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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 
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i celebrity mají své nedostatky. Jenom je prostě nevidíme.. Prohlédněte si pořádně modelky na billboardech, fotkách v časopisech a v rek-
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Určitě už jste někdy někdo přemýšlel, co by na dnešní svět říkaly naše 
praprababičky a jak si představovaly život na hranici 21. století. Na toto téma 
vzniklo několik desítek pojednání, románů či Sci-Fi příběhů (hlavně Star-
trek). 

Jen tak pro připomenutí. Koncem čtyřicátých let byl objeven tranzistor 
(polovodičový), běžně se začaly vyrábět automobily s náhonem předních 
kol. Byl sestrojen elektronický počítací stroj. 

Lidé si v padesátých letech představovali, že rok 2000 bude něčím 
výjimečným. Že do roku 2000 budou vyřešeny snad všechny záhady a pro-
blémy lidstva. Měl být vyřešen problém rakoviny, cukrovky, ale i obezity. V 
roce 2000 podle Stanislava Lema měla být zavlažena Afrika, polární ledovce 
rozpuštěny a využity, lidé se mají stěhovat (volně) na Mars. 

Ne vždy však se lidé či spisovatelé píšící o budoucnosti tolik „sekli“. Např. 
A. C. Clarke ve své 2001: Vesmírná odysea předpověděl, že porodnost světa 
bude kontrolována, budou vydány zákony na její kontrolu (např. dnes běžně 
praktikované v Číně), předpověděl také všeobecný hladomor. Ten se zde, 
naštěstí, zatím neukázal, ale myslím, že nechybí mnoho.

Stejně tak nepřesné, jako byly předpovědi z minulého století, mi připadají 
současné předpovědi naší budoucnosti. Nikdo nikdy nedokáže přesně určit 
budoucnost, víceméně se dá určit jen její základní „směr“. Víme, že počítače 
se zmenšují, takže se dá odhadnout, že za 10 let budou výkonné procesory 
umístěny např. v hodinkách či obyčejném zámku na dveřích. Naši budouc-
nost hlavně ale ovlivňujeme MY SAMI. MY jsme ti, kteří určí, jestli bude jed-
nou ve světě hladomor, MY jsme ti, na kterých záleží, jestli naše vnoučata 
budou mít co na sebe, jestli budou moci chodit normálně do školy a nebudou 
muset lézt protiatomovými kryty. Vše záleží jen a jen na nás, tak si myslím, 
že by bylo dobré už konečně vzít rozum do hrsti a snažit se. Snažit se o to, 
aby náš svět byl lepším. Snažit se, aby svět, ve kterém žijeme, mohl být oby-
dlen i v daleké budoucnosti právě našim potomstvem. Zkusme se zamyslet 
jen nad takovou banalitou – obyčejná láhev od nápoje, dnes máme skoro 
všude vedle sebe známé čtyři barvičky popelnic – černá komunální, zelená 
sklo, bílá papír a žlutá plasty. To je to takový problém, když už něco vyha-
zujeme do koše, si ty koše udělat třeba čtyři a házet do nich jen to, co kam 
patří? Když tohle udělá deset miliónů lidí, už bude znatelný výsledek!!

Život v budoucnosti
Jak by to jednou všechno mohlo být...

rkl
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 Komerční způsob trávení veškerých svátků každoročně způsobuje u 
mnoha lidí v České republice hlavně deprese. Neříkám, že to takhle vypadá 
jen v České republice, ale není tomu tak ve všech zemích. Nejvíce se však 
projevuje tento vliv o Vánocích.

 S tímto předvánočním“šílenstvím“ souvisí však i prudký nárůst počtu ob-
chodních středisek.

Tyto obchodní domy nás totiž už od srpna bombardují nabídkami na dárky 
a jiné vánoční doplňky, které samozřejmě nabízejí za zdánlivě závratně níz-
ké ceny. A při tom přesně těmhle slevám lidé stále důvěřují a řekla bych, že je 
i do značné míry využívají. Nekoupit totiž v dnešní době svému drahému po-
tomkovi alespoň šest dárků je hřích a myslet si, že o svátcích bude konečně 
klid, je blbost. 

 V dřívějších dobách představovaly Vánoce pro lidi odpočinek a čas 
příjemně strávený s rodinou. Ke štěstí každému stačilo jen poměrně málo. 
Například místo dárků pár ořechů, nějakou tu mandarinku a ponožky a každý 
byl spokojený. Teď dostane synáček k Vánocům  autíčko na dálkové ovládání, 
autodráhu, spoustu oblečení a ještě není spokojený. Vánoce u někoho doma 
by se daly skoro přirovnávat k Dudleymu narozeninám, při kterých dostával 
běžně třicet dva dárků (Dudley je rozmazlený chlapeček z děl o Harrym Pot-
terovi – poznámka redakce). Komu se teď zdá, že zrovna dost přehání, tak 
nemá pravdu, vím to dokonce jistě. Můj kamarád je jedináček a k Vánocům 
nebo k narozeninám dostává alespoň dvacet šest dárků a nepřijde mu  hlou-
pé vytahovat se s tím před ostatními. To je možná další problém, který je 
způsobený touhle mánií. Spousta dětí bere jako samozřejmost, že doma má 
autodráhu, u dívek třeba zase panenku, která mluví a když tyhle dárečky 
někdo nedostává, je automaticky vyčleněný z kolektivu. Někteří rodiče se 

Komerční způsob trávení    
         svátků

Názory
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snaží dát svému potom-
kovi vše na co si jen 
vzpomene, ale je to tak 
správně? Dítě si potom 
s rodiči může dělat co 
chce a má je takzvaně 
omotané kolem prstu. 
A znovu bych takové 
dítě mohla přirovnávat k 
Dudleymu, který se svý-
mi rodiči doslova voral. 
Takové děti, které jsou 
zhýčkané dnešní dobou, 
se potom chovají ošklivě 

ke všem a projeví se to i na jejich budoucím životě, protože takhle nebudou 
rozhodně moct zacházet s každým. Třeba jejich budoucímu šéfovi by se to 
určitě nelíbilo. Tedy pokud jim některý z členů rodiny neodkáže ohromnou 
firmu, ze které pramení všechny ty peníze, za které dostává ono dítě dárky.

 Ovšem takovouhle změnou neprochází jen svátky vánoční, ale například i 
Velikonoce. Dřívější tradice už se skoro nedodržují a když už ano, tak na ves-
nicích. V dřívějších dobách se chodilo rachtat všude, i ve městech, ale když 
se teď zeptám měšťáka - někdy ale i vesničana - co to je, tak akorát většina 
pokrčí rameny. V supermarketech se zase před Velikonocemi objeví spous-
ta upoutávek na různé ozdoby a dárečky, které jsou sice občas hezké, ale 
občas jsou to spíše 
jen kýče. Vyrábí se 
obří plastové oz-
doby a nebo třeba 
nafukovací kuřata. 
Jen málokdo si 
ještě vzpomene na 
ozdoby a dárečky 
ze dřeva, nebo na 
slaměné ozdoby na 
vánoční stromek. )

 Doba se prostě 
mění a je na 
každém, jak se k 
tomu postaví a co 
si o tom myslí. 

kop
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Jako příznivkyně veškerých kreativních činností jsem se pod 
jistým vlivem nadšené kolegyně rozhodla zapsat do kroužku 
keramiky. Rozumějte, ve svých pětadvaceti letech budu chodit 
do kroužku, ejchuchu, to bude mela! A byla. Při první lekci jsem 
obdržela stejně jako ostatní účastníci večerního kursu beztvarou 
hroudu hlíny a k ní pokyn, že téma je volné, že mám zapojit fan-
tazii. A tak jsem zapojovala. Během půl hodiny jsem v ruce držela 
pořád hroudu, jen v jiném tvaru a mírně zahřátou. „Božínku, co já 
tu budu dělat celý půl rok?“ tázala jsem se zdrceně sama sebe. 
Žádná odpověď, mozek se zřejmě zcela zaměstnal přemýšlením 
nad žalostnou hroudou.  Do konce lekce jsem vytvořila ne-
foremného andělíčka, šilhavého psa a šišatý hrnek kulhající na 
jedno ucho. „Aspoň budou vánoční dárky,“ utěšovala jsem se 
nepřesvědčivě a mrkla nešťastně na polorozbořený hrnek.

Při druhé hodině jsme si měli udělat tužkovník, po pár pokusech 
o rovnou placku jsem tužkovník vzdala a oddala se opět volnému 
tématu. Výsledek? Další avantgardní andělíček, ulepená mistička 
a cedulka s dekadentním nápisem „Záchůdek“. Nicméně patlání v 
hlíně se mi začalo jevit jako příjemná relaxace.

S postupujícím časem jsme se dostali ke glazování vypálených 
výrobků. „Výborně,“ zaradovala jsem se, „konečně ta má dílka 
dostanou nějaký šmrnc!“ Jak šeredně jsem se mýlila. Glazury byly 
před vypálením těžko rozeznatelné, tekutina v lahvičce s nápisem 
„Zelená“ se tvářila jako šedá a ostatní lahvičky nevykazovaly o 
nic vzhlednější tekutinu. Barvy se lišily skutečně velmi málo. Lek-
torka nás ale všechny ujišťovala, že po vypálení budeme valit oči. 
Nevím, jak ostatní, ale já jsem je valila tak, až mi málem vypadly z 
důlků. Anděl, který měl hrát růžovou a bleděmodrou, vypadal jako 
černoch, celý kakaově hnědý, druhý zase barevně připomínal 
Číňana. Kolegyně se obou andělů ujala s tím, že bych mohla 
udělat ještě Evropana, aby měla sadu. Ostatní výrobky na tom 
nebyly o nic lépe, hrnek se stal po naglazování natolik extrava-
gantním, že téměř přestal připomínat hrnek a mistička vyšla v ta-
kovém odstínu, že nevím, kam ji doma položit, kam by zapadla. 
O psu nemluvě.

Jaké z toho všeho plyne poučení? Choďte do jakýchkoli výtvar-
ných kursů podle libosti, patlejte, malujte, modelujte, ovšem nikdy 
raději předem nepočítejte s tím, že vám to půjde jako nějakému 
výtvarnému umělci a že vaši práci bude možno veřejně prezento-
vat, třeba formou vánočních dárků. Zapomeňte na to, raději dárky 
kupte v obchodech a na výtvarku si choďte jen odpočinout. 

