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

mi, cukrovím, čokoládou, zkrátka 
před  vším,  po  čem  se  tloustne. 
Každý  z nás  chce vypadat dobře 
a nevymykat  se normálním pro-
porcím.

Moje rada zní: klidně se cpěte! 
Na  světě  žije  mnoho  lidí,  které 
doženete  svými  jemnými  odliš-
nostmi jen stěží. Pojďme se podí-
vat  na  několik  nejzvláštnějších 
lidí,  kteří  díky  svým  anomáliím 
znají  slávu, obdiv,  ale  i  odstrko-
vání společnosti a nejednu potíž 
v každodenním životě. 

Nejvyšší muž
Nejvyšším mužem, jehož rekord je 

nezvratně doložen, byl Robert Per‑
shing Wadlow (USA, 1918–1940), který 
byl 27. června 1940, kdy byl naposledy 
měřen, vysoký 2,72 m. Jeho velikost 
byla důsledkem přílišné aktivity hypo‑
fýzy, která je zdrojem růstového hor‑
monu somatotrofinu.

Nejvyšší žena
Ceng Tin‑lian (Čína, nar. 26. června 

1964) z komuny Jasný měsíc v provin‑
cii Chu‑nan měřila v době své smrti 
13. února 1982 2,48 m. Toto číslo před‑
stavovalo její výšku s předpokládaným 
normálním zakřivením páteře, protože 
trpěla silnou skoliózou (zkroucením 
páteře) a nebyla schopná stát rovně.

Nejmenší muž
Younis Edwan (Jordánsko) je údajně 

velký jen 65 cm (nebyl oficiálně změřen 

Guinnessovou knihou rekordů). Vůbec 
nejmenším mužem byl Gul Moham‑
med (Indie, 1957‑97), který byl 19. čer‑
vence 1990 v nemocnici Ram Manohar 
(New Delphi, Indie) vyšetřen, a zjistilo 
se, že je vysoký pouze 57 cm.

Nejmenší žena
Pauline Mustersová se narodila 26. 

února 1876 v nizozemském Ossen‑
drechtu a při porodu měřila 30 cm. 
1. března 1895 zemřela v americkém 
New Yorku v 19 letech na zápal plic 
spojený se zánětem mozkových blan. 
Při posmrtném ohledání bylo zjištěno, 
že „princezna Pauline“, jak se jí říkalo, 
měřila přesně 61 cm.

Nejtěžší muž
V březnu 1978 byl Jon Brower 

Minnoch (USA) přijat do univerzit‑
ní nemocnice v americkém Seattlu, 
kde endokrinologický konzultant 
Dr. Robert Schwartz vypočítal, že Min‑
noch musel vážit přes 635 kg; většinu 
této váhy musela tvořit voda nahroma‑
děná v organismu v důsledku srdeční 
vady působící městnání. Minnochova 
manželka Jeanette (USA) vážila pou‑
hých 50 kg, takže u této dvojice byl 
také zaznamenán vůbec největší váho‑
vý rozdíl u manželského páru – zhruba 
585 kg.

Nejtěžší žena
Rosalie Bradfordová (USA) dosáhla 

v lednu 1987 nejvyšší váhy – 544 kg. 
Když ji lékaři postrašili, snížila svůj 

denní příjem na 1200 kalorií a zača‑
la cvičit – tleskala rukama. O pět let 
později zaznamenala váhový úbytek 
odpovídající váze sedmi lidí a zazna‑
menala další rekord: nejvyšší váhový 
úbytek, jehož kdy nějaká žena dosáh‑

la.

Nejdále vykulené oči
Kim Gordmanová (USA) dokáže 

povysunout oční bulvy na 1,1 cm 
z očních důlků. Jedním ze známých 
„valičů očních bulev“ je také Claudio 

Paulo Pinto (na obrázku), který dokáže 
vyvalit oči až 7 mm.

Nejdelší chlupy v obočí
U chlupu vyrůstajícího z levého obočí 

Franklina Amese (USA) byla 26. února 
2004 naměřena délka 7,81 cm

Nejdelší řasa
Marku Gordonovi (USA) vyrůstá 

z levého očního víčka řasa, u níž byla 
4. června 2004 v Batavii ve státě Ohio 
v USA naměřena délka 4 cm.

Nejdelší chlup vyrůstající z ucha
Radhakantu Badžpajovi (Indie) 

vyrůstají ze středu vnějšího ucha 

Letem světem
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(uprostřed boltce) chlupy, které měří 
ve svém nejdelším bodě 13,2 cm.

Nejdelší jazyk
Stephen Taylor (Velká Británie) má 

jazyk, kteří měří od špičky po střed 
Taylorova sevřeného horního rtu 9,4 
cm. Jazyk byl změřen ve westwood‑
ském lékařském středisku v Coventry 
v hrabství Warwickshire ve Velké Bri‑
tánii 29. května 2002.

Největší naměřený obvod 
hrudníku

V únoru 1958, krátce před svou 
smrtí ve věku 32 let, vážil Robert Earl 
Hughes (USA) 484 kg a měl obvod 
hrudníku 3,15 m a obvod horní paže 

1,02 m. V šesti letech vážil 92 kg a do 
deseti let to dopracoval ke 171 kg; ve 
25 letech pak dosáhl 406 kg. 

Nejdelší nos
Existují historické záznamy, podle 

nichž měl Thomas Wedders, který žil 

v Anglii v 70. letech 18. století a byl 
členem putovního cirkusu, nos dlouhý 
19 cm.

Nejdelší nos u žijící osoby
Mehmet Ozyurek (Turecko) má nos, 

u nějž byla 31. ledna 2001 v jeho rod‑
ném městě Artvin naměřena délka 
8,8 cm od kořene ke špičce.

Největší chodidla u žijící osoby
Největší známá noha patří herci 

Matthewovi McGrorymu (USA), který 
nosí boty velikosti 29,5 (britská velikost 
29, evropská velikost 63). Jeho pravá 
noha měří 44,45 cm a je o 1,27 cm delší 

než chodidlo levé. Matthew, hvězda 
snímku Tima Burtona Big fish (Velká 
ryba, USA, 2003), je vysoký 2,29 m a za 
jeden pár bot platí až 22 745 dolarů.

Nejpodivnější jídelníček
Michel Lotito (Francie) je znám jako 

Monsieur Mangetout („pan Všežra‑
vec“), protože od roku 1959 konzumu‑
je kov a sklo. Od roku 1966 spořádal 
18 jízdních kol, 15 nákupních vozíčků, 
7 televizorů, 6 svícnů, 2 postele, jedny 
lyže, počítač a lehké letadlo Cessna. 
Je údajně rovněž jediným historic‑
kým případem, v němž rakev skončila 
uvnitř člověka a nikoliv naopak. Do 

října 1997 stačil Monsieur Mangetout 
sníst téměř 9 tun kovu. Navzdory této 
„železné“ konstituci tvrdí, že po baná‑
nech a natvrdo uvařených vejcích se 
mu dělá nevolno.

Nic nemůže prostý lid vytočit 
více než ponižování, násilí, 
bezpráví … korupce. Slýchá-

váme to denně ve zprávách,  slý-
cháváme o zkorumpovanosti poli-
cie a dalších státních orgánů. Na 
sever od nás však existuje země, 
kde tyto věci chtějí vymýtit. To je 
sice chvályhodné, ale prostředky, 
jejíchž pomocí  chtějí  tohoto  cíle 
dosáhnout, jsou strach, bezpráví, 
korupce. 

Že nechápete? Je to prosté. V Pol‑
sku – a asi nejen v Polsku, ale i v jiné 
evropské zemi, lidi pobouří, když se 
mezi sebou vraždí mládež. To přesně 
se stalo v Polsku – i když se nestala 
vražda, nepřímo tomu tak bylo. V jed‑
né škole došlo k incidentu, kde spo‑
lužačku ostatní spolužáci osahávali, 
svlékali a pokoušeli se ji pohlavně zne‑
užít. Vše si přitom natáčeli na mobilní 
telefony, kamery. Zmíněná student‑
ka tuto potupu neunesla a spáchala 
sebevraždu. 

Na popud této události místní záko‑
nodárci „vymysleli“, že mladiství se 
nesmí venku objevovat bez doprovodu 
dospělého po dvaadvacáté hodině až 

do pěti do rána. Jde vlastně o pros‑
tý zákaz vycházení. Aby toho nebylo 
všechno, časem chtějí zavést na školách 
uniformy, zakázat používání mobilu 
(rušičky a podobně) a dále a dále. 

