyři hlavní chyby „ctí“? A i když ano–  
nic se neděje, každý máme na svět nějaký názor, žádný názor není chybný, 
akorát některé jsou blíže a některé trochu dále od pravdy. Avšak neznamená, 
že pokud tyto 4 chyby neděláte, že jste bezchyb-
ní! Chybovat je lidské, nemůžeme nikdo nikomu 
jinému vyčítat jeho svobodný názor na to či ono. 
I když má někdo názor vyloženě špatný (např. 
hodně konzervativní), on se jednou spálí a sám 
na to přijde. Avšak nelze nikoho nutit do vlastního 
názoru, do vlastní víry. To už bychom přece nežili 
v demokratické společnosti. A to snad žádný z 
nás nechce, nebo snad ano? Inu chtějte – ale 
dejte mi vědět, ať si stihnu koupit benzín a stihnu 
utéct do Rakouska, než se natáhnou ploty......

-RKl-
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„Nemám to dítě ráda.“
„Nemusíš, je to moje dítě.“
„Nechápu, jak můžeš být těhotná s 
člověkem, který Tě týral.“
„Snadno, nechceš to popsat?“
„Nech si ty kecy.“ Pohled se jí zabořil do 
nekonečna. 
„Půjdeš na potrat, kdybych Tě tam měla 
dotáhnout.“
„Pozdě.“ Lhala jsem.

Trápilo mě, že mimčo nechce, ovšem co jiného 
bych čekala. Kromě toho, táta mě upozornil na 
to, co se bude dít a zároveň mě povzbuzoval, 
že jednoho dne se do mého dítěte stejně zami-
luje. „Vždyť je to její jediné vnouče.“ Říkal a 
hladil mě po zádech.

Davidovi se mi to nechtělo říct. Raději budu svobodná matka s otcem neznámým, než mít 
s chlapem problémy. Kdyby jen s ním. Celá rodina trochu jiná. 

Jasně se projevila Davidovo matka, když jsem byla v porodnici. Zavolala do Ústí a vydávala 
se za mou pravou matku. Jelikož můj stav byl kritický a za ruku mě držela teta, sestřičky jí 
podrobně řekli, co a jak se mnou je. Pár minut poté volala má skutečná matka, které vynadali 
a po vysvětlení sestřičky mámě stručně řekli stav miminka. Jelikož má matka dokonce po 
tomhle nesnášela moje dítě, protože mě málem zabilo, zakřičela na zdravotnice, že dítě jí 
nezajímá, že chce znát stav své dcery. Byl vážný, ale měli mě pod kontrolou. Dva doktoři mě 
rychle zašívali, hodně jsem krvácela. Já měla v sobě dost anestetika a tak jsem po porodu 
žertovala, že když jim nevykrvácím, pozvu je na buchtu se šlehačkou a že věřím, že pan 
doktor pro děti do družiny zajít stihne. Pot jim stékal po tváři, opírali se mi o nohy. Já byla 
šťastná. 

Tomášek byl za pár dnů „odmodralý“ a bez žloutenky, oočkovaný, tak mohl domů. Jenže 
já ne. Játra mi prostě nenaskakovala a bolestí jsem sedět ani stát nemohla. Horečce se dolů 
nechtělo. Dostala jsem poporodní depresi a když dnes na to vzpomínám, musím se smát. 
Například stačilo, aby vešel do dveří doktor a já se rozbrečela. Chtěla jsem říct, že oběd mi 
chutnal, ale místo toho jsem se rozeřvala. Zoufalá jsem volala domů, ať si pro mě přijedou. 
Nemohli. Sanita mě odvést nemohla, na ní nemám nárok. Zlobila se celá rodina a já fňukala. 
Sestřičky ze mě dostávaly depresi také. Vážně jsem za to nemohla. Byly ale hodné.

Jelikož mě převáželi jen s nutnými věcmi, pro dítě jsem neměla nic, proto mi strejda přivezl 
výbavu. Ale ona to nebyla má výbava do porodnice, tu máma nenašla a tak udělala novou. 

Nikdy neříkej nikdy !
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JKu

Bylo to na Tomáškovi veliké. Brečela jsem. Měla jsem horečku, ale sklepávala jsem teploměr. 
Klidně umřu, jen když odtud půjdu. Jsem tu už sama!  

Domů jsme dojeli pozdě večer. Bolavá, ubrečená a unavená k smrti na mě strejda volal: 
„Jano, úsměv!“ Do toho přijel Tomáškův praděda. Zrovna teď se musela sejít celá rodina 
u kolíbky! Chtěla jsem, aby odešli, ale strejda s mámou jen: „Takhle se postav, takhle dej 
dítě..“ 

Po měsíci mi máma oznámila, že Tomáška nesnáší, protože pořád řve. Odešla jsem k tetě. 
Po půl roce jsem se vrátila, protože veškerý nábytek a hračky byly doma. Nepomohla mi s 
ničím. „Hlídat ho budu, až mu bude rok a to jednou za čtrnáct dní!“ Splnila to o pár měsíců 
dřív. 

Prvnímu roku utekl rovnou bábě do náručí. To bylo snad poprvé, kdy se na něj zasmála. 
Pak už mě začala vyhánět na 
zábavu sama. „To je dobrý, já 
ho vykoupu!“ Žasla jsem. 

Dnes jsou Máčkovi tři roky 
a jsou nerozlučná dvojka. Jí 
spolu, chodí spolu ven, hrajou 
si spolu. Naučila ho zpívat, 
tancovat, stavět dům, hrát si s 
auty na Kobru. Hádají se spo-
lu, perou se spolu, smějí se 
jak blázni. Tomášek pomáhá 
babičce se vším. 

Se zbytkem rodiny se o 
Tomáše skoro hádám. Do-
konce mám občas pocit, že 
mi ho všichni jen rozmazlují, 
a já jsem na skutečnou vých-
ovu sama. Každý si ho jen 
užívá a já chudinka mám na 
jeho převýchovu  jen pár ho-
din, než opět někdo zavolá, 
jestli by si nemohl miláčka na 
pár dní vzít.

Mám s mamkou nádherný 
vztah. Máme z našeho dítěte 
radost. Já začala znova stu-
dovat. Tak mi držte palce, 
aby nám to vydrželo. Máma 
je skvělá. 
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Už jsme o tom s přáteli hodně dlouho mluvili. „Co takhle zahrát si paintball?“, navrhl 
jeden z nich.