MODELOVAT, ÈI NEMODELOVAT?

rho
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V sobotu 8.10. se v hokejbalové aréně na zimním stadionu uskutečnil fotbal mezi klad-
enským rádiem Relax a televizí Prima. Nejdříve přijeli domácí (rádio Relax) a chvíli po 

nich i většina družstva TV Prima. Petr Zvěřina zatím ještě 
nedorazil a tak se hrálo bez něj. Za družstvo Prima - VyVo-
lení hrála také Věra Patt a oblíbený moderátor VyVolených 
a rádia Relax Vlasta Korec. Vlasta hrál samozřejmě za 
Primu, protože je tam víc, než v rádiu. V rádiu je jen v 
neděli od 10:00 do 14:00, ale na Primě je skoro každý 
den. Měl dorazit i Honza Szenteczky, ale z neznámého 
důvodu se neobjevil.

Vlastovi  se vedlo, bylo vidět, že s míčem to vážně umí. 
Ale i Věra Patt dokázala své. Dala hned několik gólů. 

Hrálo se na tři třetiny. Petr Zvěřina dorazil před začátkem 
druhého dějství a vymlouval se, že zaspal. Na začátku 
třetí třetiny Petra z Václaváku omylem zamkli v šatně. Na-
konec vyhrála TV Prima porážkou Relaxu 10:13.

Věra Patt říkala, že prý na Kladně není poprvé. Jezdí  
tam totiž pravidelně na hokej. Věra také přiznala, že se 

jí na Kladně líbí a ráda by tam bydlela. „Alespoň bych to neměla tak daleko na hokej“ , 
pronesla, když se jí fanoušci při rozdávání autogramů ptali zda na Kladno ještě někdy 
přijede. 

Věra také zazpívala svou nové písničky VyVolená príma snem a Hokejová hymna. 
Také Vlasta Korec předvedl svůj pěvecký 
výkon, zazpíval Prší, prší. Podle gest, 
co předváděl při strašlivém uječeném 
zpěvu, to spíš vypadalo, že se zbláznil, ale 
divákům se to i tak líbilo.

Potom na pokyny Vlasty Korce museli di-
váci držet minutu ticha, která byla věnována 
ročnímu výročí, kdy Petr Zvěřina nedal ani 
gól. Nakonec se primáci a relaxáci nechali 
společně vyfotografovat. Pak ještě nějaký 
ten podpis, fotečka a byl konec. Vlasta Ko-
rec všem kladeňákům slíbil, že VyVolené 
ještě určitě na Kladně uvidíme. 

ExVyVolení na Kladnìx

mkr

Události
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Probíhá připojení … ověřování 
vzdáleného počítače … ověřování 
hesla … „Už to jedééééé!“ křičí můj 
sousední drát. Je nás tu v jednom 
kabelu víc, ale jenom s tímhle ka-
belem je rozumná řeč. Opět nastává 
to veselé švitoření, jako pokaždé, 
když se někdo připojí. Dohromady 
tvoříme telefonní kabel. Někomu 
by se mohlo zdát, že být telefon-
ním drátem by mohla být nuda. Ale 
není! Ty jedničky a nuly procházející 

celým mým tělíčkem vytvářejí dohro-
mady celé webové stránky! Někdo 
zakřičel: „Posílá i e-mail!“ a mnou 
už procházela příloha mailu- nějaké 
obrázky, které chtěl dotyčný uživatel 
ukázat i ostatním. Když mnou prošla 
poslední nula přílohy, ustal v kabelu 
ruch. Všechny dráty zase přestaly 
mluvit. „Už se odpojil.“  informoval 
mě soused. A tak celý kabel zase 
čeká na další připojení…

Už jste si někdy všimli, že v 
některých filmech (především těch b-
čkových), kde jde o to, že se nějaká 
holka z ulice stane fešandou první 
kategorie, používá pro zdůraznění 
„ošklivosti“ prostředků, nad kterými 
zůstává rozum stát?

Především, co jsem si tak všiml, 
je to zvýraznění brýlemi s černými 
obroučky (nevím, jak vám, ale mně 
se takové brýle líbí, krásně zvýrazní 
tvary obličeje). Holkám se umastí 
hlavy, zkudrnatí se jim a narvou je do 
copů, či čelenek. Celý „výstupní ob-
jekt“ se pak narve do studentských 
modrých šatiček a bílých podkolenek. 

Já tedy nevím, ale kdybych měl 
nosit černé brýle, či vlasy svázané 
do copu, docela bych toto bral jako 
urážku. Prostě na první pohled je 
vidět, že je herečka hezká žena (či 
slečna) a to, že se jí nasadí brýle jí na 
ošklivosti nepřidá. Spíše naopak...

Zajímalo by mě, kde vzali maskéři, 
dramaturg a všichni ti, na kterých 
toto záleží, inspiraci zrovna v těchto 
módních trendech. Mně se tedy více 
líbí „normální brýlatá studentka“, než 
nafiflená panička....

Myslíte si to také? Nebo máte jiný 
názor? Napište nám do redakce!!!

Ošklivky a hezouni

internetový fejeton
internetový fejeton

ekr

rkl
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Tak to je čistočistá pravda, mohu 
potvrdit. Setkávám se dnes a 

denně s lidmi, kteří chybují, „dělají boty 
a kiksy“ a stejně nikdy neuznají, že 
udělali chybu. Stojí si za svým uma-
nutým tvrzením a jdou přes mrtvoly. Je 
jim úplně jednou, že nemají pravdu a 
že třeba svým zatvrzelým rozhodnutím 
mnoha lidem ublíží. Jak už kdysi řekl Jan 
Werich, nejhorší je srážka s blbcem. To 
nejenom, že si ublížíte fyzicky a naskočí 
vám parádní boule, ale taky vám takové 
setkání pěkně pocuchá nervy. 

Maminko moje, co já už si jen vytrpěla! 
Dneska se dá totiž na blbce narazit všude. 
Jdete poránu do obchodu pro rohlíky a 
dvacet deka salámu a už po cestě vás 
málem povalí dvěstěkilová dáma, která 
tolik spěchá, že ani nestačí říct: „Par-
don.“ Navíc vám vynadá do cucáků a 
nevychovanců. V obchodě se chytnete 
s prodavačkou, která vám bude jako o 
život tvrdit, že dvacet rohlíků se vám 
klidně vejde do jednoho sáčku a to, že 
se vám pytlík protrhl, je zcela vaše vina 
a nový nedostanete za žádnou cenu, 
dokonce ani kdybyste klekla na kolena 
a koulela očima, tak ne. Ne a hotovo. 
Po cestě domů vás na přechodu málem 
nabere bezohledný „kamioňák“ a navrch 
vám hrozí z okýnka, jaké jste nemehlo, 
které se špatně hlo. Ejhle, jeden nákup 
a tolik blbců, kteří nejsou schopni uznat 
svůj omyl a přehmat. A kdyby to byli 
alespoň čistokrevní blbci, ale oni navíc 
vykazují znaky hulvátů, nezdvořáků, 
drben, „štěken“, hysterek, tyranů a jiných 
jim podobných. Pokud by připustili, že za 

vzniklý problém mohou sami, zřejmě by 
se jim zhroutil svět a jejich ego by utrpělo 
neodčinitelnou porážku. 

Musím se přiznat, že ani já nejsem 
člověk zcela bezchybný, kdeže! 
Neblázněte! Každý chybuje, ne jen blbci. 
I já jsem vařila těstoviny bez soli, téměř 
bez vody, do lepiva, do nedovařena, sem 
tam jsem i kastról musela vyhodit, ale 
vždycky jsem chybu v procesu vaření 
objevila a snažila se ji napravit. A nejde 
zdaleka jen o vaření, když se spletu, ne-
trvám zásadně na svém názoru nebo 
postupu, prostě se s chybou smířím, 
přiznám si ji pro sebe i pro ostatní a jedu 
dál, přece kvůli jedné chybě nebudu 
hned balit a odjíždět třeba do Brazílie, 
nebo někam podobně daleko. Také se 
kvůli chybám nehodlám věšet, ani jinak 
si ubližovat, proč taky. Udělám chybu 
a napravím ji. Ono se marně neříká, 
že chybami se člověk učí. Učený z 
nebe nespadl a když ano, tak se zabil, 
chudák. Kdo nechybuje, nemůže ve 
svém vývoji pokračovat dál, zastaví se 
v jednom bodě a začne krnět, alespoň 
já si to tak představuji. Nechtěla bych se 
stát takovým zaostalým zákrskem, a tak 
v podstatě chybuji ráda. Chyba se stala 
mou věrnou kamarádkou, která mě učí, 
jak se vyrovnávat se životem a vůbec, jak 
správně žít. Jsem ráda, že je chybování 
zakódováno tak pevně a samozřejmě v 
mé povaze, bez něj bych ztratila šanci 
stát se lepším a dokonalejším člověkem, 
i přesto, že si uvědomuji, že dokonalá 
nebudu nikdy.

jenom hlupák na svém tvrzení setrvá
Chybovat je v povaze každého èlovìka,

Doufám, že se na své životní cestě budu setkávat s hlupáky co nejméně, 
nemám je ráda a srážka s nimi mi vždycky pořádně rozproudí krev v žilách. 

Potkám-li je však, nebudu si zoufat, vím, že každé nové, byť i trapné a špatné 
setkání, je důležité pro mou životní zkušenost i život sám.

rho

Názory
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Každý víme, že tento zákonodárný 
orgán existuje, dokonce, že má sídlo v 
Praze, ale co se tam děje a jak to vlastně 
funguje, jaký život mají poslanci, to už dost 
lidí neví. Po mé nedávné návštěvě právě v 
Poslanecké sněmovně (dále jen PS), bych 
vám tohle všechno chtěla přiblížit.