Trochu mi tento přístup připomí‑
ná zákaz vycházení za Protektorátu 
během druhé světové války. Akorát ny‑
ní jsou „poškození“ pouze mladiství. 
Samozřejmě chápu, že nelze genera‑
lizovat a taktéž chápu, že jsou tamější 
občané z nastalé situace mírně rozru‑
šeni, ale proč dělat ukvapené závěry? 
Komu si myslí, že tím pomohou? No 
studentům ne! I když plány vypadají 
monstrózně, i zde platí jednoduchá 
poučka: Čím více je toho zakázáno, tím 
více prostoru má korupce a podplácení. 
Stejně tak i tady. Už jednou to tu bylo – 
většina z vás si to zajisté nepamatuje, 
ale i v naší republice tomu tak kdysi 
bývalo. Ale lidé se zde poučili, vědí, že 
když někomu něco zakážete, stejně to 
dělá. Proto nechápu rozhodnutí oby‑
vatel, dokonce 80 % obyvatel (podle 
agentury TNS OBOP). Tento „program 
nulové tolerance“, jak ho zdejší vláda 
nazývá, se tedy v Polsku nejspíše ujme 
a uvidíme, jaké to bude mít výsledky. 

Ale řekl bych, že mravní minimální. 
Spíše bude potřeba „nabrat“ hromady 
školních psychologů a vyšetřovatelů, 
protože myslím, že mladým se toto 
líbit taktéž příliš nebude a rozlícených 
osob bude přibývat – a s tím i možná 
počet sebevražd. Je jasné, že to „myslí 
dobře“, ale dle mého to dělají trochu 
neohrabaně a řekl bych, že v dnešním 
západním světě i trochu zvláštně. 

Obávám se, že mladí u nás jsou 
možná také ohroženi. Třeba to pone‑
se výsledky a ostatní státy se „chytí“ – 
např. v Německu, kde se nedávno udál 
incident, při kterém student postřelil 
několik lidí ve škole a pak zastřelil sám 
sebe. Dokonce to sváději na počítačo‑
vé hry, takový nesmysl. V počítačové 
hře se možná podíváte, jak na to, ale 
když nejste vrahy, nezabijete, i když 
vaším monitorem proteče sto litrů krve 
za hodinu. 

Jaký názor máte na toto opatře‑
ní právě vy? Jak byste to udělali vy, 
kdybyste byli ve vládě? Napište nám! 
Budeme se těšit na konstruktivní při‑
pomínky!

rkl
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Stoupající brutalita a krimina-
lita mladistvých  je  skutečně 
ožehavou problematikou sou-

časnosti. Nelze  se  tedy divit,  že 
zákonodárci různých zemí se snaží 
nastálou  situaci nějakým způso-
bem řešit. Domnívám se, že vinu 
nese celá společnost. V západním 
světe dochází k její neustále libe-
ralizaci, která se, bohužel, mnohdy 
projevuje krajně negativně. A tím 
nemyslím  jen  střílení  a  tvrdou 
šikanu na školách.

Stačí se podívat, kolik si toho o sobě 
dnešní žáci a studenti myslí. Už na 
základních školách se chvástají stov‑
ky „mistrůsvětaamoleta“, kteří sice 
nespočítají ani kolik je 10 % ze sta 
a klidně někoho „mylujou“, ale zato 
sebevědomí mají na velmi vysoké příč‑
ce. Ne každý teeneger si uvědomuje, 
jak se má chovat a kde jsou hranice, 
za které by už neměl jít. Existují sice 

i mladí lidé, kteří se chovají slušně, mají 
nějaké vytyčené cíle a v hlavě zabudo‑
vaný alespoň základní morální kodex. 
Bohužel, prostředí a současný stav 
společnosti nahrává na smeč nepři‑
způsobilým, hulvátským jedincům, 
kteří dělají osly a své otroky nejen ze 
svých vrstevníků, ale také z dospělých. 
Nemají zábrany. A proto se ve školách 
více nadává, šikanuje a bije. Nemáme 
na takové zvrhlíky a neřády žádný 
bič – poznámka jim nevadí, rodiče jsou 
jim ukradení, na známkách jim nezá‑
leží, na budoucnosti taky ne a tělesné 
tresty jsou zakázány. Navíc při každém 
provinění se takový nezletilec ohání 
svými lidskými právy, což představuje 
to jediné, co se asi kdy dokázal v životě 
naučit.

A z toho důvodu neodsuzuji „polský 
zákaz“; naopak spíše s ním souhlasím. 
Doba od desíti večer do pěti do rána 
mi nepřijde nějak drastická. Proč by se 

měl mladý člověk potloukat někde po 
nocích sám? Má být doma a věnovat 
se ušlechtilejší zábavě než poflaková‑
ní se bůhvíkde bůhvíským. Myslím, že 
s plnoletostí dosaženou v 18 letech si 
nočních výletů užije až dost a rozhod‑
ně nic nezamešká. Alespoň bychom 
nemuseli v restauracích sledovat, jak 
si skupinka patnáctiletých borců se 
sličnou čtrnáctkou po boku objedná‑
vá další rundu. Nemuseli bychom se 
jakožto plnoletí strkat na diskotékách 
s ovíněnými telátky, která taktak udrží 
oční víčka ode sebe, nemuseli bychom 
v barech poslouchat přihlouplé dívčí 
hihňání apod. Tak jak tak v zákazu 
nočních vycházek do 18 let nespat‑
řuji žádné omezování, ani nevýhody, 
slušný člověk je stejně doma a nad při‑
sprostlými frajírky, kterým už rodiče 
dávno nestačí s dechem, bude alespoň 
viset další „otravný“ bič.

rle

Zákaz vycházení v Polsku
jiný úhel pohledu K

R
IT

IK
A

Podnětem k práci se staly dvě 
události,  které  na  pozadí 
pompézních pokusů o sesta-

vení vlády, co by se v rámci parla-
mentarismu dala nazvat „stabil-
ní“, dokonale odvedly pozornost 
společnosti  na  obvyklá  témata 
předvolebních gulášů  z  emociál-
ních ingrediencí.

12. října 2006 Ministerstvo vnitra 
České republiky přijalo rozhodnutí 
rozpustit organizaci Komunistický svaz 
mládeže (KSM). Důvodem k tomuto 
kroku je neústavní činnost. Minister‑
stvo se přímo odvolalo na paragraf 
z programu KSM, který hovoří o tom, 
že tato organizace „stojí na straně úsi-
lí o revoluční překonání kapitalismu, 
o odstranění soukromého vlastnictví 
výrobních prostředků a o zavedení 
socialistické demokracie jako prvního 
stupně k vytvoření společnosti komu-
nistické, jejíž vybudování je konečným 
cílem“, což – jak komentovala mluvčí 
ministerstva Marie Masaříková – „je 

v rozporu s ústavou i listinou základ-
ních práv a svobod“. 

2. listopadu 2006 schválil senát Par‑
lamentu České republiky návrh Jaro‑
míra Štětiny (za Stranu Zelených) o zří‑
zení komise pro posouzení ústavnosti 
Komunistické strany Čech a Mora‑
vy. Jedenáctičlenná komise by měla 
z rozhodnutí Senátu prozkoumat, 
zda KSČM „řádně dodržuje“ zákon 
o politických stranách v pasáži, podle 
níž strany nesmějí usilovat o odstra‑
nění demokratických základů státu, 
směřovat k potlačení rovnoprávnosti 
a svobody občanů a k potlačení volné 
soutěže politických stran. 

Štětina návrh zdůvodnil cita‑
cí z brožury s názvem „Dokumenty 
6. sjezdu KSČM“, kde se mj. předkládá 
názor, že základní příčinou stupňu‑
jících se problémů světa je kapitalis‑
mus, ekonomický systém založený 
na soukromém vlastnictví výrobních 
prostředků (příroda, člověk, továrny, 
telekomunikace, apod.). KSČM podle 
Štětiny žádá jeho odstranění. „Trvá-li 

KSČM na názvu komunistická, trvá tím 
na třídním boji, diktatuře proletariátu 
a omezení vlastnických práv občanů 
jako na ideologii, kterou je třeba usku-
tečnit v praxi. Pak je nutné požadovat 
její vyloučení z demokratické soutěže 
politických stran,“ řekl v odůvodnění 
svého návrhu. K bodu dokumentu ze 
6. sjezdu KSČM o odstranění soukro‑
mého vlastnictví pak dodal, že to je 
„jedno z nejtěžších porušení ústavy“.