Všichni byli samozřejmě pro. Dali jsme dohromady ještě několik dalších lidí, sehnali 
vše potřebné a dohodli termín kdy a kde se sejdeme. Místem určení byla bývalá vo-
jenská kasárna, kam se chodí hrát jak paintball tak i airsoft. Jelikož od kasáren bydlím 
necelé dva kilometry, nebyl problém se na místo dostat. Když jsme se všichni sešli,  
následovala menší přednáška o pravidlech a používání paintballek. Oblékli jsme si 
ochranné masky, rukavice a rozdělili jsme se na dva šestičlenné týmy a mohlo se 
začít. Po krátkém hledání jsme našli prostor, který by nám vyhovoval. Jednalo se o 
dvě podélné budovy ležící proti sobě. U jedné budovy byla rampa. Na každý konec 
rampy se dala pet láhev, a každý tým ji měl za úkol chránit. Vyhrálo to družstvo, 
kterému se povedlo ukořistit láhev soupeře, nebo pokud byli všichni protivníci mimo 
hru. Rozmístili jsme se a začalo se hrát. Každý vymýšlel svoji taktiku jak se k láhvi 
dostat. Jelikož jsem paintball nikdy nehrál nevěděl jsem, že to občas může být i pěkně 
bolestivé. S kamarádem Martinem jsme vyrazili zadem kolem budovy. Předpokládali 
jsme, že ten prostor bude hlídaný, vzali jsme to proto ještě oklikou a vyplatilo se! 
Najednou spatřím pohyb – zamířím – pálím. „Jsem out!“, ozve se zpoza křoví. Martin 
se jen spokojeně usměje a říká: „No vidíš to bylo docela dobrý, jen tak dál!“ Razíme si 
cestu směrem k rampám, už začíná jít do tuhého. U rampy jsou tvrdě bráněny pet láh-
ve, výstřel střídá výstřel, čekáme jen na chvíli kdy vyrazit. Najednou Martin vyběhne 
takovou rychlostí, že jsem to pomalu ani nepostřehl. Popadá láhev a je jasné že jsme 
vyhráli. Bohužel ještě stačil inkasovat jednu střelu od nepřítele. První hru máme za 
sebou, rozhodli jsme se, si trochu odpočinout. Posléze začínáme novou hru, tentokrát 
budeme dobývat budovu. Naše družstvo se pokusí budovu obsadit. Počkali jsme až 
se protihráči po objektu rozmístí. Mohlo se jít na věc. „Můžete!“, slyšíme z budovy. 
Tak tedy jdeme. Jdu, jak jinak, zase s Martinem rovnou do prvního vchodu. Oba se 
navzájem kryjeme. Slyším nějaký pohyb, ale než se stačím otočit dostal jsem jí rovnou 

do zad. „Jsem out!“, říkám a odcházím na smluvené místo, kam 
půjdou všichni „zabití“. Sotva chvilku po tom co odejdu, slyším 
výstřely. A mám tě!Vykřikl někdo uvnitř. Už se můžu jen domnívat 
jestli to byl Martin nebo někdo jiný. Za celý den jsme stihli asi 
deset her, každá trvala něco přes tři čtvrtě hodiny.

Z tohoto celého dne jsem si přinesl krásné zážitky a i nějaké ty 
zkušenosti. Všem paintball vřele doporučuji ale upozorňuji že to 
není levná záležitost, ale za ty peníze mi to stálo.

PAINTBALL

MMo
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„Zase další...“, pomyslel jsem si, když jsem dostal zprávu, že jeden můj dlouho-
letý kamarád se rozešel po roce se svoji dívkou. Nemyslím však „zase další“, co 
se rozešel, ale další, co udělal tu věc, kterou bych já nikdy neudělal (a i když jsem 
měl příležitosti, neudělal jsem ji). Jde o to, že mi přišla taková ta typická zpráva: „S 
Gábinou už nechodím, jsme jen kamarádi.“ (jména jsou smyšlená). 

Já to jen nemůžu pochopit – proč když spolu už nechodí, proč zůstali tedy ka-
marádi? Dle mého je to takový ten „komplex rozvedených“ – prostě jeden opuštěný 
se najednou bojí, že by byl náhle sám, tak to řeší alespoň tím, že se utěšuje 
takzvaným „kamarádstvím“ se svoji bývalou. Jenže myslím, že tohle je spíš ještě 
horší. 

Když jsem kdysi se svojí úplně první dívkou chodil, netrvalo to asi ani dva měsíce 
– prostě jsme nevěděli, co si říci, spíše jsme spolu byli kvůli tomu chození, že 
někoho máme – nikdy jsme předtím nikoho neměli. A ani za ty dva měsíce se 
skoro nic nezměnilo – nestačili jsme vlastně ani vybudovat nějaký vztah, takže tím, 
že jsme se rozešli se vlastně nic nedělo – šlo o formalitu, protože jsme vlastně po 
celou dobu byli jen „známí z tanečních“. Jenže pak přišla druhá dívka a s tou to 
již trvalo rok a po rozchodu mi říkala, ať klidně i napíšu a tak – neudělal jsem to. 
Jen bych si to zhoršil, protože bych si ji pořád a pořád připomínal, pořád bych se 
planě utěšoval v tom, že jí mám ještě jako kamarádku – což nebyla ani pravda. 
A myslím, že jsem dobře udělal. S tímto rozchodem jsem vlastně i končil střední 
a „přetahovat“ staré nefunkční „jakoznámosti“ do další školy se nevyplácí. Když 
jsem přišel na VŠ, alespoň jsem měl „čistý štít“, takže jsem jel pěkně za sebe, 
od znova. Nikdo mě tam neznal (samozřejmě až na pár vyjímek), takže všechno 
jsem dělal lépe, abych se také v lepším světle ukázal. A když už jsem to nakousl 
– potkala mě tam i moje současná láska, se kterou to již brzy bude druhým rokem, 
takže myslím, že se vše vydařilo... Hlavně nedělejte kamarády a kamarádky ze 
svých bývalých!!!!

Prý kamarádi

-RKl-
MMo

Názory
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..ptá se zajisté nejeden z vás, z vás 
deváťáků či čtvrťáků na středních 
školách, kteří již napřesrok touto 
dobou budete na středních školách, 
na učilištích či na vysokých školách. 
Nemohu vám poradit konkrétní školu, 
ale mohu vám alespoň pomoci vybrat 
si správný typ školy.

Kam na školu?

Gymnázium
Co to je?

Gymnázium je vlastně jakési pokračování základní školy 
– učí se zde vše – dějepis, zeměpis, chemie – prostě 
jako na základce, akorát se pokračuje dál. 
Kam dál?
Co se stane, když máte gymnázium hotové? Budete 
mít maturitu, což je velice důležité. Maturita je vlastně 
potvrzení, že jste dokončili střední školu (nikoli vyučení, 
k tomu slouží právě výuční list) a souhrnné hodnocení 
znalostí střední školy. Když máte maturitu z gymnázia, 
tak toho ale věru moc nemáte – máte maximálně hlubok-
ou přípravu na vysokou školu, kde se Vám již dostane 
potřebného zaměření. Pokud chcete jít na gymnázium 
vězte, že je to dobrá škola, ale „ještě s něčím“ – nejlépe 
s VŠ. 

Proč tam jít/nejít  studovat?
Nevíte-li přesně, co jednou v životě chcete dělat, gym-
názium je takové „univerzální řešení“ pro každého. 
Samozřejmě pro každého, který na to má. Je to vlastně 
takové prodloužení základky, takže o vaší odbornosti 
můžete přemýšlet až za čtyři roky, pokud ještě přesně 
nevíte. Bohužel však tato univerzálnost je i na škodu 
– umíte sice všechno trochu, ale nic pořádně. Proto 
je důležité jít buď na VOŠ nebo VŠ (kdo neví co to jo, 
vysvětlím dále v textu).