Celý komplex, který čítá 15 budov, 
které jsou spojeny mezi sebou chodbami 
(nesčetněkrát má prý mnoho poslanců pro-
blémy se neztratit) pochází z přelomu 17. a 
18. století. Proto je zde zastoupenou mno-
ho různých architektonických stylů - přes 
gotiku a sloh románský až po renesanci 
a baroko. I přes tuhle všemíru slohů celý 
komplex působí uhlazeným, doplňujícím 
se dojmem. Areál je kromě kanceláří 
poslanců, jejich klubů a sněmovní síně, 
tvořen i átrii, poslaneckou knihovnou, foyer 
a spousty dalších zasedacích místností, 
nádhernými schodišti i bufetem. Zajíma-
vostí je, že hned vedle bufetu, o kterém 
se ještě zmíním později, jsou pod sklem 
vystaveny nejdůležitější listiny v historii 
českého státu. Kromě nejnovější Ústavy 
České republiky zde můžete nalézt i Zlatou 
bulu sicilskou z roku 1212, dále například 
listinu, kde Karel IV. zakládá Univerzitu 
Karlovu a z novějších dějin i prohlášení 
o Protektorátu Čechy a Morava. Všechny 
tyto listiny a knihy jsou pouhými faksimi-
lemi, neboli padělky. Originály jsou uloženy 
v archívech.

 
Přijímání a schvalování zákonů
Když se kohokoliv zeptáte k čemu PS 

v ČR je, většina lidí moc neví. Upřímně 
každý musí uznat, že politologie nebo 
občanská výchova, kde se právě politika a 

státní zákonodárná zřízení probírají, niko-
ho moc nebaví a ani dospělé obyvatelstvo 
naší země politice moc času a pozornosti 
nevěnuje. 

Poslanecká sněmovna má několik 
základních funkcí. Jakožto zákonodárná 
moc je hlavním úkolem 200 poslanců právě 
navrhování zákonů, jejich schvalováním, 
upravováním atd. 

Postup jak se přijímají zákony je 
následující:

1. PS navrhne zákon, který předseda 
(v současnosti PhDr. Lubomír Zaorálek) 
bezodkladně odešle do Senátu ČR.

2. Je-i návrh zákona schválen Senátem, 
nebo na něj do 30 dnů neodpoví nebo se 
rozhodne se jím nezabývat je návrh přijat. 
Pokud ale Senát návrh zamítne hlasuje o 
něm PS znovu (na schválení je potřeba 
nadpoloviční většina poslanců) . Další 
možností je, že Senát vrátí návrh zákonu 
sněmovně s pozměňovacími návrhy. 
Sněmovna tedy opět hlasuje o návrhu, 
ale již se změnami. Když ale Sněmovna 
neodhlasuje nové znění zákona, hlasují 
opět o zákonu v původním znění.

3. Následně předseda PS odešle návrh 
zákona prezidentovi ČR, aby ho svým 
podpisem potvrdil. Vrátí-li prezident zákon 
PS, opět se o něm hlasuje. Je-li schválen 
nadpoloviční většinou poslanců, podepíše 
ho předseda a zákon je vydán ve Sbírce 
zákonů.

Tohle je stručné schéma, jakými cestičkami 
si takový zákon projde. Není proto divu, že 
se jeden zákon schvaluje třeba i několik 
let. Dalšími seskupeními v PS jsou poslan-
ecké výbory, komise a kluby (OSD, KSČM, 
KDU-ČSL, ČSSD, US-DEU). Každý vý-
bor má svůj rezort- např. Zemědělský vý-
bor, Výbor pro evropské záležitosti atd. I 
přes ně prochází zákony, které doplňují, 
vyškrtávají a jinak upravují.

Poslanecká sněmovna a život v ní



mezi                                                                                                                                                                       námi 11

Život poslanců
Jsou všeobecně známe vtipy o pos-

lancích a různé řeči o tom, že se chodí do 
PS jenom vyspat, přečíst si noviny, někteří 
do ní nechodí vůbec a pak hlasují aniž by 
věděli o co jde a ještě za to berou peníze 
od daňových poplatníků. Většina, ne-li 
všechny, tyto informace jsou dost scestné. 
Většina práce poslanců se nekoná jenom 
před televizními kamerami nebo mikro-
fony, které snímají každé jednání, ale i v 
kancelářích a dost často si poslanci berou 
práci i domů. Pokud jsou přímo z Prahy 
bydlí u sebe, jinak pro poslance, kteří jsou 
odjinud jsou k dispozici poslanecké byty v 
Nerudově ulici. 

Samotný život v PS je podle mne 
docela pestrý. U vstupu samosebou proj-
dete bezpečnostní prohlídkou. Dál už je 
vám vlastně celý areál k dispozici. Každá 
politická strana má svoji část tohoto kom-
plexu, kde sídlí všichni poslanci reprezen-
tující právě jednu stranu. Zde jsou všechny 
kanceláře, zasedací místnost apod.  

A co dělají poslanci, když mají hlad nebo 
kde berou noviny, které si občas někteří 
čtou při jednáních? V poslaneckém bufe-
tu. Tady seženete cigarety, jídlo, nealko-
holické pití i časopisy a noviny. Nemyslete 
si ale, že to všechno mají zadarmo nebo 
za snížené ceny! I poslanci musí platit!

Schéma Sněmovní síně
Jednou jsem slyšela, že je PS jako škola. 

Přijdete, sednete si, někoho posloucháte, 
občas si něco napíšete, odejdete a zase 

znova celý týden. Srovnání docela roz-
tomilé, ne-li nepravdivé, jen poslanci mají 
větší zodpovědnost. Ale i ve škole máte 
určitý zasedací pořádek a ten platí i ve 
Sněmovní síni.

Schéma níže vám to ukáže asi nejlépe.

Podle přímých přenosů, nebo záznamů 
ze zpráv se zdá Sněmovní síň být ob-
rovská, ale opak je pravdou. Prostory jsou 
opravdu mnohem menší, než jak vypadají 
v televizi. Krom toho, že je většinou každé 
jednání, někdy ale pouze ty, co by mohly 
zajímat veřejnost,  natáčeno, je i steno-
graficky zaznamenáváno do počítače a 
poté přepsáno. Tato celá procedura je 
poměrně důležitá. Každé slovo jakéhokoli 
poslance, který mluvil veřejně na mikrofon, 
je zaznamenáno. Ostatní poslanci tato jed-
nání prostudovávají jako podklady k jejich 
projevům. Někdy mohou citovat některého 
poslance nebo mu vytknout, že něco 
opravdu řekl, i když on tvrdí opak. 

Každé jednání může kdokoliv navštívit. 
U vchodu po bezpečnostní prohlídce 
obdržíte cedulku HOST a budete usazeni 
do galerie přímo ve Sněmovní síni. Pokud 
je velký zájem dávají se i vstupenky (to 
většinou u schvalování zákonů, které za-
jímají širokou veřejnost). Bohužel, možná 
bohudík, se jako host můžete procházet 
pouze po galerii a chodbami, kterými se 
dostanete přímo k ní, nikde jinde „trajdat“ 
nemůžete.

lkr
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Imunitní systém èlovìka mùže být na-
paden virem HIV, který zpùsobuje choro-
bu zvanou AIDS. Pronikne-li virus HIV do 
krevního obìhu, napadá a postupnì nièí 
bílé krvinky, které zajišśují obranyschop-
nost organismu.

Otázky kolem HIV/AIDS

Co znamená slovo AIDS??
Acquired-získaný (nikoli dědičný), způsobený 
virem, který pronikl do organismu a došlo 
k přenesení nákazy.
ImmunoDeficienci-imunodeficit, selhání 
obranyschopnosti, velké oslabení imunit-
ního systému.
Syndrom-syndrom, souhrn příznaků a 
projevů typických pro určité onemocnění.
AIDS=syndrom získaného selhání imunity.
Onemocnění AIDS způsobuje virus 
označený HIV.

Human-lidský
ImmunoDeficienci-imunodeficit,selhání 
obranyschopnosti
Virus-drobné částice poškozující organis-
mus (nebuněčné)

HIV=virus, který ničí systém zajišťující ob-
ranyschopnost organismu

Jak dochází k přenosu viru HIV??
Virus HIV se vyskytuje hlavně v krvi a 
výměšcích pohlavních orgánů infikovaných 
(nakažených) osob. Ve velmi malém 
množství byl zjištěn i v dalších tělních te-
kutinách (ve slinách, slzách, potu).

K přenosu viru HIV dochází:
-pohlavním stykem
-při používání jehel, injekčních stříkaček 
a dalších předmětů, které jsou znečištěny 
krví nakažené osoby
-při krevní transfuzi
-z nakažené matky na plod v průběhu 
těhotenství nebo při porodu

Virus HIV mimo organismus přežívá jen 
krátkodobě. Při teplotách nad 60o C se 
ničí. Nakazit další osobu může pouze teh-
dy, pronikne-li do organismu a dostane se 
do styku s krví.

Jak se chránit před nákazou?
Převážná většina lidí, u nichž byl prokázán 
virus HIV, se nakazila při sexuálním styku. 
Je důležité věnovat dost času poznávání 
svého partnera, důvěrně s ním hovořit i o 
problematice HIV/AIDS.
Nebezpečí přenosu viru HIV při injekčním 
podávání drog s použitím znečištěných 
nástrojů (injekční stříkačka, jehla) je 
významným důvodem, proč se nestat 
uživatelem drog.
Infekci virem HIV se lze vyhnout. Sexuální 
přenos a společné používání injekčních 

AIDS/HIV 

týká se každého z nás

Virus HIV měří jednu stotisícinu 
milimetru. Je 450krát menší než 
spermie v průměru své hlavičky 
a pozorovat se může pouze elek-
tronkovým mikroskopem..
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stříkaček představují dvě hlavní cesty 
přenosu, které nás vůbec nemusí zasáhnout. 
Přestože se o hrozbě HIV/AIDS v posled-
ním období stále častěji píše a hovoří ve 
sdělovacích prostředcích, mnoho lidí jedná 
tak jako by se jich problém HIV netýkal.

týká se každého z nás

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

Přenesení viru HIV nebylo prokázáno:
Stiskem ruky, přátelským polibkem na tvář,  
potravou, nápojem, společným používáním 
nádobí, při stolování, na WC, ve sprchách, 
v bazénu, v tělocvičně, penězi při náku-
pu, používáním společného telefonu,  při 
návštěvě u lékaře, u pacienta v nemocnici,  
prádlem, oděvem, při běžném setkání (ve 
škole, na pracovišti), při dotyku kliky u dveří, 
v dopravních prostředcích, bodavým hmy-
zem

Je třeba důsledně dodržovat základní 
hygienická pravidla, 

aby k přenosu viru HIV nedošlo!
vpr

vpr

BRAÒTE SE

Avon Linka proti rakovině prsu. Bezplatná 
telefonní linka na čísle 800 180 880 poskytuje 
odborné rady na téma rakovina prsu a její pre-
vence. Provozní doba: Po až Pá 9.00 – 19.00.
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V dnešním informací ovládaném 
světě se po internetu široce rozmáhá 
pojem diskuze, fórum či chat. V těchto 
interaktivních prvcích si mohou čtenáři 
článků podiskutovat o jeho obsahu, 
naznačit nějaké řešení, či si třeba i dom-
luvit rande. 