O mizerném imunitním 
systému demokracie
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Obě události si jistě zaslouží rozve‑
dení, které již bude operovat s pojmy 
jako „právo“, „ústava“ nebo „poli‑
tický akt“. 

27. listopadu předešlého roku 
JUDr. Daria Benešová jménem volební‑
ho a sdružovacího oddělení Minister‑
stva vnitra zaslala výzvu občanskému 
sdružení KSM na podnět Policie ČR. 
Výzva se týkala formulace z dokumen‑
tu „Politický program KSM“, v níž se 
mluvilo o „revolučním svržení kapita-
lismu masami pracujících“. Benešová 
formulaci hodnotila jako protiústavní. 
Trnem v oku se KSM stala i kvůli údajné 
politické činnosti, což je v rozporu se 
zákonem o sdružování občanů. KSM 
byla vyzvána k reformulaci programu 
tak, aby neodporoval znění v ústavě, 
což také udělala. Ministerstvo neshle‑
dalo opravu v souladu s ústavou České 
republiky a k definitivnímu odebrání 
licence nakonec argumentovalo pouze 
onou neústavní činností. 

Na původní dopis zaslaný paní Bene‑
šovou KSM odpověděla. Konstatuje 
v něm např., že „jeho činnost probíha-
la a probíhá zcela v souladu se záko-
nem. Svou činnost přitom KSM odvíjí 
od Stanov KSM, které jsou hlavním 
dokumentem KSM, a které byly schvá-
leny Ministerstvem vnitra.“ Co se týká 
formulace z dokumentu „Politický 
program KSM“, odpověděl předseda 
organizace Milan Krajča, že „nejde 
o oficiální dokumenty a stanoviska 
KSM jako občanského sdružení, nýbrž 
o realizaci základních ústavních práv 
a svobod, konkrétně svobody projevu 
a práva na informace ve smyslu čl. 17 
Listiny základních práv a svobod, ať již 
jde o formu redakčních článků či člán-
ků konkrétních autorů. Tyto projevy 
nelze ztotožňovat s činností KSM jako 
sdružení (byly prezentovány v listu 
vydávaném sdružením – pozn.aut.)“. 

Milan Krajča se distancoval také od 
údajné politické činnosti své organiza‑
ce: „KSM zcela jednoznačně odmítá, 
že jeho činnost je realizací práva obča-
nů na sdružování v politických stra-
nách a politických hnutích. KSM ani 
programově ani fakticky nenaplňuje 
definici výkonu tohoto práva, uvede-
nou v § 1 odst. 1 zákona č. 424/1991 
Sb. o sdružování v politických stranách 
a v politických hnutích ve znění novel, 
tj. zejména se neúčastní na vytváření 
zákonodárných sborů a orgánů vyš-
ších územních samosprávných celků 
a orgánů místní správy samosprávy.“

Předseda KSM tu nevědomky oko‑
pává poměrně zásadní téma, a sic 
diferenci priorit jednotlivých bodů 
ústavy. Tento dokument zcela jasně 
říká, že každý má právo na majetek 
a vyvlastnění je možné jen ve veřejném 

zájmu a za náhradu. Nicméně doku‑
ment také hovoří o lidských právech 
a svobodách, přičemž svoboda slova 
a projevu je snad nejvážnějším bodem 
této sekvence. 

Co je důležitější? Čemu dáme před‑
nost – jablku, nebo hrušce? Může to 
někdo vůbec posoudit, a pakliže ano, 
měl by to být jednotlivec, organizace 
nebo společnost? KSM ve svých pro‑
hlášeních nepodněcuje k antagonismu 
vůči lidem (což dělají veškerá více či 
méně radikálně pravicová seskupení 
registrovaná tím samým Ministerstvem 
vnitra, které KSM rozpustilo – např. 
Vlastenecká fronta, Dělnická strana, 
Národní strana, Národní sjednocení, 
Mladí konzervativci, Konzervativní 
institut, apod.), dalo by se ale namí‑
tat, že jim odebírá právo na majetek. 
Dovolím si k tomu však říct, že slovo 
„majetek“ je – jako 99 % zbylých slov, 
z nichž se ústava skládá – značně šrou‑
bované, neurčité. KSM výhradně odmí‑
tá soukromé vlastnictví výrobních 
prostředků a majetek v sobě zahr‑
nuje mnohem víc. Takto bychom mohli 
polemizovat donekonečna a k ničemu 
nedospějeme, protože verdikt jde od 
Ministerstva vnitra, ne od nás. 

Příslušná instituce spravovaná pra‑
covníky, které sestavil pověřený člen 
vlády s volebním mandátem, vydala 
své rozhodnutí. Pakliže však její ver‑
dikt zasadíme do současného politic‑
kého klimatu, nabízí se otázka, má‑li 
vůbec Ivan Langer ve funkci Ministra 
vnitra právo něco takového dopustit. 
Volební mandát současné vlády je asi 
tak stabilní jako aprílové počasí. To 
samé mě napadlo i v souvislosti s dru‑
hou událostí, zřízením senátní komise 
na posouzení ústavnosti KSČM – stalo 
se tak pár dní před senátními volba‑
mi. 

Antikomunistická hysterie
Antikomunismus se v zemích býva‑

lého východního bloku vyvíjel dife‑
rencovaně. Čas odkrývá právo názoru 
žít v prostředí, které se mění. Zatímco 
v některých zemích slouží komunis‑
tické hnutí jako hadrový paňák, do 
kterého se v případě potřeby párkrát 
kopne a ono to vyvolá patřičný efekt, 
tj. rozvášnění lidí, jinde si to mocenská 
elita nemůže dovolit, protože to žád‑
nou odezvu nemá. Někde se lidé snaži‑
li vyrovnat s totalitní minulostí, někde 
ne. Někde se komunistické strany zre‑
formovaly, a to tak, že nemetaforizu‑
jí skanzen marx‑leninistické doktríny, 
někde na reformu ještě čekají.

Situace v České republice je, dá se 
říct učebnicová. Zatímco v tom slavném 
listopadu si málokterý člověk dokázal 
představit, jak to tu bude po restauraci 
privátního kapitalismu vypadat (lidé 

tehdy de facto navazovali na pokusy 
o „socialismus s lidskou tváří“ známé 
z pražského jara ‘68), o rok dva později 
se odpor nejen k ideologii minulého 
režimu, ale k levicovému myšlení jako 
takovému, stal téměř poznávacím zna‑
mením identity člena české společnos‑
ti. Boj proti minulému režimu, snaha 
kriminalizovat režimní zločince, apod. 
se staly hlavními tématy politického 
zápasu. Jakákoliv vina za politický 
nebo hospodářský stav se pak (a to 
platí dodnes) sváděla buď rovnou na 
komunisty nebo přetrvávající praktiky, 
které tu za jejich diktátu panovaly.

S komunisty se buď nemluví nebo by 
se s nimi raději nemělo mluvit. Jedni 
je považují za fašisty v rudém převle‑
ku, druzí raději mlčí. Tisknou se trič‑
ka, z nichž vychází najevo, že zabitím 
komunisty posílíš mír nebo že komu‑
nismus škodí zdraví. Jakmile někdo 
vyjádří ochotu s nimi spolupracovat, 
vzduch kolem se zbarví domodra 
a jsou slyšet milionkráte ohraná teskná 
slůvka o tom, jak nebylo co jíst, jak se 
nikam nemohlo vycestovat, jak zaví‑
rali a popravovali. Když někdo zmlátí 
člena KSČM, určitě se půjde pochlubit 
a ještě určitěji se najde nespočet lidí, 
co ho zapijí jako hrdinu … Takto bych 
mohl pokračovat dál a dál. Nic to však 
nemění na otázce, kterou předkládám: 
je česká společnost morálně zkažená? 
Ne, to vůbec ne. 