Jaké jsou požadavky na přijetí?
O gymnáziu byste měli přemýšlet, pokud jste na základce 
dosahovali řekněme dvojek. Neříkám, že se tam čtyřkař 
nedostane – pokud se naučí na příjmačky a bude se 
poctivě učit, není problém, aby se tam dostal a zůstal 
tam (viz. jeden můj čtyřkař kamarád na základce a ma-
turoval za jedna z matematiky :-)). Obecně však platí, že 
gymnázium je spíše alespoň pro ty dvojkaře.

Průmyslová škola
Co to je?

Průmyslovka – jak se jí říká – je vlastně 
škola, která je hodně podobná gymnáziu, 
akorát je zde více zaměření na techniku (a 
vše okolo) a méně na humanitní vědy, jako 
dějepis, filosofie atd. 

Kam dál?
Z průmyslovky jste vlastně středoškolský 
odborník na danou věc, takže pokud se 
necítíte na vysokou, nemusíte jít, sice není 
lehké sehnat práci jako středoškolák, ale 
máte poměrně větší šanci, než z gymnázia. 
Techniků a správců sítí nikdy není dost. 

Proč tam jít/nejít studovat?
Pokud víte, že nejste na dějepis a podob-
né, avšak jednou byste možná chtěli jít na 
vysokou, je to škola právě pro vás. Proč 
tam jít? Protože z průmyslovky vyjdete jako 
vzdělaný člověk s pochopenou problema-
tikou oboru a schopností studovat dále. 
Bohužel však na průmyslovce se dává větší 
důraz na technické předměty a bohužel je 
trochu i matematika ochuzena. To se může 
špatně projevit v případném studiu na VŠ. 

Jaké jsou požadavky na přijetí?
Na průmyslovku se člověk dostane 
podobně jako na gymnázium – příjmačky 
jsou sice lehčí, avšak o to více studentů 
končí po prvním roku studia (či přechází 
jinam). Jsou to školy, kam může prakticky 
kdokoli, kdo se nechce vykašlat na učení. 
Školní příprava je zde tedy nutností. 
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Technické lyceum
Co to je?

Technické lyceum je vlastně něco mezi gym-
náziem a průmyslovkou. Prakticky spojení 
gymnázia a průmyslovky. 

Kam dál?
Platí to, co platí o průmyslovce, ale tak trochu 
i o gymnáziu – prostě VŠ je v tomto případě 
dobrá.

Proč tam jít/nejít?
Pokud nechcete jít na „čistý“ gympl a zároveň 
však ani na průmyslovku, jděte na technické 
lyceum. Bohužel těchto škol tolik není. A také 
to, co v případě gymnázia – umíte sice toho 
víc, ale zase nic tolik pořádně :-)

Jaké jsou požadavky na přijetí?
Prakticky shodné s průmyslovkou a gym-
náziem. Tedy mírně obtížnější.

Obchodní akademie
Co to je?
Nebo-li obchodka – jak se tomu říká. Je to 
střední škola s maturitou se zaměřením na ob-
chod, obchodní právo a podobně.

Kam dál?
Z obchodky prakticky můžete jít na vysokou 
školu ekonomickou (s minimálními potížemi). 
Samozřejmě můžete po maturitě ukončit a 
zůstat středoškolsky vzdělaný občan, avšak s 
obchodkou je možné být např. ředitel úseku v 
hypermarketu a podobně – prostě zaměstnání 
související s managementem a obchodem.

Proč tam jít/nejít?
Obchodní akademie dá poměrně kvalitní ro-
zhled nad věcí, avšak je poměrně jednostranně 
zaměřena, takže přechod mezi školami či 
následné studium jinde, než na vysoké škole 
ekonomické je obtížný – ne však nemožný.

Jaké jsou požadavky na přijetí?
U této školy je již mírnější přijímací řízení, 
takže se tam dostane skoro každý, který se na 
vzorové testy alespoň podívá.

Učiliště, integrované školy
Co to je?

Učiliště je škola, odkud nevycházíte s maturitou, 
ale s výučním listem. Samozřejmě je možnost 
vyjití i s maturitou, ale privilegium je s výučním 
listem. Integrovaná škola je takové seskupení 
učilišť s více obory.

Kam dál?
Z učiliště máte prakticky tři možnosti, kam jít. 
Ta první – pokud máte již výuční list a nemáte 
maturitu – je přihlásit se na tzv. nástavbu, kde 
si maturitu uděláte. Druhá - pokud již maturitu 
máte a nemáte výuční list (a ani ho nechcete), 
další pokračování je shodné např. s průmyslovou 
školou. Můžete jít na VOŠ nebo VŠ – musíte 
však počítat s tím, že nemáte takový všeobecný 
středoškolský základ, takže ze začátku na VŠ 
můžete mít různé problémy. A ta třetí – nejít nikam 
a jít do práce. Všechny možnosti jsou možné.

Proč tam jít/nejít?
Tento problém jsem již nakousnul v části „kam dál“ 
v učilištích – pokud chcete po škole jít pracovat 
a máte jistý cíl, co chcete dělat nebo vás prostě 
nebaví učit a bohužel nepočítáte se změnou, je 
to škola akorát pro vás. Proč tam nejít? Pokud 
si to během studia rozmyslíte a začnete se učit 
a budete chtít třeba na VŠ, je to dost problém 
– myslím pak na VŠ. U technických směrů (např. 
elektro) hodně lidí válčí např. s matematikou.

Jaké jsou požadavky na přijetí?
Zde nejsou požadavky nějak extra „brutální“, jde 
prakticky o to ukázat alespoň základní dovednost 
v oboru, trochu matematiky bude taky zapotřebí. 
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VŠ – vysoká škola, univerzita
Co to je?

Vysoká škola obecně je pokračování školy 
střední s nějakou odborností. Avšak platí 
zde trochu jiná pravidla, než na jaká jsme 
zvyklí např. ze středních škol. Škola již nemá 
ředitelství, ale je dělena na jiné celky. Hlavní 
(nejvyšší) celek je univerzita. To se dá přirovnat 
k nějaké hlavní firmě nebo podniku. Například 
Univerzita Karlova, nebo Západočeská uni-
verzita. Univerzita má ve svém čele rektora. 
Rektor je vlastně něco jako „nejvyšší šéf“. V 
obchodních stycích zastupuje celou univerzitu. 
Univerzita se dělí na různé fakulty. Fakulta je 
vlastně takový odborný ucelený celek – např. 
FEL – Fakulta elektrotechnická, FEK – Fakul-
ta ekonomická (zkratky používané na ZČU 
– Západočeské univerzitě). Každá fakulta má 
v čele jednoho děkana. Děkan je vlastně přímý 
podřízený rektorovi. Na schůzích zastupuje ce-
lou jednu fakultu. Fakulty mají různé odborné 
katedry – např. KTE – Katedra teoretické 
elektroniky apod. Tyto katedry poskytují určité 
předměty, které si student může (a nemusí) 
zapsat. Během školního roku – tzv. semestru 
– se nezkouší, jen občas píše malá písemka. 
Známkování přichází až koncem prosince a 
pokračuje až do poloviny února, kdy začíná 
další semestr. Pokud tedy rychle uděláte 
zkoušky, můžete mít třeba 2 týdny navíc volno 
v lednu :-)

Kam dál?
Na VŠ získáte po prvních 3 letech studia titul 
Bc., tedy bakalář. Pokud chcete studovat dále, 
podáte žádost o přijetí (stejnou, jako na konci 
střední školy), akorát se nebudete hlásit na 
bakalářské studium, ale na magisterské. Toto 
obvykle dvouleté studium zakončíte titulem 
Ing. nebo Mgr.. Takže Se můžete jmenovat Ing. 
Jiří Pomněnka. Pokud ani tohle vám není dost 
a cítíte se na to, můžete se přihlásit na dok-
torandské studium, kde po obvykle tříletém (a 
i více) studiu se z vás stane doktor věd – PhD. 
Takže Ing. Jiří Pomněnka PhD. 