Nicméně jedná se – stejně, jako např. o 
pokec v cukrárně – o prostředek mezi-
lidské komunikace a proto by se i zde 
měly dodržovat základní normy cho-
vání – tzv. etiketa internetu, neboli ne-
tiketa. Občas slýchávám slovo  etika 
spojené s tímto významem. Bohužel 
etika a etiketa je trochu něco jiného 
– etika je jakýmsi mravním kodexem 
(zasvěcení samozřejmě můžou namítat, 
že etika a mravnost je také něco jiného 
– což je samozřejmě pravda, ale pro 
stručné vysvětlení zde je toto rozdělení 
dostačující), zatímco etiketa je sou-
bor norem chování na veřejnosti, ve 
společnosti. Prostě etika je to, že nikomu 
na ulici nevynadáme, že je „tlusťoch“, či 
„ženská hubená jako kost“ a etiketa jsou 
známá pravidla podání ruky, kdo první 
pozdraví, kdo první vystupuje z autobu-
su a podobně.

 
Podobná etiketa samozřejmě platí i 

na internetu, jak jsme si řekli, říká se jí 
netiketa. Ta je dělena do několika kapitol 
– od chování na internetu, až po výrazy 
na ICQ. Občas do nějaké diskuze také 
přispěji, bohužel občas zjišťuji, že lidé 
tam taktéž přispívající bohužel mají 
chování nethulvátů a netburanů. Mezi 

základní pravidla samozřejmě patří 
přispívání příspěvky, které nejsou v roz-
poru se zákonem ČR. 

Zde uvedu některé nejčastější chyby, 
které na diskuzních fórech pozoruji:

Opravování pravopisných chyb
Toto je prakticky nejčastější chyba ne-

tikety, kterou pozoruji. Jednoduše není 
slušné psát příspěvky jen kvůli tomu, 
že někoho opravujete. Takže pokud tak 
činíte, nedivte se, že jste často z diskuzí 
vypískáni.

Psaní pøíspìvku, ve kterých pisatel dává 
najevo, že problém nesleduje

Bohužel toto je také častá chyba, která 
drásá nervy i mně. Vždy se najde některý 
hlupák, který přispěje příspěvkem typu: 
„Všichni jste lamy, takovou kravinu 
nesleduji“ a podobně.

Tapetování, obtìžování
Obtěžovat účastníky diskuze může 

doopravdy ledacos – od zpráv, které 
nesouvisí s tématem, až po zprávy 
reklamní a schválně obtěžující. Mezi 
takové zprávy patří i např. informace o 
placení ICQ a podobných. Tapetování 
– to je známá věc, prostě to, když 
pisálek 1000x zkopíruje nějakou zprávu, 
nejčastěji napsanou velkými písmeny (a 
občas i sprostou..). Takoví ovšem často 
nemají dlouhého trvání internetového 
života – tapetářům může být zablokován 
přístup na server a podobně. 

Slušnost diskuzí
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Nyní několik chyb v netiketě v 
emailech, ICQ

Email nemá pøedmìt
Tato nezávažná chybka se stává 

dnes a denně – občas se prostě 
předmět zapomene napsat, občas je to 
schválně. Obecně platí, že by email měl 
mít předmět, avšak pokud si píšete s 
důvěrným známým nebo členem rodiny, 
předmět není nutný – avšak vhodný. 
Dáte tak najevo alespoň základní obsah 
emailu. Když potom někdo hledá nějakou 
informaci v emailech, lehčeji ji najde.

Email má pøedmìt „RE:RE:RE:RE:RE:RE:
RE:RE:RE:RE:Anièka má narozeniny“

Obecně by předmět emailu měl mít 
co nejvíce nosnou informační hodno-
tu – takže tento výše uvedený příklad 
je absolutně nevhodný. Z uvedeného 
příkladu ovšem vyplývá, že došlo na 
konverzaci pomocí mailu, takže oba 
účastníci evidentně vědí, o čem je řeč. 
Horší je to v případě přeposílání zpráv (a 
oblíbenému prefixu „FW:“).

Potvrzení o pøijetí, potvrzení o pøeètení
Platí takové základní pravidlo – ode-

sílateli může být jedno, co s přijatým 
mailem příjemce udělá. Nejen proto jsou 
tak nevhodné emaily, které se nechají 
přečíst jen po potvrzení o přečtení či 
doručení. Naštěstí některé chytré pro-
gramy povolují tuto funkci vypnout 
(Mozilla, Opera...)

Email má 2MB a obsahuje øádku textu, 
zbytek pøedešlá konverzace

To jistě všichni známe – několikrát si 
odpovíme na email a v něm přepošleme 
celou předchozí komunikaci – víme-li, 
že má uživatel neomezenou schránku a 
bleskurychlý internet, není problém, ale 

stahovat jen kvůli jednomu řádku email 
třeba 60kB přes linku GPRS (tak 30kbps) 
je už otrava. Víme-li, že příjemce má 
pomalejší připojení, snažíme se zprávu 
minimalizovat. Stačí naznačit, o co šlo 
v původní komunikaci, rozhodně není 
zapotřebí tisíckrát přeposílat to samé 
obohacené o pár řádek nového textu.

Email má více, než jednoho pøímého 
pøíjemce

Toto je velmi častá chyba – pokud 
píšete hromadný mail, např. skupině 
lidí, je dobré adresovat všem kopii, či 
ještě lépe skrytou kopii – někomu může 
vadit uvedení jeho emailové adresy na 
veřejnosti (což odesláním mailu s hro-
madou lidí v „příjemce“ činíte).

Odpovìdìt všem
Toto je velice ošemetná funkce, přesto 

ji většina mailových klientů podporuje. 
Bohužel ne všichni jsou zvědavi na váš 
názor. Proto je dobré raději odpoví-
dat jednotlivcům, než celé skupině. 
Samozřejmě vše je závislé na dané 
situaci!

ICQ: Please authorize my request, 
#210247239

Některé klienty připojení na ICQ ser-
ver podporují autorizaci uživatelů – do 
svého adresáře si smíte přidat jen ty, 
kteří to potvrdí. Bohužel někteří mají tuto 
funkci zapnutou a ani o ní neví, nebo 
třeba také netuší, jak se s ní zachází. 
Pokud někomu posíláte požadavek, že 
si ho chcete přidat do adresáře, vždy 
uveďte důvod vašeho konání, kdo jste 
a vaše ICQ číslo. Ne vždy každý vidí 
váš nick a i když ano, ne každý ví, kdo 
vlastně jste. Takže v případě požadavku 
dejte alespoň nějak vědět kdo jste.
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Všechna komunikaèní media: 
KØIÈENÍ ZPRÁV

Je samozřejmostí, že na internetu 
se nedají vyjádřit emoce barvou hlasu, 
pohyby těla či řečí těla. Pro vyjádření 
pocitů zde slouží explicitní funkce. Krom 
známých smajlíků :-) :-( :-D §:-D exi-
stuje i tzv. „křičení“. To spočívá v tom, 
že zprávu napíšete celou velkými pís-
meny (např. se stisklým SHIFT nebo 
zapnutým CAPSLOCKem). Nemá to nic 

společného s pojmem verzálky, ty jsou 
označeny speciální značkou, jsou tedy 
tvořeny stylem. Zprávy napsané křičením 
čte méně lidí, protože v celkovém sledu 
textu na stránce je takto upravený text 
rušivým elementem a text psaný velkými 
písmeny není tolik čitelný. 

Tak doufám, že i vy tyto chyby nečiníte. 
A když ano, dejte si pozor, někdo by vás 
za to nemusel mít rád!! :-)

Myslím, že láska a odpuštění 
mohou tak silně oslovovat člověka, 
kdyby ten příběh byl jen starým 
příběhem? Odejde z těchto Vánoc 
opět s tím, že všední dny přinesou 
zklamnaní a rozčarování!! Každý 
z nás můžeme začít měnit svět k 
lepšímu, jen z vlastního nitra otevřít 
své srdce lásce, otevřít své srdce 
Ježíšovu poselství Vánoc.

Mnozí lidé očekávají o Vánocích 
něco nového, touží prožít život 
lépe a plněji, proto vyslovují různá 
předsevzetí a různá přání člověk 
si říká: „Co si mám o tomto starém 
příběhu myslet??? A co mají 
pastýřové, andělé, králové, dítě 
společného s realitou našeho mo-
derního života??

Ale je to právě ten starý příběh, 
který v nás probouzí tu touhu po 
lásce a po odpuštění. A promlouvá-
li tak silně do naších pocitů, srdcí, 
hodnot, vztahů a přání... Je skutěčně 
Starý příběh!!!

rkl

jto
jhr
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Nepochybuju o tom, že většina, ne-li každý z vás, zná jméno Stifler. Ano, mluvím 
o tom Stiflerovi z trilogie americké teenage komedie Prci, prci, prcičky. Ať už ho 
máte rádi nebo vám leze na nervy, musíte uznat, že to je jedna z kultovních postav 
filmového průmyslu. Jenže co když tahle postava existuje ve dvou verzích? Ano, z 
předchozích dílů víme, že Stifler má mladšího bráchu, Matta. Právě o něm a jeho 
lapáliích je celý čtvrtý díl s podtitulem “Hudební tábor”. Nevím jak vám, ale mně se 
pod pojmem hudební tábor v dalším dílu Prciček za účasti Stiflera mladšího vybaví 
všelicos, ale hlavně ne nic slušného. Ani tenhle díl mi díkybohu moje očekávání 
nevyvrátil. 