Heslo „s komunisty se nemluví“ 
je totiž špatně formulované. Situaci 
nejen v ČR bych si dovolil popsat tak, 
že vytisknu tričko s mottem „o komu‑
nismu se nemluví“, „mluvit o komu‑
nismu škodí zdraví“ nebo „zabij snahu 
mluvit o komunismu a posílíš mír“. 
Přesně takhle naše společnost od 
toho listopadu postupuje, resp. stojí 
na místě, jen okolí se transformuje. 
Padají kulturní domy a staví se obří 
zábavní komplexy. Vyměnili se pánové 
nahoře, ti dole to akceptovali. Jedno 
uspořádání společnosti padlo, druhé 
bylo obnoveno. Hospodářský systém 
byl vystřídán jiným hospodářským sys‑
témem. 

S přibývajícími léty se nikdo neptal 
a nikdo se stále neptá, proč se těch 
41 let muselo odehrát, co se v těch 41 
letech stalo, proč nepřišel listopad 89 
dříve, proč nás Západ „nespasil“, apod. 
Jakákoliv snaha o diskusi je automatic‑
ky zahubena. Do popředí se dostávají 
(jako obvykle) populisté, co navrhnou 
kriminalizaci všeho, co zrovna mocipá‑
nům nevyhovuje a problém jakoby tím 
zřejmě byl definitivně vyřešen. Je to 
nemoc, nemoc parlamentní demokra‑
cie, nemoc papírů, které parlamentní 
demokracii rýsují, nemoc lidí, kteří 
ty papíry sepsali, nemoc manipulace 
s člověkem, nemoc nadvlády, nemoc 

K
R

ITIK
A



mezi� námi�

sociální, politické a ekonomické nerov‑
nosti.

To, že se antikomunisté mnoh‑
dy chovají minimálně stejně děsivě 
a nedemokraticky, jako režim, co tak 
nenávidí a co jim tak ubližoval, se 
zdá být v pořádku, protože tentokrát 
přeci pravda zvítězí … nebo ne? Víte, 
že za minulého režimu byla pravda 
ta pseudosocialistická a extremista se 
jmenoval Václav Havel? Dnes je prav‑
da ta pseudodemokratická a Václava 
Havla všichni bezesporu oslavujeme 
jako velkého humanistu a člověka, co 
toho pro liberalizaci české společnosti 
udělal dost i na milion lidí. Chápete 
do čeho tu kopu? Rozhodně ne do 
komunistické čarodějnice, protože 
ona čarodějnicí nikdy nebyla. Dokud 
bude (ostatně jako i v jiných hlediscích 
moci) panovat monopol na informace 
prezentovaný masmédii logicky hájící‑
mi zájmy svých investorů, kteří určitě 
nezbohatli za reálného socialismu, 
dotud nebude existovat viditelná sna‑
ha se RACIONÁLNĚ vyrovnat s minulos‑
tí této země, protože to indikuje nejen 
starou známou písničku o tom, jak je 
ten komunismus špatný, ale i neohra‑
nou a mnohem důležitější písničkou 
o tom, co tvoří náplň komunistické 
ideologie, z čeho vychází přesvědčení 
o nutnosti socialismu (a o jaké argu‑
menty se opírá) … 

Ano. Politická, ekonomická, kultur‑
ní a jakákoliv jiná moc nerada hovoří 
o svých chybách. To není tvrdohlavost, 
ale snaha vypudit sebevražedné myš‑
lenky. Platí to o jakékoliv vládnoucí 
elitě v kterékoliv historické epoše. To, 
že v české společnosti panuje tolik 
populismu, tolik iracionality, je logické, 
nikoliv však správné. Co s tím? Máme 
si stoupnout opodál a nechat to být 
tak, jak to drtivá většina společnosti 
doposud dělala nebo se máme začít 
konečně ptát na ony důležité otázky, 
jež pak indikují ještě důležitější, ty, 
které se přímo týkají našich životů, 
protože vypovídají o současném stavu, 
současném společenském uspořádání, 
politickém a hospodářském systému, 
apod.? 

Nepřísluší mi odpovídat, 41 let lži 
a nesvobody jsem nezažil, ačkoliv mí 
rodiče ano, ačkoliv můj dědeček co 
kopal uran též. Nepřísluší mi odpo‑
vídat, ale mám nezadatelné právo 
se ptát, stejně jako kdokoliv jiný. 
Nebuďme jen loutkami hozenými do 
zápasu o moc, kolotoče lží a polo‑
pravd, převrácených a přemlácených 
nesmyslů s cílem otupit člověka nebo 
ho jen zavést do stínu nevědomosti … 
Orgány politické, ekonomické a kul‑
turní moci nás chtějí udržet ve stínu 
nevědomosti. Nepřejí si nic víc nebo 
míň než zasadit další ránu jakékoliv 

snaze o diskusi na téma: kapitalismus. 
Naprosto antidemokraticky potlačují 
jakýkoliv projev vědomých či nevědo‑
mých odpůrců kapitalismu (viz zrušení 
KSM, viz policejní zásah na teknivalu 
Czechtek 2005, viz neustálé pokusy 
o kriminalizování tradičního levicové‑
ho slovníku operujícího s pojmy „třídní 
boj“, „vykořisťování“ apod., viz pro‑
vokace a útoky ze strany policie na 
každé demonstraci antikapitalistů). 
Argumenty, kterými se antikapitalis‑
té obhajují jsou apriori zesměšňová‑
ny a z pokusu o diskusi se stává série 
nadávek o extremistech, zakuklených 
teroristech, zmatených idealistech, co 
musejí dospět, aby dosáhli moudrosti, 
apod.

Ačkoliv problémy, na které antika‑
pitalisté upozorňují, jsou zčásti vidět 
(vystěhovávání romských ghett, očišťo‑
vání ulic metropolí a měst od bezdo‑
movců, nezaměstnanost, nefunkčnost 
kontroly lidu nad mocenskými orgány, 
ničení životního prostředí, demontáž 
sociálních práv a jistot, zdražování, 
odcizení a izolace lidí, apod.), vždyc‑
ky je lze zase schovat nebo tendenč‑
ně vynaložit (např. rasistické projevy 

o romské menšině, které v naší společ‑
nosti bohužel vždycky najdou slyšitel‑
ný potlesk, namísto snahy ptát se, proč 
jsou Romové v takových podmínkách, 
v jakých jsou). 

Ano, lze je schovat, protože epochu, 
kterou všichni známé, v níž žijeme, lze 
charakterizovat jako epochu statistické 
masturbace (opěvování procentuální‑
ho růstu životní úrovně, průměrného 
platu nebo snížení průměrné neza‑
městnanosti), sugestivní marketingové 
kampaně (zahrnující vše od svobody 
nákupu až po pěstování předvolební 
důvěry), manipulace s informacemi 
(o některých věcech vám raději vůbec 
nic neřeknou, o jiných se dozvíte zcela 
irelevantní záležitosti atd.) a v koneč‑
ném důsledku tedy manipulace s námi, 
s lidmi, s těmi lidmi, o kterých se mluví 
v demokracii – vládě lidu, té demokra‑
cii, po které všichni toužíme, ačkoliv 
nám pokulhává, pakliže se o některé 
po událostech posledních dvou měsíců 
vůbec dá hovořit. 

jpa
autor není členem ani sympatizan-

tem KSM nebo KSČM
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To  byste  nevěřili,  co  se  dá 
v novinách najít. Nevím, jestli 
si o nás jako o národu někte-

ří myslí,  že  jsme  tupci,  ale  co  je 
moc …

Ale abych upřesnil. Před chvilkou 
jsem se náhodou kouknul do televiz‑
ního programu (běžného papírové‑
ho, bývá přílohou jakéhosi magazí‑
nu). Normálně toto nedělám, protože 
ani běžný TV‑program nemívám (vše 
dělám přes internet). Ale když už tam 
byl …

Narazil jsem prostě na jednu strán‑
ku, označenou jako „inzerce“. Proti 
tomu se říci nic nedá, ale jejím obsa‑
hem byla reklama na jakýsi přípravek 
„Affiline“. Záměrně zde tento název 
uvádím, protože jak jsem zjistil, na 
internetu po něm skoro není ani zmín‑
ka a to to má být „super“ přípravek na 
rychlé hubnutí.