Proč tam jít/nejít?
Tak hlavním důvodem, proč tam jít je fakt, že z 
vysoké školy vyjdete (převážně) s titulem, který 
vám dá vyšší možnost se kdekoli v oboru up-
latnit i na vedoucích postech. Důvod, proč tam 
nejít může snad jedině být ten, že pokud se vám 

VOŠ – Vyšší odborná škola
Co to je?

Vyšší odborná škola je vlastně něco mezi vysokou školou a 
střední školou. Většinou, co tak slýchávám, výuka probíhá velice 
podobně, jako na střední, společné s VŠ jsou zápočty (písemky) 
a zkouška.

Kam dál?
VOŠ je, dle mého, takovým konečným řešením. Pokud byste 
chtěli jít „někam dál“, tak nezbývá, než se přihlásit od začátku 
na VŠ.

Proč tam jít/nejít?
Pokud si myslíte, že jen střední škola je málo, ale víte, že třeba 
na VŠ nemáte (alespoň v to věříte), je VOŠ právě pro vás.

Jaké jsou požadavky na přijetí?
Všeobecně nikterak obtížné, základní pochopení látky oboru, 
práce s PC, matematika (např. u technických).

Tak, máme za sebou takové hrubé rozdělení 
základních typů středních a vysokých škol. Vy-
brat si školu – to byl úkol již mnoha z nás. Někteří 
si vybrali dobře, jiní ne. Vám budu přát, abyste 
si vybrali správně, protože není nic horšího, než 
nevhodná škola, na kterou vás nebaví chodit. 
Takže než se někam doopravdy přihlásíte, 
rozhodně si pozorně přečtěte všechny možné 
popisy škol, o kterých uvažujete, zkuste zkontak-
tovat zdejší studenty, bývalé studenty, prolezte 
internet a najděte první – poslední, prostě zajíme-
jte se, ať to nedopadne špatně. Chodit na střední 
je skvělý zážitek, poznáte nový styl života, nové 
lidi, nové zážitky. Odhoďte základní školu. Vřele 
to doporučuji. Být neustále provázán se svoji 
základkou může být problém – včas nezapadnete 
do nové party a zapadávat tam později... však 
víte :-) Tak hodně štěstí!!

Tímto jsme opustili většinu středních škol a postupujeme výše...

nechce se učit (což na VŠ je nutností), zbytečně nezabírejte místo 
těm, kteří chtějí a třeba by napsali horší příjmačky, než vy :-)

Jaké jsou požadavky na přijetí?
Povětšinou nejsou příliš těžké, obtížnost zhruba odpovídá za-
dáním maturitních úloh. Dále pak se vyžaduje pochopení prob-
lematiky oboru (pokud jdu na elektro, tak alespoň vědět, co je to 
elektřina a podobně) a základní práce s PC.

RKl
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Moje dítě je neuvěřitelné.
Začalo mluvit něco po roce. Průměr. Teď jsou mu tři a začíná 

být chytré. Podle mě. Průměr. 
Jsme v obchodě. Mák (Tomáš – Tomášek – Mášek – Máček 

– Mák) pořád natahuje ruce z vozíku na jídlo, kope nohama, 
mluví nahlas. „Při tomhle se nedá nakupovat! Na, tady máš 
seznam a hlídej ho. Je důležitý.“ Dítě se ztišilo. Chvíli na něj kouká, otáčí ho. Jsme u chleba. 
Zvedl hlavu, podíval se na pána, s kterým jsme se u bochníku přelízali, jak jsme chtěli zrovna 
ten svůj bochánek. „Pane, podívej, to je maminky seznam.“ Pán zvedl překvapeně hlavu. 
Tomův příkaz byl dost hlasitý. „No, to je teda pěkný seznam.“ Slovo pěkný nebylo hezký, 
ale dlouhý! Zčervenala jsem. „Tak řekni pánovi ahoj.“ Pán se usmál. Odjeli jsme. Rychle. U 
pokladny jsme zaplatili… 

Tedy, já jsem zaplatila. Dítě si už dávno hrálo s Péťou (našim psem) před marketem. Vyjdu 
ven a dítě nikde. „Ten se zase s někým vybavuje.“ Napadlo mě. U psa už nebyl. Rozhlédnu 
se a vidím Máka, jak čile konverzuje s čekajícím řidičem na parkovišti. „Máku, nech pána. 
Omlouvám se, on je takový.“ „To je v pořádku. To je dobře, že se nebojí.“ směje se na mě 
milý starší chlap. „No jo, ale co kdybyste byl úchyl a odnesl byste mi ho..“ Ou, to asi nebylo 
taktní. Pán jen trochu znejistěl, ale hned mě ubezpečil, že si jenom povídají, že má tři taková 
vnoučata. Že mu to přijde normální.

Těžké tašky rychle způsobily, že jsem se zapotila. Pospíchala jsem domů a říkala si, že 
chlapi nikde nejsou tam, kde by měli být a že stejně ke mně se nikdo nehodí a raději budu 
sama… Z myšlenek mě vytrhlo dítě. Ukázalo na kolemjdoucí pár. „Hele, maminko, pani má 
pána!“ „Hm a co jako?“ Dítě se na mě nahoru podívalo a nečekaně řeklo: „Ale ty jsi hezčí.“ To 
bylo milé, ale nemusel by tak křičet. „Jak si na to přišel?“ zaujal mě jeho postřeh. „Ty máš větší 
prsa.“ Vybuchla jsem smíchy. Už jsme byli u baráku, když jsem zahlídla dvě hezky vypadající 
blondýnky, jak sbírají listy. Tom si toho také samozřejmě všiml. Už si však nevšiml, že to byla 
matka s dcerou a vyslovit svůj postřeh: „Holky sbírají listí, koukej.“ Dcera se otočila a začala 
se smát. Opět jsem zrudla. Já to dítě doma pohřbím! Dívka ťukla do matky a přeložila, co 
právě slyšela. I ona se na mě polichoceně podívala a zasmála se krásnými zdravými zuby. 

Tak jsme došli domů a moje myšlenky na chybějícího muže mě přešla, nákup, jinak zcela 
rutinní záležitost, se mi změnil v legrační procházku. Tak upřímné a otevřené děti umí být. A ani 
byste někdy nechtěli. No, a vy byste žádné nechtěli? Dám vám to své. Tohle totiž zažívám denně.

Nákup. 
Úplně normální… Pro radost i ostudu.