Ale abych se dostala k hrubému shrnutí děje.
Mattu Stiflerovi už ubíhá poslední rok na střední. V ničem nezapře svého bratra 

Stevea, kterému se, ač to nerad přiznává, snaží v průšvizích vyrovnat. Díky jednomu 
takovému incidentu se školní kapelou a slzným sprejem se dostane nedobrovolně na 
hudební tábor. Jak už to na hudebním táboře bývá i na tomhle se koná soutěž kapel 
různých amerických středních škol. Cenou celé soutěže je stipendium na prestižní 
konzervatoři pro kapelníka vítězné kapely. Jenže pro Matta se nabízí i jiná možnost 
jak strávit pár týdnů v přírodě než se účastnit, podle něj, trpčení do rytmu hudby. Po-
mocí maličkých digitálních kamer, sítě drátů, mikrofonů a šikovného spolubydlícího 
si sestaví malé “porno studio” s cílem natočit lepší video než jeho bratr. Umístění 
kamer na záchodech, v umyvárnách, u bazénu a tak nabízí nevybouřenému Mattovi 
celou škálu zábavy. Další jeho kratochvílí je ztrpčování života spolužačce Elyse, 
která sní o stipendiu na konzervatoři a snaží se se svou kapelou vyhrát. Žabomyší 
války, naschvály a urážky mezi těmito dvěma neberou konce.

Jak už to v teenage komediích jako 
Prcičky či Roadtrip bývá, i tohle dílko má v 
sobě spoustu bizarních situací (např. pro-
plachování nosu pastou na zuby), skvělých 
hlášek, které vás dostanou do kolen, ale ob-
sahuje i vážnější situace i pár scén, kdy oči 
romantika nezůstanou suché, prostě skvělý 
mix pro sobotní zábavný večer u televize. A 
jako v každých Prcičkách ani tady nechybí 
Jimův otec pan Levenstein coby rádce pro 
mladé a bezradné. 

Tento film je podle mě určitě další povedenou komedií tohoto typu, nabitou nový-
mi tvářemi v čele s Tadem Hilgenbrinckem, který skoro až neuvěřitelně připomíná 
původního Stiflera. Jedinou chybku, kterou bych vytkla, ani ne tak filmu, jako spíš 
produkci a vydavatelovi je, že se u nás tenhle film nebude distribuovat a ani po 
celém světě nemá moc velkou propagační kampaň. Podle mě je to velká škoda…

Prci, prci, prcičky 4 : Hudební tábor

lkr

Film
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Fascinuje vás velení, strategie, 
hazard, RPG? Máte rádi do detailu 
propracované světy, roleplaying 
všeho druhu, hry na ostří nože, hry, 
které prověří vaše schopnosti, i ty, 
které vás pobaví? Pokud ano, či jen 
o řečené máte zájem, vítá vás první 
čistě herní con zaměřený na des-
kovky, RPG a především wargaming 
– FigurCon 2005.

16.-18. 12. 2005, Praha, Gymnázium 
Buďánka, Pod Žvahovem 463, Praha 
5. Festival zaměřený na hraní ve všech 
podobách, tvarech a barvách: roleplaying 
(RPG), deskové, stolní, PC, společenské 
a především wargamingové (strategické 
stolní figurkové) hry jako Warhammer 
Fantasy Battles, Warhammer 40.000 a 
další. Liga deskových her zajistí deskové a karetní hry, např. Civilizace, Di-

plomacie, Politika, Vampire The Eternal 
Struggle, Bang. RPG (tzv. hry na hrdiny) 
budou zaměřeny na Dungeons and Dra-
gons, d20 Modern a World of Darkness. 
Samozřejmostí je množství přednášek, 
turnajů, ukázkových hraní a stánků jak 
pro zkušené fanoušky, tak pro úplné 
nováčky. Celý festival bude důsledně 
stylizován do jednoho z fantastických 
světů, konkrétně Warhammeru 40.000. 
Info http://figurcon.wz.cz

FIGURCON 2005
FESTIVAL MODERNÍCH HER
16.-18. 12. 2005, PRAHA

Akce
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FIGURCON 2005
FESTIVAL   MODERNÍCH HER
16.-18. 12. 2005, PRAHA

více info na: http://figurcon.wz.cz
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Přiznám se, že nemám potuchy, kdo byl 
Fridrich Nietzsche, a tak mě nejprve na-
padá, že myšlenka, která je vyslovená a 
napsaná, je souhrnem spousty informací, 
které se v hlavě smíchají a výsledek pro-
cesu musí ven do světa. Proto se nechci 
tolik zabývat onou myšlenkou, ale tomu 
procesu, která jí utváří. Takže se nejprve 
ptám: „Kdo byl ten, komu se vetřela idea 
takového rázu, že dovolil svému psacímu 
náčiní a ruce, která ho vedla, napsat cosi 
tak na jednu stranu odpuzujícímu, na 
druhou bohužel ne dostatečně, aby 
neexistoval nikdo, kdo by nesouhlasil?“ A 
jelikož neznáme o Fridrichovi nic jiného, 
než dvě věty, budeme vycházet z nich.

Zkusme hledat příčinu Nietzscheho vys-
lovené věty. A proč, do háje, byl asi ochotný 
se pod ní vůbec podepsat? Stalo se snad v 
jeho životě něco natolik ponižujícího, že se 
začal bát? Např. úchylný farář, či fanatismus 
v jeho blízkém okolí? Nebo viděl zprávy o 
papeži a chtěl se odlišit od davu v Římě? 
Kdo ví. Pochopila jsem však, že svůj strach 
začal dávat najevo nenávistí, povýšeností 
a odsouzením? Vždyť spokojený a šťastný 
člověk nemá potřebu ukazovat na druhého 
a hlasitě vykřikovat o jeho zrůdnosti, nebo 
se smát jeho nedokonalostem. Vyrovnaný 

(dnes již málokdo a ani já nejsem výjim-
kou) človíček se přece zhluboka nadechne 
a asertivně zareaguje. Existuje spousta 
knížek, které se věnují různým typům osob-
ností a jejich sklonech a důvodech způsobu 
chování. Existuje nějaká kniha o pova-
hových rysech, jako měl Fridrich? Jistě. 
Určitě. Ani na minutu nepochybuji. Jenže já 
ji u sebe nemám a popravdě, v mé úvaze 
by mělo jít o větu, kterou napsal. Proto se k 
ní vrátíme zpátky.

Z věty vyzařuje pohrdání a zášť. Jsou 
věřící lidé opravdu jen chátrou? A koho to 
vlastně odsoudil? Odsoudil někoho, kdo 
mu ublížil, měl jiný názor, nebo malý čertík, 
který se v každém z nás skrývá, se za-
kousl do jeho srdce, které zlu odevzdal a 
ten dvakrát neodmítl a s chutí rostl a rostl… 
možná. 

Setkala jsem se s bytostmi, které mi 
Nietzsche připomněl, kteří se považují za 
ateisty a jsou na svůj výběr cesty hrdí s tím, 
že věřícímu řeknou něco podobného, jako 
Nietzsche. Např. že někteří lidé potřebují 
Boha jako berličku, že by se s nimi nikdo jiný 
nebavil a obdobně. (Sama jsem uvažovala 
nad tím, jestli to není můj případ. Nevím, 
neumím věc rozsoudit. Občas se na někoho 
ale musím spolehnout, když už nevěřím 

Po setkání s náboženským člověkem 
si mám potřebu umýt ruce.
Fridrich Nietzsche

Náboženství je věcí chátry. 

Názory
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ani sobě, ne?) Snažím se nad přeháněním 
„ateistů“ povznést a s úsměvem pronáším 
větu: „Jsi ateista, díky Bohu!“ (O rozhodnutí 
Boha, že dal lidem svobodnou vůli, se roze-
pisovat nebudu, ale kdybyste chtěli…, ale 
jelikož nejste nevzdělanci, víte jistě, o čem 
je řeč.) Ateisti jako Nietzsche měli asi pocit, 
že věřící to mají lehčí, nebo že si to lehčí 
dělají, že jsou tedy blázny, co se vznášejí v 
oblacích. Jenže věřící je podle mě ten, co ctí 
morální hodnoty vycházející z Bible a snaží 
se být lepším člověkem. Pokrytectvím (jako 
např. jeden z Farizejů) by od věřících bylo, 
kdyby chtěli být lepší, než ostatní. Každý z 
nás se nahatý narodil, nahatý zemře. Co 
si vezme do hrobu? Co po něm zůstane? 
Vezme si do hrobu peníze? Zůstane po 
něm zlo a nepřátelství? 

Chátra. To jsme všichni. Co si budeme 
nalhávat. Jsme jen nedokonalí jedinci se 
sklonem k závisti, ale i lásce. Je na nás, 
kam se vydáme. Někomu stačí málo a 
zahořkne. Chcete příklad? Co takhle mi-
nulost světa, která nám nechala vzkaz, že 
ve jménu Boha se smí zabíjet? No není to 
k naštvání? Jistě. Proto začnu tvrdit, že 
náboženství je věcí chátry.

Pokud budu jednat tak, jak by se jednat 
mělo, aby se moje skutky staly dobrými, 
pak mi Nietzsche může být ukradený.

Začínám odstavec, ale ve skutečnosti 
uběhlo již několik dní. Dnes, 29. dubna 
2005, v 16:47 už alespoň tuším, co byl 
Fridrich zač a v čem jeho hlava žila. Jeho 
názory jsou zajímavé a ukazují mi duši 
některých osob podobně smýšlejících.

Jak mě přítelkyně inspirovala pravým 
Nietzscheho opakem, tím, koho považuje 
kritizující filozof za chátru, a po setkání s 
ním by si vydrhl horní končetiny, ovšem při 
setkání s naším tajemným člověkem jsou 
lidé, kteří se nemyjí několik dní (což je zase 
druhý extrém), je papež Pavel II. 