Co mě však dostalo, byl způsob pro‑
vedení této reklamy – ač běžný, takže 
dvě ženské, jedna tlustá a pak hube‑
ná, která zázračně zhubla, po použití 

tohoto přípravku, bohužel provedený 
natolik mizerně, že by si toho všimlo 
i sedmileté dítě. Fotografie jsou na 
první pohled naaranžované, výsledná 
vyhublá paní je poskládáná z více žen 
(např. na krku je bledá, jako stěna, 
ale milimetr pod tím je krásně opá‑
lená) a to takovým způsobem, že mě 
až uráží, co si výrobci dovolí do novin 
dát. Jakou hloupostí se snaží národ 
oblbnout.

Na internetu jsem hledal on‑line ver‑
zi této reklamy, ale bohužel, o výrobci 
ani výrobku, krom odkazů na nákup 
přes e‑bay, neexistuje pořádná infor‑
mace. Z toho důvodu bohužel nemohu 
ukázat onu fotografii, které jsem se 
opravdu ze srdce zasmál. Prostě hla‑
va ženy nasazená na dvě různá těla 
(jedno s bílými a druhé s modrými 
šaty) – a co víc, hlavy jsou totožné, 
akorát zrcadlově převrácené.

Už se nedivím, že paní vyhoří byt, 
když si koupí speciální přikrývku, která 
má odstínit vesmírné vlny nebo super 
žehličku za super cenu, která umí 

napařovat, blikat a zpívat, hlavně, že 
dostane sadu žároviček zdarma. Náš 
národ (a pevně věřím, že v tom nejsme 
sami) je tak trochu „zreklamovaný“ 
na takovou úroveň, že dokáže uvěřit 
i reklamním bludům. Samozřejmě chá‑
pu – některým se věří tak krásně, inu 
kdo by si nepřál zhubnout za týden 
deset kilo? Kdo by nechtěl žehličku 
s blikátky za 200 Kč?

Myslím si však, že je na čase, aby‑
chom začli trochu uvažovat (trochu 
pozdě takhle v roce 2006, nemyslí‑
te …), kam své peníze dávat (dobře, 
vysloveně cpát). Dnes chce každý jen 
a jen peníze, nejde o nic jiného. Firmu 
nezajímá, že je člověk spokojený, když 
se mu lépe spí, firmu zajímá, že vyděla‑
la 8000 Kč za matraci v ceně 50 Kč jen 
tím, že ji nastříkala namodro a dala 
do ní nějaké (podotýkám nezapojené) 
dráty.

Úkolem každého z nás je se roz‑
hodnout, jestli takovým firmám věřit 
a jestli jim vůbec dát šanci.

rkl
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Před chvilkou jsem se chtěl jít 
koukat na jeden pořad v TV, 
ještě nezačal, inu nechal jsem 

tam kanál Primu, běžel zde nový 
úspěšný veleseriál Letiště.

Nemám nic proti těmto českým seri‑
álům, ba naopak, ukazují každodenní 
život, vztahy a rodinné vazby, které 
bychom bez televize určitě nepoznali. 
Ale co mě dostalo, je plochost těchto 
seriálů – no byl jsem úplně na pokraji 
smíchu. Představte si následující scé‑
nu:

Osoby: A – Mužský hrdina, B – dám‑
ská hrdinka.

Letiště, někdy odpoledne:
B přiletí letadlem a potká psa (zain‑

teresovaným i nezainteresovaným 
jistě brzy dojde, že je to pes osoby 
A).

B se mazlí s pejskem
A hledá pejska a přiběhne tedy i k B.
B se diví, že tam na ni čeká, když A ví, 

že má přiletět až večer
A říkal, že tam tak nějak čekal na ni, 

i když netušil, že přijde tak brzy

B se rozohní, že doma nechal děti, 
jestli je někdo hlídá

A říká, že ano, že bratr.
B je naštvaná a odchází

Inu dál nevím, odešel jsem do led‑
nice pro nějaký zákusek. Když jsem 
přišel, byla zde nějaká romantická 
scéna v nějakém baru – raději jsem 
odešel k počítači a v čase, než začne 
můj pořad (v TV koukám pravidelně 
za týden nanejvýše na 2 pořady … 
a SuperStar to fakt není :‑)) Jen jsem 
byl šíleně zděšen (a vlastně pořád 
jsem), že když jsem si nechal vypsat sle‑
dovanosti jednotlivých pořadů, že dva 
a půl miliónu lidí (!) najednou used‑
ne v 20.00 k telce a kouká na Rodin‑
ná pouta. Je nás 10 000 000, z toho 
schopných na TV koukat bych řekl tak 
6 000 000. Některým se však koukat 
nechce, takže zbyde tak 4 000 000 
televizních diváků. Ano – čtyři milióny 
televizních diváků. A z toho polovina 
závislých na ploché kultuře prázdného 
seriálu. Seriálu o životě, který známe 
všichni. Trochu mi to připomíná sezení 
u počítače s hrou The Sims – akorát 

zde si své hrdiny můžete nastavit do‑
opravdy podle sebe (takže podle reál‑
ných reakcí a ne podle reakcí rádoby‑
romantických scénáristů, kteří nevědí, 
jak seriál natáhnout – přidávají nové 
herce atd.).

Co jsme to za národ. Neumíme vyro‑
bit kloudnou písničku, pokud ano, tak 
jsou již hudebníci za hranicemi a tvoří 
raději tam, když už ji vyrobíme, tak 
je podobná tisicům dalším a i kdyby 
byla lepší – neumíme to prodat. Co 
jsme to za národ, že polovina z nás 
doslova dřepí u bedny a kouká na 
běžný život?

Kde jsou ty doby, co jsem se smál fil‑
mu Total Recall, že si pouští na Marsu 
do LCD oken (místo oken zabudované 
LCD nebo plazmy – ale v době Total 
Recall asi o plasmě nic moc nikdo …) 
a v těch si pouštěli umělou krajinku 
na uklidnění. Však tohle je skoro to 
samé – akorát místo krajinky si pouš‑
tíme běžný život.

Co jsme to za národ?
rkl 

Placatá je nej …
 …aneb proč v naší republice nemáme hory
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Pokud ano, kde se skrývá? Mar‑
ně pátrám, ale odpovědi se mi 
nedostává. Zřejmě musí být již na 

pokraji vyhynutí. Jak je to ale možné, 
že dnes a denně narážím na všechny 
možné druhy lidí, jen mi tu chybí ten 
nejdůležitější. Co se všemi stalo? Proč 
jsou na sebe lidé dnes tak zlí? Jsem 
jediná, komu to tak připadá nebo je 
nás víc?

Proč dnes vítězí hrubost, podlost, 
bezohlednost a další bezcharakterní 
rysy člověka nad laskavostí, soucitem 
a prostou lidskostí?

V supermarketech, v hromadné 
dopravě, na ulici, na úřadech, v pod‑

statě kdekoli, kde narazíte (ač nechtě‑
ně) na plémě lidské, se lidé k sobě cho‑
vají dosti neomaleně. Hrubé chování 
se stalo „trendem“. Kdo se chová nej‑
hůře, je nejvíce obdivován a uznáván 
mezi svými vrstevníky. Etiketa zdá se 
vymřela a byla nahrazena hrubostí 
a agresivitou.

Kde jsou ty časy, kdy každý muž 
byl gentleman a každá žena dámou. 
Tuším, že to bylo někdy ve dvacátých 
letech minulého století. To je ale už 
skoro před sto lety. Patrně se jedná 
o další stupeň evoluce. Nejsem si ale 
jista, zdali se evoluce vydala tím správ‑
ným směrem. Ačkoli, evoluce zřejmě 

jde tou správnou cestou, jen člověk 
jaksi zběhl … Možná jsme právě svěd‑
ky vzniku nového biologického dru‑
hu – homo sapiens hulvatus.

Slušný člověk je zahnán do ústraní, 
zesměšňován a popliván. Jak se ale 
takový slušný člověk má probojovat 
mezi těmi ostatními a prosadit si svou? 
Má použít stejných taktik, podlých, 
neetických a nemorálních? Nedegra‑
doval by se právě tím na úroveň všech 
ostatních? Zřejmě mu nezbyde, než 
čekat ve svém koutku a smutně pozo‑
rovat, co se děje kolem. Vždyť je to 
přece jenom slušný člověk …

Slušný člověk ještě žije?