RKl JKu

Pøíbìh



mezi                                                                                                                                                                       námi 24

Tak si tu jen tak sedím. Okolo mě je na celé posteli pouze jeden jediný polštář. Je vedro na 
padnutí a mě se zdá, jak plavu ve studeném bazénku na jakémsi ostrůvku uprostřed Karibiku. 
Už mě to nekonečné plavání tam a zpátky docela unavuje, když v tom nějaký slon přeskočí 
můj bazén. A za ním další a další. Každý následující přeskakující slon mi naháněl hrůzu. A 
pak se stalo to, co jsem už očekávala. Se strachem v očích vidím, jak se slon špatně odrazil a 
skočil mi rovnou na hlavu…s trhnutím jsem se probudila. To byl ale sen! Ale ten bazén vůbec 
nebyl špatnej, říkám si. A tak tu zas sedím a víčka mi opět pomalu těžknou… Tentokrát se 
ocitám kdesi v džungli. Vedro je tu úpornější než v Řecku. Ležím si na větvi a nějaká opice 
mi podává banán. Pokývám jí hlavou na pozdrav a s vděčností se zakousnu do šťavnatého 
ovoce. Taková idylka nemůže dlouho vydržet, pomyslím si. V tu ránu se země zatřásla, že mě 
to málem shodilo ze stromu. Nejprve mě napadlo, že někde vybuchla sopka, ale stačilo se 
kouknout dolů, aby se vše vyjasnilo. Pode mnou totiž probíhalo stádo slonů. Ještě chvíli se 
moje palma otřásala, jakoby měla zimnici. Když zemětřesení ustalo, odvážila jsem shlédnout 
ze svého stanoviště. Vidím opozdilé slůňátko běžící za ostatními. Před mým stromem ztratilo 
rovnováhu, zapotácelo se a prudce vrazilo do kmene mého úkrytu. Mě to vymrštilo z větve 
a já chvíli letěla. Ovšem pokud po doletu nedosednete na zem, stoprocentně následuje pád. 
Ten můj byl dlouhý a určitě by byl i bolestivý, kdybych se včas znovu neprobudila. Proč mi do 
snů pořád lezou sloni?! 

O týden později jedu autem na chatu. Na sloní představy už jsem dávno zapomněla. 
Protože jsem jela pouze jako spolujezdec, měla jsem spoustu času na nicnedělání. Krátila 
jsem si chvíli sledováním oblohy. Nebe bylo čisté až na jeden mráček. Nemusím vám ani 
psát, jakého byl tvaru. Samozřejmě měl podobu slona! Tak mě napadlo: jakou roli hrají v mém 
životě sloni?! (Asi velkou, aby se do té role vůbec vešli!) Přemýšlení o slonech mi zabralo 
minimálně hodinu jízdy. Nakonec jsem přišla na to, že pokud se vám do snů připletou sloni, 
věřte, že se tam dostali opravdu omylem!!!…

Fejeton o zběsilých představách

EKr
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Procházel jsem český internet a hned mě do očí praštily články typu, další bouračka na dálnici D1, 
další soud s podnikatelem, který zpronevěřil několik miliónů. Říkal jsem si když si může „každý“ dělat 
zrovna to, co ho napadne, proč bych se teď nezvedl a nešel někoho zabít, protože prostě chci.

„Policisté dopadli řidiče, který před diskotékou zabil dvě dívky“, „Tragická nehoda zablokovala dál-
nici D1 na Vyškov“, „Manželský pár, nalezený u Brna, byl zastřelen“. Chtěli by jste mít nějakou roli z 
některého z výše uvedených případů? Já rozhodně ne. Nechci být ten kdo zabil, ani ten kdo zemřel, 
nechci být jeden z těch, kteří dálnici D1 už nebudou moci blokovat a kupodivu nechtěl bych, aby mě 
a moji manželku někdo v Brně zastřelil. Pokud vy si jednu z těchto věcí přejete, nemá cenu, abyste 
četli dál. Pokud chcete být podobným vrahem či šílencem za volantem a hodláte za oběť vzít si mě, 
napište mi to předem na e-mail jan.pulpan@dien.cz. Smůlu ale mají ti, kteří nemají možnost takto 
poprosit o zaslání varovného e-mailu. Zamyslete se nad tím co děláte a jestli je to dobré i pro ostatní. 
To že VY něco chcete neznamená, že si celý svět z toho sedne na zadek. Svět by si měl sedat na 
zadek ze záslužných věcí. „Ten a ten dokázal zastavit zvětšování se Saharské pouště“, „Byl vydán 
zákon o zákazu testování kosmetických přípravků na zvířatech“. Zkuste přidat svou troškou k těmto 
a podobným věcem. Když přidá milion lidí, něco se určitě stane. Nevím jak vy, ale já si nedokážu 
představit myšlení člověka, který vidí výstražná světla na dálnici, ale jede dál rychlostí 160 km/h. Co si 
tak může myslet. Buď, že i ostatní lidé jsou supermani (jako on samozřejmě) a až uvidí v dálce rychle 
se přibližující se světla, že odstraní z cesty hasičský vozy, atd.Nebo si myslí, že to nějak dopadne, jak 
je mu ale asi jedno. Nebo, s prominutím, je to „debil“. Takoví lidé by si měli představit jaké by to bylo 
být „ten druhý“. Představit si, že je záchranáři vyprošťují z vozu, a do toho si to 160 „přifaří“ inteligent 
a skoro diví, že se mu ta auta neuhla.

Česká republika je založená na demokracii. Demokracie v překladu znamená vláda lidu. To si ale 
asi plno lidí vykládá takto: „Jsem součást lidu? Jsem, takže taky vládnu, takže si můžu dělat, co chci.“ 
On je tam ale ještě malý, ale důležitý dodatek u té demokracie. Sice si může dělat každý co chce, ale 
do té doby, než se to začne dotýkat někoho jiného. Jak tak koukám, případů, kdy si každý dělá, co 
ho napadne je až dost. Tak by mě zajímalo, proč si nezvolíme anarchii. Žádná pravidla, zákony. To by 
asi hodně lidem vyhovovalo. Tak proč si to nezvolíme, proč se teda spoutáváme zákony demokracie? 
Doufám, že v ČR je ještě dostatek lidí, kteří věří v demokracii, protože jinak bych si musel pořídit 
nějakou dobrou zbraň na obranu. Nevíte přece kdo jde naproti vám a jaké má úmysly.

Jelikož jsou tyhle noviny pro mladé lidi, chtěl bych právě vás poprosit. Protože většina seniorů řekne, 
že je jim to jedno, že to tu už nějak dožijí a většina lidí středního věku se o tom nebude chtít bavit. Takže 
to říkám (respektive píšu) vám, buď zvolme anarchii (já jsem každopádně proti) nebo myslete na to, že 
nejste sami a před každým úkonem si to řekněte. Děkuji.

Pokud bychom, ale přece jenom zvolili tu anarchii, mám takový návrh pro ty, co mají chuť a pro ty 
co si myslí, že to teda teď nemá cenu. První neděli po zvolení nového systému se sejdeme na Vá-
clavském náměstí v Praze a navzájem se povraždíme.

Dìlám si co chci

EKr

JPu

Názor
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Kapela si během své sedmileté historie 
získala přízeň mnoho fanynek a fanoušků. 
Jedna z nich je i Lenka z Českých Budějovic, 
se kterou jsem udělala krátky rozhovor.

Čím tě zaujali UDG poprvé, když jsi 
slyšela jejich hudbu? 
Hudbu UDG jsem poprvé slyšela v létě na 
jejich koncertě, kde mě zaujalo celé jejich 
vystoupení.