Za funkce papeže, kterou bravurně zvlá-
dal desítky let, spojil mnoho lidí a některé si 
nezískal. Jelikož nikdo se nezavděčí všem, 

měl i své odpůrce. Jedna známá (tchýně), 
sedící na rozvrzaném gauči v ušmudlaném 
starém triku s chlupatýma nohama hlasitě 
projevovala názor na papeže tím, že řekla 
něco na způsob Fridrichovo myšlení: 
„Kolem něho se nadělá řečí! Přitom kdyby 
mi sem hodil pár peněz, třeba za nějaký 
jeho prstýnek, pomohl by mi víc. Mě teda 
nepomohl a nechápu, jak můžou říct, že 
pomáhal lidem. Vždyť jenom říká hova-
diny. Kretén je to!“ Seděla jsem na křesle, 
netušíc, co papež vlastně provedl. Srdce 
se mi rozbušilo zmatením. Napadalo mě: 
Jak může někdo projevit takovou neúctu k 
někomu, kdo mu nic neprovedl? Co potom 
tvrdí svým dětem o učitelích, když sama si 
neváží ani laskavých, vážených lidí jako je 
papež?

Už jsem zase naštvaná. Jako Ježíš mám 
chuť do něčeho kopnout, třeba do stánků 
s trhovci, které stojí na svatém místě. 
Možná ani papež, ani Ježíš, když už jsme 
u něj, nezabezpečili celý svět proti hladu a 
chudobě, ale rozhodně neseděli doma a 
nenadávali na ty, kteří se snaží. Neumím si 
představit Ježíše doma u televize s pivem 
v ruce, jak nadává na Jana Křtitele nebo 
Mojžíše, že je Ježíš chudák malý zapome-
nutý, a ostatní si cestují po světě a pořád je 
někdo obletuje. Nebo papeže, jak říká knězi, 
že dneska se mu nechce jít hlásit Boží slo-
vo, že raději půjde na pivo. Kdo jsme, že si 
můžeme dovolit odsuzovat druhé?

Člověk by měl začít nejprve od sebe. 
Podívat se, jaký vzkaz za sebou nechá 
a možná by pochopil, že nezáleží jen na 
penězích. Že větší poklad je šťastná duše. 
A nejenom má. (Samozřejmě ještě by šlo 
přiznat si, že člověk musí tělu dělat dobře, 
aby v něm duše chtěla zůstat.) 

Raději zemřu s úsměvem na rtu, než s 
milionem pod postelí. 

I když ideální by bylo zemřít zdravý, 
šťastný a bohatý. (Ale ne ve třiceti!)

Jak asi zemřel Fridrich Nietzsche? 
jku
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   „Stůj! Kdo si a co tu pohledáváš?“ zavolal k němu jeden z ozbrojenců, když 
ho oslněni světlem konečně zahlédli, a namířil na něj kopí.
„Jsem Ragnar, bard a vypravěč. Nehledám nic než nocleh a něco teplého k 
snědku,“ odpověděl mu, ukazuje, že nemá v rukou zbraně. Byla to spíše ta-
ková naučená fráze, ale skutečně si uvědomil, že má docela hlad.
„Pak sis nevybral dobrou cestu,“ opáčil strážný, ale ustoupil stranou, aby 
mohl příchozí vstoupit.
„Nenašel by se tu někdo, kdo by se postaral o tohohle chlapce? Našel jsem 
ho venku,” pokračoval bard, zatímco vedl koně přes most.
„U všech bohů! Lokharte, skoč pro otce Dunana.“ Zatímco jeden muž odběhl 
do tmy, pomohl mu druhý raněného opatrně sundat: „To je dřevařův syn, 
kde ste ho našel?“
„Nějaké dvě míle odsud, aspoň myslim, v té mlze se to nedá dost dobře 
určit.“
Strážný se nervózně rozhlédl po cestě: “Dobře, že ste ho přivezl… Kousek 
dál je krčma. Nemůžete ji minout.“
Našel ji skutečně snadno i ustájení pro koně. A jako bard dostal jídla dostatek, 
byť skromného, za příslib, že na oplátku podělí se o své příběhy a svůj um, 
jakmile harfu svou opraví, neb ta, jak shledal, cestou poněkud utrpěla.

Ráno čekalo Ragnara nemalé překvapení. Probudil se na lavici v koutě, kde 
usnul, a pustil se do oprav svého hudebního nástroje, staré harfy. Zřejmě do 
ní musel kopnout, jak padal z koně. Dostal dokonce snídani. Po chvíli však do 
jinak prázdného sálu vešlo několik místních, z nichž poznal muže řečeného 
Lokhart, jenž měl včera večer hlídku. Ten k němu vedl další dva. První, starý 
muž měl na sobě dlouhé šedé roucho, zřejmě otec Dunan, poněvadž Ragnar 
pochyboval, že by tu měli více duchovních. Druhý, byl oděn o něco lépe než 
prostě a přes levé rameno mu visel červený plášť sepnutý masivní bronzovou 
sponou. Mohlo mu být něco přes čtyřicet, soudě dle prošedivělého vousu a 
vlasů, však tělo držel zpříma. A právě tento muž promluvil jako první: „Jsem 
Rodreig, pán tohoto dvorce a vítám tě tu pane Ragnare. Od mladého Rulfa, 
máš naše díky za jeho život, jsme se dozvěděli o tvém udatném skutku, jak 
jsi koně navedl na tu bestii a jak ses mu dokázal v boji postavit a obrátit ho 
napůl oslepeného na útěk...“ Ragnar netušil co říci. Vždyť jsem se s tím polovlkem 
srazil, když jsem padal z koně... Oslepeného? Vždyť ani nevím, kam jsem ho 
zasáhl...
Rodreig však pokračoval: „... a proto si dovolujeme, pane, tebe prosit, abys 
nám pomohl s touto bestií, jež ohrožuje náš dvorec. Nemáme mnoho, ale 
dáme ti, co si za to řekneš.“
Jediné, na co se Ragnar zmohl bylo kývnutí, a tak ještě téhož dne vyrazil 
s několika muži do šedivých lesů s úkolem skoncovat s tvorem, o kterém 
pranic nevěděl. Nejraději by zase odjel, ale vida zoufalství v očích míst-
ních lidí, nedokázal odmítnout. Tak nakonec skončím rozsápán nějakým 
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vlkodlakem... vlkodlakem? Ano, tak nějak to bylo v té legendě. Napůl člověk, 
napůl vlk. Jak to jenom bylo dál. Marně namáhal hlavu, nemohl si vzpome-
nout. Tahle legenda nepatřila k oblíbeným a často ji nevyprávěl, už dlouho 
ne, protože končila špatně... Pro jistotu obhlédl svůj doprovod. Byl tu opět 
Lokhart, mladík, jemuž sotva rašil knír - nutno podotknout, že Ragnar sám 
nebyl o mnoho starší - kovářův pomocník v kožené zástěře vyzbrojen seke-
rou a další dva vesničané. Krom Lokharta neměli ani štíty, natož jiné ochranné 
odění, ale jeden měl dokonce luk. Všude se válely chuchvalce mlhy. S viditel-
ností to bylo o něco lepší než předchozího dne. Nevědouce, kde hledat, vy-
dali se nejprve na místo, kde včera našel toho chlapce. Jakže se to jmenoval? 
Rulf, myslím... Když na to místo dorazili, ukázal se ten s lukem jako dobrý 
stopař, neboť je dokázal vést mléčným oparem sledující zároveň stopu toho 
tvora, která je nakonec, brzy po poledni, zavedla na dohled jeskyni. Ce-
lou cestu se Ragnar snažil vybavit si podrobnosti oné legendy, ale dále se 
nedostal. Teď už nebyl čas na další úvahy. Vesničané do něj vkládají svou 
jedinou naději. A proto, vystoupiv z porostu, vydal se přímo k ústí jeskyně. 
Nevypadalo to, že by ho chtěl někdo následovat.
Nemusel ani přemýšlet, co duchaplného zavolat do tmy, aby vlkodlaka vy-
lákal ven. Jakmile se přiblížil, vyrazili proti němu tři vlci. Prvního z nich stačil 
seknout dřív než po něm skočil, avšak další dva ho povalili na zem. Štítem 
si kryl tvář, přesto se jeden dostal až k Ragnarově rameni a zakousl se do 
něho. Bard bolestí upustil meč. Snažil se odvalit, ale nešlo to. Něco svistlo 
vzduchem a vlk se se zakňučením převalil na bok s šípem v boku, z něhož 
koukaly sotva dvě dlaně dříku a opeření. Ragnar na víc nečekal a sáhl k pasu 
pro nůž a bodal jím do posledního vlka, dokud se nepřestal hýbat.
„Nic jiného neumíš?!“ zvolal směrem k jeskyni, sotva se mu podařilo se po-
stavit a sebrat ze země meč.
Nemusel čekat dlouho. Takřka v zápětí se z šerého vchodu vyřítil i vlkodlak 
v celé své velikosti. Opravdu mu chybělo jedno oko, ale jizva, která se přes 
něho táhla, vypadala starší než od včerejšího večera. Šlo to rychle, možná až 
moc. Protivník se na Ragnara vrhl plnou silou, sotva mu stačil stavět štít do 
cesty. Dřevo i kování sténalo pod každým úderem, a co teprve paže, která 
štít držela. Bard zatínal zuby a ze všech sil se snažil udržet se soupeřem 
krok. Ze začátku se snažil rány i oplácet a mával kolem sebe mečem, ale 
čepel zdaleka neměla takovou účinnost, jakou by podle síly zásahu odha-
doval. Jako by meč sám odskakoval a nezanechával za sebou nic než mělké 
škrábance. Krvácející rameno se připomínalo při každém seku. Navíc ho jeho 
protivník brzy přesvědčil, že je rychlejší a silnější než on, a Ragnar začal pro-
padat beznaději. Tohle bude jeho konec. Vzpomněl si na svou lásku. Krásná 
jako vždy... Polevil v obraně, čehož vlkodlak ihned využil. Náraz Ragnara 
povalil... V jeho mysli se však rýsovala jen jeho milovaná. Šeptal její jméno... 
Nedbal toho, že se jeho protivník nebodl při svém útoku na jeho meč a teď 
tam stál nad ním a pomalu si ho vytahoval z břicha... Její tvář, dokonalá v 
každém detailu... Jedinou tvář, kterou však před sebou najednou uviděl, byla k
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ta soupeřova vlčí. Díval se upřeně na něj. Ne do tváře, na sponu od pláště, na 
stříbrnou sponu. V tu chvíli Ragnarovi svitlo a najednou mu v mysli vyvstala 
slova z legendy, která si nemohl vybavit, možná je i začal odříkávat na hlas 
to netušil, stále byl napůl mimo, snad ztrátou krve a vyčerpáním. Upustil 
polámaný štít. Běh času jakoby se zpomalil. Popadl sponu, strhl ji z pláště a 
za stálého recitování dávno zapomenuté legendy ji vší silou nacpal ochro-
menému vlkodlakovi do pootevřené slintající tlamy. V mžiku byl na nohou a 
svíral protivníkovi krk, lépe řečeno mu na něm doslova visel. Všechno bylo 
takové rozmazané, musel se praštit do hlavy, když spadl na zem. Najednou 
se mu pohled rozostřil úplně a Ragnar ztratil vědomí...