Dnes  se  člověku  jakéhoko-
liv věku nabízí  tolik  snad-
no přístupných uplatnění, 

že  je  nucen myslet  stále  více do 
budoucnosti,  což  může  být  sice 
z mnoha  stran pozitivní  zjištění, 
například z hlediska produktivity 
práce, neměli bychom však stavět 
význam budoucnosti před význam 
přítomnosti, protože od minulosti 
se můžeme ve velké míře oprostit 
stejně  tak  jako můžeme z velké 
části změnit budoucnost. Přítom-
nost je tak vzácná a intenzivní, že 
ji  ovlivnit  téměř nelze. A právě 
v době blížících se Vánoc, kdy se 
z obřadností stávají odbyté forma-
lity cítím nutnost takového uvědo-
mění zvlášť aktuální.

Ptám se sám sebe, jestli je to dnes 
opravdu tak. Jestli si skutečně uvědo‑
mujeme, co je to přítomnost, anebo 
myslíme jen dopředu, pouze na to, co 
bude. Když vidím, jak se stále žene‑
me za vyšším vzděláním, lukrativnější 
prací nebo lepší pozicí a přitom více či 
méně trpíme, říkat (tak jak se to dnes 
říká), že budoucnost je důležitá, se mi 
zdá nepřesné. Dnešní dobu stále více 
vystihuje věta: „Budoucnost je nejdů‑
ležitější.“. S tím souvisejí v každoden‑
ním životě negativní činy, které vzni‑
kají při boji, v němž chce mít každý tu 
nejlepší budoucnost bez jakýchkoliv 
okolků. Tu bychom měli vybudovat, 
ne vybojovat. Představa o úspěšném 
podnikateli, který vlastní prosperují‑
cí firmu s obrovskými obraty, pracuje 
dvacet hodin denně a jeho děti do 

školy nemohou jít bez ochranky, mě 
osobně jako studenta děsí.

Pro vyhlídky na lepší budoucnost jsme 
ochotni zanedbávat sebe i své blízké. 
,,Úspěch je vždy dočasný. V konečné 
bilanci zůstane jen Váš charakter,“ řekl 
jednou Vince Gill, úspěšný hudebník. 
Navíc čím více budeme podléhat tomu‑
to boji, tím více se to v budoucnu pro‑
jeví. Staneme se sice vysoce perspek‑
tivní a žádanou pracovní silou, za což 
jsme kdysi urputně bojovali, budeme 
zcela samostatní, nezávislí a hmotně 
zajištění lidé, zároveň si však uvědomí‑
me, že čím byl tento boj urputnější, tím 
více jsme izolováni jeden od druhého 
a především od těch méně praktických 
estetičností, které přece dnes k získání 
takovéto pragmatické existence nepo‑
třebujeme.

Jistě, někdo může namítnout, že na 
všechny ty ,,krásné zbytečnosti“ bude 
mít čas později. Podle mého názoru 
nikoliv. Možná se poprvé zastaví na 

cestě, po které jde už třicet nebo čty‑
řicet let, ale jen proto, aby se sám sebe 
zeptal: ,,Tak, a co teď?“ Výsledek bude 
ten, že po ní půjde dál, ono zásadně 
měnit svůj život v jeho polovině lze 
jen těžko, zvlášť když nám neschází nic 
k udržení jeho spokojené masky. Sami 
to jistě znáte ze svého okolí: Kolik lidí 
si dnes stěžuje na nedostatek volného 
času. A co vy?

Je to vůbec lidské? Člověk se liší od 
ostatních tvorů právě tím, že se kro‑
mě uspokojování svých potřeb (byť na 
sebelepší úrovni) dokáže soustředit 
také na to, co nám ustavičné předbí‑
hání do budoucnosti začíná brát – žití, 
z kterého dělá pohyb v neustálé kon‑
kurenci pouhé přežívání. Netvrdím, 
abychom na budoucnost nemysleli, 
člověk však musí dbát na to, aby se 
nepohyboval jen v ní, a aby poznal, 
kdy je potřeba se na chvíli pozastavit 
v přítomnosti.

ago

Turboliving
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Řeknu to na rovinu: nesnáším 
přezdobené supermarkety, 
kdy vánoční „békání“ střídají 

„superskvěléprostějedinečné“ nabíd‑
ky a tipy na dárky pod stromeček, 
které „zaručeně“ potěší vaše blízké 
a z davů horečnatě korzujících a ještě 
horečnatěji nakupujících lidí dostávám 
xenofobii. Ještě víc mi ale lezou krkem 
všechny ty „úžasně“ otřepané před‑
vánoční články, plné dobrých rad, jak 
nakupovat, pořídit, zařídit a vyřídit 
vánoční záležitosti co nejdříve a tím se 
vyhnout veškerému vánočnímu třeště‑
ní na poslední chvíli. Jde přece o svátky 
klidu a pohody, ne? Tak. Přesně tomu‑
hle bych se chtěla vyhnout, na konci 
článku posuďte, jestli se mi to povedlo 
nebo jestli je z toho jenom další návod, 
jak nezešílet.

Přibližně od začátku října pracuju 
brigádně za kasou v jednom menším 
supermarketu. Nedosahuje sice tržeb 
Tesca, ale pořídíte v něm v podstatě 
cokoliv od pečiva, přes saláty, maso 

a zeleninu až po mýdlo, kartáček na 
zuby nebo krmivo pro kočku. Do neče‑
kaných situací se zákazníky se mám 
to štěstí dostat skoro obden, takže by 
možná názvu článku příslušelo spíše 
něco jako „Neuvěřitelné zkazky ze 
supermarketu“, ale právě od půlky 
října, kdy pomalu, plíživě a nenápadně 
přicházejí první příznaky propukající 
vánoční choroby, dostávají tyto histor‑
ky kolikrát až bizarní podobu.

Překvapivé množství domácností 
tak má doma ještě před prvním sně‑
hem zásoby ananasu, fíků, pomerančů 
a mandarinek, zásob na pečení, balicí‑
ho papíru, kolekcí, adventních kalen‑
dářů, řetězů a ozdob na stromeček. 
Nemluvě o zásobách alkoholu

Když už jsem u těch lihovin, jednu 

zajímavou sortu nakupujících tvoří ti, 
kteří muchlají v ruce dvacku nebo dvě 
desetikoruny, Vánoce jsou jim úplně 
ukradené a jedinou starost mají o svou 
krabici vína, kterou úzkostlivě drží na 
posouvacím pásu, aby jim ji náhodou 
někdo nepřihodil k jinému nákupu. 
Jsou to věrní zákazníci, dostaví se 
i několikrát denně a jejich přítom‑
nost je cítit ještě deset minut po jejich 
odchodu. Máme je nejradši. 

Záhadou, kterou se mi doposud 
nepodařilo odhalit je, proč při placení 
nejvíce spěchají důchodci. Tedy, ne, že 
by zuřivě vyhazovali peníze z peněžen‑
ky na pokladní, ale podle nerudných 
výrazů mám kolikrát pocit, že kvůli 
mně právě zmeškali minimálně zase‑
dání MFF, papežův průjezd městem 
nebo pohřeb nejlepšího kamaráda. 
Teda, a to jsem se těšila, že v důchodu 
budu mít konečně spoustu času. Pořád 
se učíme …

Samozřejmě bych nerada házela 
všechny důchodce do jednoho pytle, 
někteří jsou velice milí a někteří jsou 
dokonce tak milí, že ačkoliv za nimi 
stojí asi deseti metrová fronta, musí mi 
z peněženky vysypat všechny drobné, 
aby mi posléze třeba nechyběly. Jedna 
babička byla dokonce tak štědrá, že 
mi na kase zanechali i kousky zeminy, 
které jí z peněženky vypadly …

Z počátku bych tomu nevěřila, ale 
tato brigáda neuvěřitelně rozvíjí moje 
schopnosti po všech stránkách, nejed‑
ná se jen o procvičování motoriky, díky 
„těm strašným sáčkům, které se lepí 
a nejdou rozdělat a stejně jsou tenké 

a hned se roztrnou“, ale i o podporu 
duševní vyrovnanosti, když za nákup 
v hodnotě 19,90 vracím z dvoutisícov‑
ky, když či kvůli částky 16,50 mladík 
s hrdým výrazem vytáhne platební kar‑
tu. A fronta roste a roste a roste …