UDG teď patří mezi tvé nejoblíbenější sku-
piny, v čem jsou tak výjimeční? 
Je to tím, že jsem byla na několika jejich 
koncertech a koncerty UDG mají nezapome-
nutelnou atmosféru, kluci jsou velice milí a na 
nic si nehrají.

UDG jsou vlastně jenom samý kluci, který 
z nich má tvůj největší obdiv?
V každém případě zpěvák Petr Vrzák, protože 
dokáže zaujmout, je velice milý a má slušné 
vystupování. Je idolem asi většiny fanynek :)

Byla jsi teď nedávno na jejich koncertě v 
Českých Budějovicích, jaká byla atmos-
féra a jak se ti koncert líbil? 

UDG vystupovali v Českých Budějovicích 
v rámci studentské slavnosti Gaudeamus 
igitur. Koncert byl velice zábavný a uvolněný, 
na kapele bylo vidět, že je koncertování 
baví a že do toho dávají všechno. Bubeník 
se dokonce v zápalu boje vysvlékl pouze 
do trenek, šel s bubnem do publika, buben 
zapůjčil fanouškům, chvíli s nimi tančil, poté 
se vrátil na jeviště a buben si vyzvedl až po 
skončení koncertu. Velkou předností UDG 
je, že během koncertu udržují kontakt s 
fanoušky.

Dokonce jsi se s nima setkala i osobně? 
Chtěla jsem se osobně setkat se zpěvákem, a 
proto jsem využila toho, že hned po skončení 
svého koncertu nenasedli do auta a neodjeli, 
ale že zůstali i na další kapely, které na Gaud-
eamu vystupovaly a poprosila ho, zda se s 
ním můžu vyfotit. Petr nadšeně souhlasil, byl 

seznamte se

Ústecká kapela UDG
Kapela UDG vznikla v roce 1998 v Ústí nad Labem. 

Hraje převážně ve stylu upperground, resp. under-
pop. Vydala 3 alba (Štěkat do boudy / 2000, Obsa-
zeno místenkou / 2003, Ztraceni v inspiracích / 2004). 
Skládá se ze šesti sympatických mladých kluků: Petr 
Vrzák (Vrzy) – zpěv, Tomáš Staněk (Jugy) – bicí, 
Michal Čech (Čehý) - sólová kytara, Adam Kupera 
(Klenot) - saxofon,vokály, Pavel Vrzák (Vrzi) – basa, 
Bohumil Němeček (Bohouš) – kytara. 

Hudba
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velice příjemný a přirozený. Na rozloučenou 
jsme se domluvili, že se uvidíme na jejich 
koncertě ve Zlivi u Českých Budějovic, kde 
vystoupí 12.11.2005 společně s Divokým Bil-
lem.

Dá se vůbec srovnávat koncert s poslech-
em jejich cdčka? 
Písničky na CD jsou moc pěkné, ale poslech 
písniček na živo na koncertě je samozřejmě 
mnohem lepší zážitek.

UDG mají už 3 alba, které z těch tří alb a 
která skladba je tvoje nejoblíbenější? 
Znám jen poslední album, ze kterého se mi 
nyní nejvíce  líbí písnička „Smutné a lehké“, 
ale už za týden se mi třeba bude líbit některá 
jiná.

Poslední otázka. Aby nebyla řeč jen o 
UDG, jaké jiné skupiny si kromě nich ráda 
poslechneš? 
Mám ráda současnou českou a slovenskou 
hudbu, nedávno jsem byla na koncertu No 
Name, který se mi také velice líbil.

Děkuji ti Lenko za rozhovor..

A vy, pokud si chcete UDG poslechnout „naživo“, 
navštivte jejich koncerty.
Nejbližší termíny: Sobota 5.11., předskokani na 
koncertě kapely Horkýže Slíže v Kolíně. Pondělí 
7.11. Praha, akce Free Mondays. 10.11. Hradec 
Králové – host kapely Divokej Bill.

TPa
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 Obrovský gotický hrad jako by vypadl z ide-
alizovaných představ o středověku. Nad ním 
ocelově šedá mračna. Mohutné hradby vysoké 
desítky metrů, věže  seskládané z tunových 
kamenů. V temném sálu, jehož jen osvětlovaly 
louče pověšené na zdech zdobeném tapiseri-
emi,   masivní dřevený stůl uprostřed a  pečlivě 
vyřezávaných prázdných  osm  židlí. V židli na 
čele stolu se s úderem dvanácté  objevil Osud. 
Temným hlasem pronesl : “Zahajuji další sjezd 
božstev. Můžete vejít.” Plameny  na loučích 
zhasly, aby se pak  rozžehnuly  s daleko větší 
razancí. Dříve nehybný vzduch  se teď svíjel a 
skučel a nabýval podobu vichřice. Pak  najed-
nou ticho.  A na židlích  se z ničeho nic objevili 
Bohové. Jahve, Ježíš,  Alláh,Budha, Šiva 
a   bůh s podobou jelena, zástupce animistů. 
“Sešli jsme se zde proto, abychom vyřešili pár 
věcí. Za prvé - roztržku
mezi Ježíšem a Hospodinem. Za druhé jste si 
jistě všimli, že osmá židle je prázdná. Sekty si 
zvolily nové zástupce  u Velkého stolu. Je na 
nás ho potvrdit.”  “Prosím   o vstoupení kandidá-
ta na zástupce.” Dveře v čele sálu se otevřely a 
vstoupil do nich  menší mužík.  Podivně česané 
vlasy, podivná jiskra v oku, ale hlavně - podivný 
knírek pod nosem. 
“Postav se  do čela stolu naproti mně,” vyzval 
ho Osud.  “Takže, toto je Hitler. Sektáři ho po 
strhujícím projevu jednoznačně zvolili. 
Dříve člověk, narozený roku 1889. Počátky jeho 
sekty lze považovat 20.léta dvacátého století, 
takže jeho náboženství je relativně mladé. Kdo 

hlasuje proti kandidaci?” “Já!”, vykřikl Jahve, “ 
já! Je to zločinec! Vyvraždil mé ovečky! Žádám 
o jeho vydání do mého pekla!” “Takže to mám 
chápat jako hlas proti kandidaci?”  zeptal se 
Osud. 
“Ano, rozhodně.”  “Ještě někdo proti? Dobře. 
Kdo je pro?” První zvedl ruku Alláh. “Alláhu proč 
pro něj hlasuješ?  Vždyť jsi můj bratr! Vždyť 
vyvraždil mé věřící”, protestoval Jahve. “Byl to 
válečník. Já mám  rád válečníky”, odpověděl  
rázně Alláh. Budha také zvedl ruku.  “Proč 
ty?” vztekal se Jahve,” vždyť ty jsi vyhlášený 
pacifista !” “Vše je pomíjivé. Sekty mají prá-
vo na potvrzení své volby.” “No to nemyslíš 
vážně!”  “Jahve! Uklidni se! Pokřikuješ tady, 
jak v sektářské komoře!”, zasáhl do debaty 
Osud.  “Pardon, omlouvám se,” zamručel Jah-
ve.   “To máme dva hlasy. Další?” Přihlásil se 
ještě Šiva. “Nemám důvod hlasovat proti.”Pak 
váhavě zvedl ruku Ježíš. Jahvovi se podlily 
oči krví. “Ty! Ty hlasuješ pro! Ty, můj syn!?  
Nejenže si  mu nedokázal zabránit vraždění, 
ale ty ho i volíš!” Ježíš klidně odpověděl. 
“Stvořil jsem ho, takže pro něj hlasuji.”  “Cože, 
já snad nerozumím dobře! On stvořil člověka,  
který mě málem zničil! A to ne!   Obžaloba!” 
hřímal Jahve,” žaluji Ježíše! Porušil dohody o 
nevyvražďování!”  “Sedni si, nebo budeš na 
půlhodinu vyloučen!” klidnil ho Osud, “tvá 
obžaloba budiž probrána jako druhý bod 
sněmu! Tak, kdo se zdržel hlasování? Jelen? 
Dobře. Hitlere, posaď se. Máš právo hlasovat a 
zasahovat do programu sněmu.” 