O tři dny později seděl Ragnar na svém koni a sledoval údolí utopené v 
mlze pod sebou, které právě opustil. Mlha se už nezdála tak hrozivá, možná 
ani nebyla tak hustá a neprostupná. Přemýšlel o událostech, jež se mu 
tu přihodily. Stal se pro místní obyvatele hrdinou, zvláště po tom, co ho 
polomrtvého dopravili zpět do vesnice a vyprávěli o jeho souboji s bestií, jak 
ji nejprve načal svým mečem a po nerovném boji ji ochromil mocným zak-
línadlem, načež ji vlastnoručně uškrtil, že sebou bestie ještě dlouhou chvíli 
házela ve smrtelných křečích… Jenom při tom použili mnohem více slov a 
překřikovali se jeden přes druhého. Za odměnu dostal od Rodreiga váček 
s několika mincemi, nový plášť, neboť ten svůj si zničil a místní kovář mu 
opravil štít a obdržel i spoustu zásob jídla na cestu, za což byl vesničanům 
více než vděčný. Avšak nebyl si tak jist velikostí toho co vykonal, a tak i přes 
naléhání brzy vesnici opustil. Nechali ho jít, aby mohl i jiným pomoci tak 
jako pomohl jako jim. A on tu teď sedí schlíple na svém koni s ovázanou 
hlavou, ztuhlým ramenem a hledí zpět... Proč se mi smrt směje a vyhýbá 
se mi, nemám sílu nést své břímě. Ne, není to břímě, ale přec to tíží. Proč, 
krásko? Ne, ty za nic nemůžeš... Ne... Když mým osudem je žít, pojedu dál, 
pojedu smrti vstříc se tvým jménem v srdci. Rozhodl se. Pro tebe, má lásko, 
vykonám vše... Pobodl koně a vydal se na svou pouť. Teprve pozná moc slov, 
ač částečně již okusil, a moc hudby. Je přece bard. Vydal se na svou pouť pro 
lásku. Vydal se vstříc novému dobrodružství.
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Zde mùže být vaše reklama
v pøípadì zájmu napište na: hony@dien.cz

mn reklama
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   Ptáte se co to vlastně Su Doku je? Odpověď je jednoduchá! Su Doku je 
pravděpodobně nejoblíbenější japonská hra. V překladu přibližně znamená 
„umisťování čísel“. Dá se přirovnat ke křížovce s čísly. 
   Teď si zajisté někteří lekli: „Cože? Japonská křížovka? Vždyť já neumím 
japonsky ani slovo!“ nebo „Co? Čísla? Ale mě přece matika vůbec nejde!“ 
   Nepanikařte! Mezi výhody Su Doku patří jeho nenáročnost, to znamená 
že nemusíte umět žádné cizí jazyky ani nic jiného, zkrátka nepotřebujete 
nic jiného, než šedou kůru mozkovou a schopnost počítat od 1 do 9, což 
si myslím ,že by neměl být problém:o) Už si říkáte: „Hele nezdržuj, už se to 
chci naučit?“ Tak dobře, jdeme na to. 

  Klasický Su Doku 
rébus se skládá z 
9 čtverců (3 na 3) a 
každý z těchto čtverců 
obsahuje 9 polí (také 
3 na 3). Cílem je do 
každého pole umístit 
číslo od 1 do 9 za 
těchto podmínek:

1) Každá řádka 
(vodorovná řada) musí 
obsahovat nejvýše jed-
nu od každé číslice.
2) Každý sloupec 
(svislá řada) musí ob-
sahovat nejvýše jednu 
od každé číslice.
3) Každý čtverec 
(3 na 3) musí obsaho-
vat nejvýše jednu od 
každé číslice.

Su Doku 

   Na závěr bych chtěl ještě dodat že své příznivce má Su Doku i v 
České republice. Nakladatelství BB/art vydalo Velkou knihu Su Doku, 
která je dostupná téměř ve všech knihkupectvích. Pokud ale dáváte 
přednost internetu, můžete se podívat na www.sudoku.wz.cz, kde 
můžete najít další „magické čtverce“ a informace ze světa Su Doku. 
Je zde i možnost zúčastnit se oficiální Su Doku ligy na stránkách 
www.sudoku-league.com/cz. 

Zde si můžete vyzkoušet 1 rébus.  Jeho řešení najdete na  konci novin.

Fenomén který zaplavil svět

jpi

mn reklama
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    Zeptala jsem se několika lidí z města 
i z vesnice a obě strany především hájily 
svojí domovinu, ale jejich způsob komu-
nikace se zase až tak moc nelišil. Lidé 
z vesnice si myslí, že jsou více praco-
vití. Ovšem ti z města si to o sobě myslí 
také. Tak jak to vůbec je? Já myslím, že 
vesničané jsou zvyklí na tu tvrdší práci, 
zatímco měšťané spíš na vysedávání 
v kanceláři. Já osobně bych dala asi 
přednost práci v kanceláři, která je v 
dnešní době lukrativnější, ale zase na 
druhou stranu bych se nedokázala vzdát 
krásného prostředí vesnice. Každé má 
prostě své pro i proti. Ale co si o tom 
myslí ukázkový vesničan nebo typický 
měšťan? 

  Na první pohled se mi dokonce zdá-
lo, že by se spolu tihle lidé nemohli nikdy 
snést, ale potom mi dojde, že spousta 
jich má kamarády z „druhé strany“ a s 
těmi si perfektně rozumí. Ale je pravda, 
že například kamarádi oněch kamarádů 
je nemohou ani vystát.

  A jak se liší jejich zájmy? Mají více 
možností ti z města, nebo z vesnice? 
Na vesnici je spousta přírody, ale stačí 
každému jen tohle, nebo by potřeboval 
městské podniky? 

Nejdříve pár otázek a odpovědí od 
lidí z vesnice: 

1. Co si obecně myslíš o lidech z města. 
Liší se podle tebe nějak od lidí z vesnice?
Veronika (15): „Ano liší se. Tak třeba na 
vesnici chodí víc otrhaný než ve městě. 
Tam chodí lépe oblečený.“
Vašek (15): „Liší se a moc. V čem? Lidi z 
vesnice jsou pracovitější a umí za práci 
pořádně vzít, ale myslím si, že i ve městě 
jsou světlé výjimky, nějaké :).“

VESNICE 
versus 

MÌSTO

Každá z těchto dvou 
stran má svůj vlastní 
názor. A každá strana si 
myslí, že se mýlí ta druhá. 
Co je asi správně nebo 
alespoň správněji? 

Reportáž
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2. Chtěl/a bys žít radši ve městě?
Víťa (15): „Ne. Protože na vesnici je to 
lepší, znají se tam lépe lidé, je to tam ta-
kové stmelené.“
Zdeněk (45): „Ani po smrti :). Tedy nikdy. 
Není nad vesnici.“
Vašek (15): „Ne, v žádném případě. Už 
jenom proto, že na vesnici je lepší vzduch 
a ve městě ne. Není tam tolik možností 
strávit chvíli v klidu a tichu.“

3. Smýšlíš o lidech z města jako o 
městských puťkách? 
Honza (15): „To je velký pojem. Některý 
jsou v pohodě a některý ne….Každej je 
jinej.“
Míša (14): „Jen třeba z Prahy. Třeba 
sestřenice. Ona má všude náušnice a 
myslí si o sobě hrozně moc.“
Vláďa (15):  „Smýšlím o nich tak, že 
nemají dobrý vztah k přírodě a chtějí se 
jí vyhnout.“

4. Myslíš, že ve městech jsou lidé nafou-
kaní?
Vláďa (15): „Jak kdo. Někteří si myslí, že 
když bydlí ve městě, jsou něco lepšího, 
a když jsou bohatí, tak jsou ještě nafou-
kaní.“

5. Máš nějakého kamaráda z města? 
Když si s ním povídáš, liší se nějak téma 
rozhovoru, nebo způsob vyjadřování, 
od rozhovorů, které vedeš s lidmi z ves-
nice?
Aneta (14): „No, moc kamarádů 
tam nemám, ale o pár bych věděla. 
Samozřejmě, že se ty rozhovory dro-
bet liší. Ty městský se hodně baví o 
městských podnikách (bary, kina,…) to 
na vesnici vůbec nemáš. Ve městech 
se v názorech hodně opičí. Nemají svůj 
názor.“
Vašek (15): „Určitě. Troch jiný to je, lidi 
z města používají hodně odborných 
výrazů a kolikrát si s nimi nemůžeš to-
lik pokecat jako s vesničanama a nemají 
ani tolik pochopení.“
Víťa (15): „Mám, je to jiné. Oni to vypráví 
moc odborně.“
Terka (14): „Mám. Možná někdy se liší 
ten názor. Jinak vůbec.“

6. Co děláš ve svém volném čase, když 
jsi na vesnici? 
Zdeněk (45): „Buď pracuji doma, nebo 
jsem v lese a věnuji se myslivosti.“
Vláďa (15): „Třeba rád běhám za hasiče, 
jezdím na kole nebo hraji fotbal.“

jro
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7. Myslíš si, že když jsi vyrůstal/a celý 
život na vesnici, měl/a jsi díky tomu víc 
volnosti?
Veronika (15): „Určitě jsem měla více 
volnosti. Ve městě bych musela pořád 
něco dělat.“
Vláďa (15): „No určitě je to jiné. Když jsi 
ve městě a je ti třeba osm let, vůbec ti 
nedovolí jít ven, protože je potřeba dozor. 
To na vesnici ne.“Honza (15): „Určitě. že 
jako doma mi dovolí všechno. A většinou 
se mě ani neptají v kolik přijdu.“

  Lidé z vesnice si tedy myslí, že mají 
volnější život, avšak město je pro ně také 
do jisté míry lukrativní. Ale jak to je s lid-
mi z města? Mají zase oni radši město a 
na venkov se uchýlí jen na dovolenou?