Nestěžuji si. Přínosné je to pro mě 
i proto, že ve chvíli, kdy paní kvůli akci 
„při nákupu nad 100 Kč džus zdarma“ 
(nárok 1 ks na jeden nákup), je schop‑
ná rozdělit obsah svého vozíku v cel‑
kové hodnotě 1500kč na 15 malých 
jednotek, aby dosáhla 15 džusů, což jí 
zabere zhruba 15 minut, si uvědomím, 
že svět je zvláštní místo, plné nepo‑
znaných a vzrušujících záhad, kterým 
zatím moc nerozumím, ale mám tak 
každý den možnost odhalovat jejich 
tajemství a zažívat nová a nová dob‑
rodružství … 

mje
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Chvílemi si připadám jako 
mravenec. Ale opravdu 
jen chvílemi, protože buď 

nedělám nic, nebo všechno. Jsem tak 
trochu lenoch, ale když se do něče‑
ho pustím, stojí to za to. Práce všeho 
druhu. To se hodí. Od manikúry, přes 
kadeřnictví a mytí nádobí, až po pře‑
hazování uhlí. No vážně! Kdo nevěří, 
zkuste si mě někdy sledovat. Třeba 
týden. Za týden toho zvládnu! Napří‑
klad minule. To byl shon. Na plánu 
byl nudný týden bez náznaku práce. 
Samozřejmě až na školu a její písemky, 
zkoušení a domácí úkoly. To mi ovšem 
nevadilo, jelikož se většinou na písem‑
ky připravuji už o hodinách a pak mi 
stačí si večer před testem projít zápis‑
ky. Jediné, co by mi přišlo na mém 
týdnu zajímavé, by byla středa, kdy mě 
čekal ples. A na víkend jsem měla jet 
na chatu. Ale začnu od pondělí. Dopo‑
ledne si mě kamarádka „zamluvila“ na 
středu před plesem, abych jí pomohla 
vytvarovat vlasy do slušného účesu. 
Jelikož se její vlasy často podobají křo‑
ví, měla jsem sto chutí ji odmítnout, ale 
protože mám dobrosrdečnou povahu, 
kývla jsem jí na souhlas. Odpoledne 
mě pověřili úklidem domácnosti, pro‑
tože k nám mířila „předem ohlášená“ 
návštěva, která zavolala ještě než vyra‑
zila, že se u nás staví. Kouknu na hodi‑
ny. Zbývá mi půl hodiny, než dorazí. 
S trpělivým vysáváním je konec. Musím 
zvýšit tempo. Rychlo‑úklid. Samozřej‑
mě jsem byla doma sama a čekat až 
přijdou rodiče z práce, nebo brácha 
ze školy, by už bylo pozdě. Zrovna 
když jsem sbírala skleničky, kterých 
máme po bytě požehnaně, zazvonil 
zvonek. Naštěstí to byl pouze zvonek 
od trouby, protože jsem prozíravě udě‑
lala těsto na bábovku. Ale když jsem 
vkládala formu s těstem do té přede‑
hřáté trouby, zase zazvonil zvonek. 
Tentokráte ten správný. Návštěva se 
přiřítila jak hurikán, snědla ještě čou‑
dící bábovku, vypila asi litr kafe a zase 
odešla. V celém bytě pak zbyly stopy 
jak po posledním tažení. Rodiče a brá‑
cha zase o všechno přišli. Jejich smůla. 
Na úterý jsem měla také naplánovaný 
relax, který mi opět nevyšel. Do školy 
mi přišla SMS: Mam tu barvu. Muzes si 
pro ni prijit ke me a rovnou mi vezmes 
i nakup domu. Odesilatel: mama. Tak 
jsem se po škole stavila u mámy v práci 
pro mojí barvičku. Byla to barva oby‑
čejná, temperová a bílá na výtvarnou 
výchovu, která by se mi naprosto bez 
problémů vešla do báglu. Ale než jsem 

se stačila otočit, hodila na mě máma 
svůj „nákup“ skládající se z pěti igelito‑
vých tašek plných úplně všeho. Cestou 
domů jsem si připadala jak bezdomo‑
vec. Ověšená igelitkami. A když jsem 
se stavila u popelnic, abych vyhodila 
obal od sušenky ze svačiny, jeden pán 
na mě koukal, jako že by mi tu dvacku 
i dal. Pak jsem si užívala zasloužený 
odpočinek, ale pro jistotu jsem si 
ještě připravila šaty na zítřejší ples. 
Trochu vyžehlit a vypadaly zase jako 
nové. Já je teda zatím na sobě měla 
jen jednou, takže vlastně nové byly … 
ale žití u mě ve skříni je pomuchlalo 
natolik, abych musela zasáhnout žeh‑
ličkou. A ve středu mohl začít kolotoč. 
Nejprve ke kamarádce, která na mě 
bez okolků vybalila, že nechce pou‑
ze pomoct s vlasy, ale když už jsem 
tam, že jí rovnou udělám manikúru. 
Pak přinesla barvu na vlasy, ať jí ještě 
nabarvím proužky. No mě vám z ní 
málem trefil šlak! Ale jak už jsem řekla, 
mám natolik milosrdnou povahu, že 
jsem jí neposlala někam. Pouze jsem 
jemně naznačila, že pokud to nestih‑
nu do pěti, bude mít smůlu a možná 
i nedodělané nehty. Nakonec se mi 
to všechno podařilo v daném termínu 
stihnout. Když jsem ji pak potkala na 
plese (zrovna jí spolužák chválil vlasy) 
, měla jsem chuť vzít jí za ruku a táh‑
nout ji za sebou, aby se všichni koukli 
na moje dílo. Odměněna jsem sice byla 
už u ní doma čokoládou ze Švýcarska 
(i když mi původně chtěla zaplatit), 
ale všeobecné uznání se taky hodí. Po 
tomhle plese jsem měla na celý příští 
měsíc práci, jak chtěly slečny upravovat 
vlasy i nehty. Myslím, že bych se tím 
docela slušně dokázala i uživit. Ale to 
já ne, já musím pořád dělat něco jiné‑
ho. Ať jde o sebehorší práci. Čtvrteční 
volno opět vyrušil můj telefon. Kama‑
rád si vzal brigádu na roznášení letáků 
a poprosil mě, ať mu přijdu pomoct. 
Moje první reakce: Ani náhodou! Ale 
poté, co mi slíbil půlku „platu“ a já zjis‑
tila, že nutně potřebuje helfnout, jsem 
souhlasila. A tak se ze mě pro změnu 
stala brigádnice. Kamarád byl opravdu 
rád, že jsem přišla a nenechala ho na 
holičkách. Ovšem práce to byla přímo 
ubíjející. Už nikdy nebudu pomáhat 
kamarádům v nouzi! A samozřejmě 
jsem to hned v pátek porušila. Spo‑
lužačka potřebovala pohlídat malou 
sestřičku, aby si mohla vyzvednout 
nějaký dopis. Její rodiče byly samo‑
zřejmě v práci a já jsem ji napadla 
jako první, protože bydlím nejblíž. 

Babysitting. To jsem nikdy nedělala. 
Celá nadšená jsem oběhla blok a už 
jsem stála u jejích dveří. Sestru měla 
naštěstí tichou a hodnou, ale ona sama 
se rychle dostala do problému, jeli‑
kož nastoupila do špatného autobusu. 
Když mi zavolala, kde se nachází a že 
neví, jak se dostat zpátky, málem jsem 
měla infarkt. Tak jsem za pomoci ses‑
třičky našla mapu a začala navigace. 
Nakonec se spolužačce přece jen poda‑
řilo šťastně přistát na poště a pak i u ní 
doma. Z celého týdne už zbýval jen 
víkend. Předpokládaný odpočinek na 
chatě se kupodivu nekonal. V sobotu 
přijel náklaďák a přivezl nám dvě tuny 
(!) uhlí. Loni nám stačila jedna, ale 
děda, předpokládaje zdražení, letos 
objednal o tunu víc. Babička pořád 
povídala, že neví, co s tím vším udě‑
láme. Ale děda tvrdil, že se to všech‑
no určitě vejde do uhelny (což byla 
vskutku záhadná myšlenka, jelikož už 
loni uhlí překypovalo do všech stran). 
Nejprve přehazoval uhlí každý, kdo byl 
po ruce: já, bratr, rodiče i prarodiče. 
Za dvě hodiny byla půlka pryč, uhelna 
plná a sil ubývalo. Děda se nenápadně 
vytratil a po něm brácha a nakonec 
i táta. Vrátili se za čtvrt hodiny, že prý 
hledali volné místo pro uhlí. Hledání se 
protáhlo do neděle a tak mi z víkendu 
zbyly pouze bolavé ruce a dvoustovka 
od babičky za odvedenou práci. A teď 
si to všechno srovnejte. Za týden jsem 
byla: uklízečka, kuchařka, hostitel‑
ka (jen si nemyslete, to je taky tvrdá 
práce), nosič (až nepříjemně podobný 
bezdomovci), žehlička (i když to zní 
divně, víte, jak to myslím), kadeřnice, 
kosmetička, brigádnice, babysitter, 
navigátor a poslední funkci neumím 
ani nazvat. Snad uhlířka nebo úplně 
jinak. Každopádně jsem byla po tom 
týdnu tak nějak … řekněme vycuclá. 
Doslova a dopísmene. Vysátá až do 
morku kostí.