Probereme druhý bod sněmu,  navržený Jah-
vem, to znamená obžaloba Ježíše. Jahve, z 
čeho Ježíše míníš obžalovat?” “Z vyvraždění 
mých šesti miliónů věřících. Podle článku 5 úm-
luvy nemůže žádný bůh zabít více jak tři miliony 
věřících  jiného boha během jednoho
století. Ježíš mi zabil  6 miliónů  věřících během 
deseti let!” “Dobře. Ježíši, co můžeš říci na svou 
obhajobu?” “Otcovi věřící, Židé, byli na území 

Božský sněm
Pøíbìh
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pod mou sférou vlivu. Tak jsem to musel nějak 
vyřešit.” “Byli na tvém území, protože je z mého 
území vyhnal Alláh! Ale to jsem ještě netušil, 
jakého mám nevděčného synka.” “Můžu něco 
dodat?”, zeptal  se Alláh Osudu. “Budiž.” “Dobytí 
Jahveho země bylo zcela s pravidly, které jsme 
si domluvili. Domluvili jsme se, že  můžeme 
dobýt území  cizího boha o maximální rozloze  
150 tisíc kilometrů čtverečních a maximálně o 
500 milionech lidech. Nemůžu za to, že Jahve 
disponoval pouze takovým malým územím.” 
“Neboj se, tvé jméno nebude poškozeno. Jed-
nal si v souladu s pravidly. Ježíši, ty se teď 
podrobíš výslechu. Budeš mluvit pouze prav-
du, nebo budeš až do odvolání vyloučen ze 
sněmu.” “Proč jsi stvořil Hitlera?”
“V Evropě mi ubývali věřící. Myslel jsem, že 
je válkou obrátím zpátky ke mně, což se v zá-
padní  části podařilo,” vysvětloval Ježíš. “Kolik 
ti ve válce zemřelo věřících?” “Přímo a nepřímo 
přes sto miliónů. Trošku se mi to vymklo z 
ruky.” Všichni bohové okolo pokývali hlavami. 
To se opravdu vymklo z ruky. “Ježíši, víš, že 
se kvůli tobě v Rusku  upevnila ideologie, která 
hlásá zničení náboženství?” “Ano vím.” “Proč 
jsi vyvraždil věřící svého otce, Jahveho?” “Na 
mém území neměli co pohledávat.” “A proč ti 
nevadili předchozích tisíc let?” “Každému jed-
nou dojde trpělivost. Ale už jsem mnohokrát 
prosil otce, aby odtáhl pryč . Demonstrativně 
jsem přitom  uspořádal pár pogromů.” “Takže 
jsi vyvraždil 6 miliónů Židů zcela záměrně, i 
přes přijaté dohody?” 
“Ne. Já jsem to neudělal . To udělal Hitler.” 
“Hitlera jsi ale stvořil ty.” 
“Stvořil. Teď je ale svéprávný bůh, takže musí 
nést odpovědnost za své činy.” “No, nevím. 
Můžeme se ho ale přece zeptat, co si o tom 
myslí. Hitlere, uděluji slovo.” “Hitler povstal, 
stoupl si za židli, v očích mu zajiskřilo a začal 
mluvit:” “Jsem hrdý, že jsem zbavil svět Židů! 
Jsem hrdý na to, že jsem pozvedl německý 
národ! A je mi ostudou, že musím s židovským 

šmejdem sedět u jednoho stolu!!!!!” Ječel, roz-
machoval rukama a strašně se potil. 
“Válka by byla skoro vyhraná,  kdyby neb-
ylo Židů! Museli jsme na ně obětovat moc 
prostředků, které pak chyběly na frontě!” 
“Stačí! Hitler, sednout!”  okřikl ho Osud, zcela 
překvapený jeho vystoupením. “Bodejť by tak 
nemluvil, když ho tak Ježíš naprogramoval!”, 
okomentoval to Jahve.  Osud se Hitlera zeptal : 
“Bereš tedy vinu na sebe?” “Ano, beru. A jsem 
na to hrdý!” “Dobře. Vynesu rozsudek: Hitler 
je odsouzen k vydání do Jahvova pekla.  Ro-
zsudek nabývá pravomoci - teď.” Zahřmelo, a 
Hitler najednou zmizel. Ježíš jako jeho stvořitel 
, je povinen za trest poskytnout Jahvovi část 
svého území ke zřízení státu židů. Je Jahve 
spokojen s rozsudkem?” “Ne, není,” zabručel 
Jahve. “Jaké máš další nároky?” “Chci, aby 
Ježíš poskytoval mému území ochranu.” “Je 
to oprávněný požadavek. Budiž. Je Ježíš 
smířen s rozsudkem?” “Ano,jsem,” přikývl 
Ježíš. “Spor je u konce!” slavnostně oznámil 
Osud. Pojďme řešit další bod sjezdu . V Rusku 
a středovýchodní Evropě se uchytila ideolo-
gie, která chce vyhladit všechno náboženství 
- komunismus. Měli bychom to tam co nejdřív 
zneutralizovat..

Ježíš se naklonil  k vedlesedícímu  Jahvemu a  
pošeptal mu : “Dám ti území Palestiny. Dřív jsi 
tam míval stát, teď je to evropská kolonie.
Bude vyhovovat?” Uslyšel to však též blíz-
kosedící  Alláh. “Jestli zbuduješ stát Židů v 
Palestině, tak tím vyvoláš válku mezi mnou a 
tebou.” Ježíš však odsekl : “Není to tvoje kol-
onie. Žijí tam sice tvoji lidé, ale není to tvoje 
kolonie.”  “Když chceš válku, tak bude válka”  
ukončil to Alláh.  