Tak teď zase pár otázek pro lidi 
z města:

1. Co si obecně myslíš o lidech z vesnice?
Brigita (51): „Lidé z vesnice jsou většinou 
otevření a ochotní pomáhat si navzájem, 
protože se znají a mají dlouhodobější 
vazby. Tím se liší od lhostejných 
městských lidí, kteří neznají například 
ani souseda ve vedlejším bytě.“

Bára (14): „Já nevim. Liší se, jsou takový 
opoždění :). Ale jinak jsou normální.“

2. Chtěla by jsi žít radši na vesnici?
Magda (23): „V současné době jsem se 
z města přestěhovala na vesnici za prací 
- ani ne. Vyrostla jsem ve městě a docela 
mi teď chybí ten ruch. Za kulturou, spor-
tem, i za nákupama musím dojíždět, 
není tu žádná možnost zábavy, kromě 
hospody a nemám tu žádné kamarády.“
Brigita (51): „Na typické vesnici bych v 
současné době trvale žít nechtěla. Radši 
v klidném městě a na vesnici jezdit za 
dovolenou.“

3. Smýšlíš o lidech z vesnice jako o 
vesnických vidlácích? 
Magda (23): „No místy, když to vidím tak 
jo. Ale záleží na jednotlivcích. Oni mají 
prostě jiné možnosti, málo peněz, jiné 
vztahy…“
Bára (14): „Ano. Nejdou tolik s dobou.“

4. Připadají ti vesničané nevychovaní?
Brigita (51): „Myslím, že lidé z vesnice 
mají slušné vychování a možná lepší vz-
tah k práci a k věcem, než lidé z města.“
Magda (23): „No spíš jim nikdo neřekl, 
že je to nevychovanost, dřevorubec v 
lese si servítky nebere. Člověk se občas 
diví, že to umí jíst příborem - teď míním 
opravdu vesnici, třeba kolem 400 obyva-
tel. 

5. Máš na vesnici nějaké kamarády? 
Když se s nimi bavíš, liší se nějak téma 
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rozhovoru, nebo způsob, kterým se 
vyjadřují od rozhovorů, které vedeš s 
měšťáky? 
Brigita (51): „Kamarády mám spíše z 
Prahy nebo z menších měst. Pokud 
navštívím příbuzné nebo známé na ves-
nici, často se rozhovory točí kolem práce 
k hospodářství a o lidech v sousedství. 
Příliš se o naše městské problémy ne-
zajímají, o městě mluví trochu s despek-
tem.“

6. Co děláš ve městě ve svém volném 
čase? 
Magda (23): „Ve městě jsem od 
pátečního odpoledne, do neděle večer. 
Večer jdu většinou s přáteli do hospody - 
popovídat si. Nebo na koncert. Přes den 
jsem někde na návštěvě, nebo jdeme na 
výlet, do bazénu…“
Brigita (51): „Ve volném čase si zajdu 
do hospůdky, na výstavu, do pizzerie, 
na koncert nebo do divadla. Nebo jen 
na procházku do centra Prahy. Taky 
třeba chodím na keramiku. Někdy si jen 
užívám domova. Nejradši jsem doma 
sama a pouštím si oblíbené písničky.“

7. myslíš si že tím, že jsi vyrůstala ve 
městě, nabízelo se ti více možností a 
více volnosti?
Brigita (51): „Nepochybně je tu více 

možností třeba u dětí rozvíjet různé 
dovednosti, hru na hudební nástroje, 
výtvarnou výchovu, pohybovou výchovu 
apod. Určitě lze vše zajisti bez auta po-
mocí hromadné dopravy. Určitě i já jsem 
měla velkou volnost a možnosti věnovat 
se téměř čemukoliv co mě napadlo. Ve 
městě je spousta kin, divadel, výstav, 
zájmových kroužků. Řekla bych, že zde 
má člověk i volnější způsob myšlení a 
cítí se nezávislý na okolí.“

8. Srovnej stručně život na vesnici s 
životem ve městě.
Brigita (51): „Na vesnici se tráví víc 
času v uzavřené společnosti známých 
a sousedů. Lidé mají menší pracovní 
příležitost. Obvykle dojíždějí do měst. 
Myslím, že je tam život klidnější a 
pomalejší. Je tam větší sepjetí s přírodou. 
Ve městě je lepší pracovní příležitost, 
lidé se navzájem neznají, denně pot-
kávají stovky neznámých lidí. Styl života 
je obvykle uspěchaný a nervní. Je zde 
hluk  a méně klidu k soustředění. Pohled 
na přírodu je občas dost idealistický.“
 
  Tak teď by to mělo být kompletní srovnání 
života na vesnici i ve městě. Určitě nikdo 
z dotázaných není úplně spokojený, ale 
ani by se většina nechtěla stěhovat. 

kop
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zz
Zlatá rybka má jet na dovolenou a hledá za sebe náhradu. Potká krokodýla 
a domluví se s ním, že to za ni vezme. Rybka se vrátí z dovolené a ptá se 
krokodýla, kolik měl klientů.
„Ale, jenom jednoho.“
„A co si přál?“
„Aby měl penis až na zem.“
„A jak si to, prosím tě, dokázal? To ani já neumím.“
„Ukousl jsem mu nohy!“ 

Sejdou se takhle jednou dva lovci, jeden má překrásnou liščí kůži. Ten druhý 
mu závidí a tak se zeptá: „Člověče, jak jsi dostal takovou lišku?”
„No, přišel jsem k noře, zařval jsem Hůůůů, liška vyběhla ven a já ji střelil.”
Za týden se potkají znova, a ten jeden zrovna s sebou nese velkou medvědí 
kůži. Ten druhý se zase ptá, a ten první vypráví: „No, přišel jsem k sluji, 
zařval jsem Hůůůů, medvěd vyběhl ven a já ho střelil.”
Třetí týden se potkají, a ten jeden je celý zafáčovaný a zasádrovaný, jednu 
ruku vůbec nemá. Na zvědavé dotazy spustí: „No, přišel jsem k obrovský 
sluji, zařval jsem Hůůůů, zevnitř se ozvalo taky Hůůůůůůů a vyjel vlak...” 

Na finálovém zápase SuperBowl v americkém fotbale sedí chlápek na jed-
nom z nejlepších míst. Na narvaných tribunách jsou spousty lidí a jen vedle 
něj jedno volné místo. Dalšímu chlápkovi v řadě to nedá a tak neutrálně 
říká: „Nedovedu si představit, že by si někdo zaplatil tohle místo a pak sem 
nepřišel.”
Na to náš chlápek povídá: „Víte, já koupil už před měsícem lístek pro sebe a 
ženu, jenže ta mezitím náhle onemocněla a zemřela.”
„Ach, to je mi moc líto. Ale proč jste ten lístek nedal někomu z rodiny?”
„Všichni z rodiny jsou na pohřbu.” 

Matka se ptá synka:
“Pepíčku, co bys chtěl k Vánocům. Sestřičku nebo bratříčka?”
“Když tě to neroztrhá, tak sáňky!”  

zasmìjte se ...z
z

z

z

z
z

z

z
z

z

z
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zz
Do knihkupectví vstoupí žena v černém, v ruce drží knihu “Houby okolo nás”. 
Knihkupec jí stiskne ruku a praví: „Upřímnou soustrast, vydavatelství už tu 
chybu opravilo.“ 

Co se narodí, když zkřížíte krávu a želvu?
Tele s přilbou. 

Jedním uchem tam, druhým uchem ven, ale v hlavě zůstává. Co je to?
Odpověď: Krumpáč. 

Víte, co se stane ze Sněhurky, když se dotkne drátů elektrického vedení?
Popelka! 

Stoji “objemnější” dáma před zrcadlem a říká mu: „Zrcadlo, zrcadlo, řekni mi, 
kdo je na světě nejkrásnější?“
A zrcadlo na to: „Uhni, nevidím!“  

Přijedou dva Němci k benzinové pumpě, aby natankovali. Jeden tankuje, ale 
druhej si místo tankování strčí tu hadici do zadku. Ten první na něj nevěřícně 
kouká a pak povídá: „Aber, Hans, was machst du? Das ist nicht normal!”
A Hans odpoví: „Ja, ich weiß, das ist Super.”  

Malej, zelenej...
Jede řidič kamionu a zastaví ho muž a říká: „Já jsem malej, zelenej a ošklivej 
trpaslík a mám hlad!“ Řidič mu tedy hodí bagetu a jede dál. Po chvíli ho za-
staví další muž: „Jsem malej, zelenej trpaslík a mám žízeň!“ Řidič mu hodí 
flašku s pitím a jede. Za nedlouho ho opět zastaví muž, tentokrát se řidič 
naštve, rozrazí dveře a povídá: „Co chceš ty malej, zelenej trpaslíku?!“ ... 
„Vaše doklady prosím!“

zasmìjte se ...z z
zz z
z

zz

z
z

Připravil: mmiz
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Tak sem tak přemýšlela o vánočních 
svátcích...Jak si někteří lidé dokáží z příjemné 
věci udělat starost, která jim nedá spát. Buď 
už v září lítají po obchodech a shání dárky. 
A nebo vyrazí 23. prosince a koupí narychlo 
nějaké nesmysly, jenom aby něco koupili. Ano, 
jedna z největších motivací Vánoc je dostávání 
a dávání dárků, ale že by kvůli tomu měli lidé 
šílet? Vánoce jsou tradice, a ať se nám to líbí 
nebo ne, dokud nikdo nepříjde a Vánoce úplně 
nezruší, budou tady každý rok. A my, rok co 
rok, budeme obdarováváni a sami budeme 
obdarovávat ostatní. Budeme zdobit vánoční 
stromečky a péct cukroví. Dělat vánoční úklidy. 
Dekorovat si svoje bydlení. A plno jiných věcí. 
Prostě nějakým způsobem se snažit vytvořit 
si příjemnou vánoční atmosféru. Způsob 
vytváření je na každém z nás, najděte si ten, 
pro vás nejpříjemnější, a užívejte si klidu a po-
hody, kterou si sami vytvoříte.

Pohodové Vánoce a úspěšný rok 2006.

šéfredaktorka
Tereza Pavlovsky