...teď bych rád vyhlásil přestávku a po té vás 
seznámím blíže s komunismem a dohodneme 
se na plánu, jak ho zničit.  Nechť vás osvěží 
víno a tanečnice.” JZv



mezi                                                                                                                                                                       námi 30

p
z
eh

k

„Pelantová! Pelantová!,“ slyším hlas, jehož in-
tenzita se postupně stupňuje. „Ano?“ odpovím, 
když se v myšlenkách vracím zpátky ze vz-
pomínek na Marka. „Volal jsem vás k tabuli,“ 
oznámí mi náš třídní matikář. Další kule z 
ústního zkoušení mě nevytrhne, tak poslušně 
naklušu ke katedře. Když míjím otevřené dveře, 
ukáže se v nich ten stařík, kterého jsem potka-
la, jak se Marek zabil. „Už brzy se dozvíš, proč 
to udělal,“ dolehne k mým uším a já se zarazím. 
Podívám se opět ke dveřím, ale už tam nikdo 
není. „Bude to ještě dnes?“ zeptá se mě už 
poměrně naštvaně profesor. „Já…vy jste neviděl 
toho pána ve dveřích?“ zeptám se překvapeně. 
„Z tohohle zkoušení se nevyvléknete, takže 
žádné divadélko. Nikdo tam nebyl a není, takže 
si vemte křídu a pište si.“ 
Tohle je divný. Až moc divný…

Celý den mi to, co se stalo při matice vrtá hla-
vou. Po zkoušení, které bylo opravdu oceněno 
pětkou, jsem se ptala ostatních ve třídě, jestli 
někoho neviděli stát u dveří. Stejně jako profe-
sor nikoho neviděli a ani ten hlas neslyšeli. 
Dneska by bylo Markovi 18, tak se vyhrabu z 
domu a jdu na hřbitov. Jsem tam pomalu častěji 
než doma. Ještě pořád mi moc nedochází, co 
se vlastně stalo. Netěším se, až mi to v hlavě 
všechno docvakne a já si uvědomím, že jsem tu 
zůstala sama, bez Marka. Možná to bude znít 
divně, ale vždycky u Markova hrobu strávím 
hodiny tím, že mu povídám, co se děje. Dnes-
ka tomu není jinak. Začnu mu vyprávět o tom 
dědovi. „Jdi do jeho pokoje,“ slyším tichý hlas 
jakoby mluvil vítr. Dost mě to vyděsí, ale nikde 
nikoho nevidím, kdo by to říkal. I tak mi to ale 
nedá a místo, abych šla domů, jdu k domu Mar-
kových rodičů.
„Crrrr,“ zazvoním na zvonek i když jsou dveře 
pootevřené. Nikdo nepřijde, takže jdu dál. Kdy-
by přišli Markovi rodiče, nedivili by se, že mě 
tam vidí. Znají mě a já je. Markův otec je podni-
katel a jeho firma má úspěch. Markova mamka 
je učitelka v mateřské školce. Je to úžasná paní 
plná síly a pořád s úsměvem na rtech. I smrt 
svého syna nesla dobře. Na pohřbu skoro ne-
plakala, ale spíš to bylo tím, že byla v dost sil-
ném šoku. 
Prohlížím si rodinné fotky, co jsou na krbu. Neu-
bráním se slzám, které mi stékají po tvářích. Kéž 

bych mohla vrátit čas zpátky a zeptat se ho, co 
ho trápí. Najednou slyším kroky. Vystoupám po 
schodech do patra a jdu směrem odkud kroky 
slyším. Krve by se ve mně nedořezal, když sto-
jím tváří v tvář dědy ze zastávky a toho samého 
ze dneška ze školy. „Co..co tu děláte?!“ zeptám 
se útočně. Mám strach. 
„Kdo jste? Co tu děláte?“ zeptám se ještě jed-
nou a šmatám v kapse po telefonu. Opět žádná 
odpověď. Děda se ke mně začne přibližovat a 
já couvám. Narazím zády na skřínku, ze které 
spadne sešit v pevných deskách.
„Přečti si to,“ ozve se ze staříkových úst a ode-
jde z pokoje. Vyběhnu za ním, ale není po něm 
ani vidu. Snažím se tomu nevěnovat pozor-
nost a být v klidu, ale začíná mě to až příliš 
moc děsit. Vrátím se zpátky do Markova pokoje 
pro ten sešitek. Není nijak popsaný, žádná ce-
dulka, nic. Hned po otevření ale zjistím, co to 
je. Markův deník! Nevěděla sem, že si ho psal. 
Nikdy se o něm nezmínil. Bojím se ho začít číst, 
ale za tu cenu, že se dozvím, proč to Marek 
udělal, seberu všechnu odvahu a dám se do 
čtení. Postupně procházím všechno, co psal až 
dojdu k zápiskům z posledního týdne před jeho 
smrtí. To, co v nich je mě vyděsí!

„Dneska zase! Ty zvláštní hlasy v hlavě. Děsí 
mě! Už nemůžu dál. Chtějí po mně hrozné 
věci a já…já je dělám, i když nechci! Už to dál 
nevydržím. Říkal jsem o tom tátovi, ale nepo-
slouchal mě. Prý si zas něco vymýšlím a sem 
zfetovanej. Nemůžu dál. Už ne! Zítra…už zítra 
to ukončím!”

To je jeho poslední zápisek a i konec mého 
příběhu. Ať to bylo co chce, donutilo to Marka 
se zabít. Bylo mi z toho hrozně, ale konečně vím 
proč?! Tenhle deník se dostal do rukou i jeho 
rodičům. Jeho otec se z toho už nevzpamato-
val. Nenáviděl se za to, že svému synovi nevěřil. 
Bohužel si to uvědomil moc pozdě. Taky vám 
asi dlužím vysvětlení, kdo byl ten starý pán, co 
mi „pomohl“, dá se říct, abych na tohle všechno 
přišla. Ať to bude znít sebevíc absurdně, byl to 
Markův děda. Jeho fotku měl v rodinném albu 
a taky na krbu. Jen jsem si jí nevšimla. Největší 
záhadou mi ale je, jak to mohl být jeho děda, 
když ten zemřel před třemi lety přesně na Mar-
kovi narozeniny…

Všechno se děje z nějakého důvodu
Všechno se děje z nějakého důvodu

Všechno se děje z nějakého důvodu
s
Druhý díl

LKr

Pøíbìh
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Druhý díl

LKr

Co je vlastnì pøátelství, jaký to má smysl?
Vìøte mi, že velký, vìtší než-li mysl..

Je to zvláštní pocit, když pøítele máte,
je to jako láska, soucit k èlovìku, kterého za nic nedáte..

I když pøátelé se kolem vás vždycky jenom hemží,
i ten, kdo jednoho dobrého a vìrného pøítele má,

mùže být ten nejšśastnìjší èlovíèek,
protože i jeden opravdový pøítel, celý svìt vám dá..

LMi

PøátelstvíPøátelství

JPi

Poezie
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soutěžní otázka zní:

Z kolika členů se skládá team mezi námi ?

výsledky souteže !

Vyhrává:
Kateřina Sychrová z Jirkova

Jáchym Novák z Prahy
Vojtěch Zvonař z Rychnova u Jablonce n. Nisou

Tito tři získávají dárkové balíčky kosmetiky AVON.
Podrobnosti se dozví emailem.

mezi námi čtenáři !
Redakce

na tomto èísle se podíleli:

Podrobnìjší vizitky redaktorù 
najdete na naší stránce 
www.mezinami.dien.cz 

v sekci Redakce.
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korektor:
Rudolf Klusal

kresba obálky:

Jan Pulpán

konkurz
Chceš se i TY 

stát fotografem, kresličem, či 
sazečem 

novin mezi námi ???

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

Zapiš se do konkurzu 
na naší stránce:

www.mezinami.dien.cz/dotaznik.aspx

Za chyby a názory redaktorù 
vedení novin mezi námi neruèí.

v
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