Tak se nedivte, že teď tu jen tak 
sedím, píšu chva‑
lozpěvy na svou 
osobu 
a nutím vás 
číst si něco, 
co vás vlastně 
vůbec nezajímá. 
Sebechvála smrdí. Já 
vím. Ale musíte uznat, 
že si připadám jako 
mravenec naprosto 
a úplně oprávněně!

ekr

Práce všeho druhu
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V  současné době  můžete na 
internetu najít celkem kuri-
ózní návod, jak se připravit 

na případné  rodičovství.  Jelikož 
je to trénink poměrně zdlouhavý, 
rozhodně není na škodu začít s vel-
kým předstihem (několik let zcela 
postačí). Takže – postupujte podle 
následujících bodů:

1a. Ženy: První krok v přípravě na 
mateřství je jednoduchý. Oblečte si 
župan a na břicho si zavěste pytel 
s fazolemi. Noste ho devět měsíců, 
potom desetinu fazolí odeberte.

1b. Muži: V rámci příprav na otcov‑
ství zajděte do nejbližší drogerie, vysy‑
pte obsah peněženky na pult a řekně‑
te prodavači, aby si vzal, kolik chce. 
Pak zajeďte do supermarketu a sdělte 
vedoucímu, že si může nechat od vaše‑
ho zaměstnavatele poukazovat celý 
váš plat.

2. Abyste si vyzkoušeli, jak to bude 
vypadat v noci, procházejte se denně 
od pěti odpoledne po obývacím poko‑
ji a na rameni při tom držte mokrou 
tašku o váze tří až šesti kilogramů. 
V deset si jděte lehnout, ale přesně 
o půlnoci vstaňte a pochodujte až do 
jedné. Pak si nařiďte budík na třetí 
hodinu ranní. Protože neusnete, ve 
dvě vstaňte a dejte si panáka. Ve tři 
čtvrtě na tři ale určitě jděte do poste‑
le. Až začne ve tři budík zvonit, hbitě 
vyskočte, ale nerozsvěcujte. Do čtyř 
hodin zpívejte ukolébavky, potom 
si budík nařiďte na pátou. Vstaňte 
a uvařte snídani. Dělejte to pět let. 
Tvařte se při tom vesele.

3. Vezměte meloun a vydlabejte z něj 
dřeň. Pak v něm vyvrtejte otvor velikos‑
ti pingpongového míčku, zavěste ho 
na provázku ke stropu a rozhoupejte. 
Vezměte misku krupičné kaše a zkus‑
te ji po lžičkách do melounu vpravit. 
Musíte však předstírat, že jste letadlo, 
to znamená, že byste měli vrčet a dělat 

se lžičkou krouživé pohyby. Vytrvejte, 
dokud polovina kaše nezmizí, a potom 
si zbytek vylijte do klína. Pokud jste 
to zvládli, jste připraveni na krmení 
ročního miminka. Abyste se přichystali 
i na batole, pomažte pohovku nějakou 
pomazánkou a všechny záclony zapat‑
lejte džemem. Za rádio hoďte chleba 
s máslem a několik měsíců ho tam 
nechejte.

4. Oblékání malých dětí není tak 
snadné, jak se na první pohled zdá. 
K nácviku potřebujete chobotnici 
a síťovou tašku. Pokuste se nastrkat 
chobotnici do tašky tak, aby žádné 
chapadlo neviselo ven. Máte na to celé 
dopoledne.

5. Zapomeňte na sportovní vůz 
a kupte si kombík. A nemyslete si, 
že s ním budete moct parkovat před 
domem. Rodinnými auty se totiž maji‑
telé nemůžou moc chlubit. Chcete‑li 
vědět, jak bude vypadat, kupte kor‑
nout čokoládové zmrzliny a položte 
ho do přihrádky pod přístrojovou des‑
ku. Pak do přehrávače strčte minci, 
roztlučte rodinné balení čokoládových 
sušenek a drobty vysypte na zadní 
sedadlo. Nakonec přejeďte kapotu po 
obou stranách hráběmi. To by snad 
stačilo.

6. Nácvik na procházku: Oblečte se 
a půl hodiny čekejte před záchodem. 
Potom vyjděte před domovní dveře, 
ale hned nato se vraťte. Totéž zopa‑
kujte ještě dvakrát. Pak několikrát 
jděte k brance a zase zpátky k domu. 
Nakonec vyjděte na chodník a pět 
minut se velmi pomalu procházejte. 
Podrobně prozkoumejte každý vajgl, 
žvýkačku, papírový kapesníček a mrt‑
vého brouka, které najdete. Občas se 
pár metrů vraťte a pak teprve pokra‑
čujte dál. Ve chvíli, kdy zvrátíte hlavu 
a začnete ječet, že už to dál nevydržíte 
ani minutu, jste připraveni vzít dítko 
na procházku. Vyjevených sousedů si 
nevšímejte.

7. Běžte do supermarketu. Vezměte 
si s sebou něco, co se podobá před‑
školnímu dítěti. Ideální je dospělá 
koza. Plánujete‑li víc dětí, jedna koza 
nebude stačit. Obstarejte si nákup na 
celý týden, aniž byste z nich spustili 
zrak. Uhraďte všechno, co snědí nebo 
zničí.

8. Naučte se nazpaměť jména všech 
postaviček z dětských večerníčků, Kře‑

mílkem počínaje a Rumcajsem konče. 
Až se v koupelně přistihnete, že si 
zpíváte úvodní melodii rozhlasového 
večerníčku Hajaja, budete na rodičov‑
ství dobře připraveni.

9. Všechno, co řeknete, minimálně 
pětkrát zopakujte.

10. Ještě než učiníte konečné 
rozhodnutí, zajděte na návštěvu 
k nějakým nešťastníkům, kteří už děti 
mají. Proberte s nimi chyby, kterých 
se podle vašeho názoru ve výchově 
dopustili, a vysvětlete jim, jak by měli 
postupovat. Nezapomeňte pohovořit 
o trpělivosti a důslednosti, bez nichž 
žádný rodič ničeho nedosáhne. Navrh‑
něte jim, jak by mohli své ratolesti 
naučit chodit na nočník, jíst příborem, 
poslouchat a chodit do postele bez 
odmlouvání. Vychutnejte si to – bude 
to totiž naposledy, kdy budete mít na 
všechno odpověď.

podle internetového portálu www.
rodina.cz

rle

Rodičovství nanečisto
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Narodil se v srpnu roku 1958 
do již tak chudé a početné 
rodiny  Jacksonových.  Hud-

bě a tanci se věnoval již od svých 
mladých let – ve skupině Jackson 
five se ještě jako dítě stal hlavním 
členem,  členem, který prodával, 
členem,  který vydělával  jen  tím, 
že tam byl. 

Ale nechci rozebírat dětství tohoto 
pop‑idolu, o tom již bylo sepsáno mno‑
ho. Chtěl bych se zaměřit na jeho sou‑
časný a nedávno minulý život. Na ten, 
který fanoušci se slzou v oku sledují 
na svých počítačích, televizích, rádiích 
i novinách. 

Jak však charakterizovat takovou 
osobu? Na jednu stranu génius, který 
dokázal ovládnout trh, který s každým 
novým klipem určoval směr populár‑
ní hudby i nových módních trendů, 
člověk, který vybudoval Neverland – 
místo se zoologickou zahradou, dět‑
ským parkem a atrakcemi především 
pro děti s nevyléčitelnými chorobami, 
na druhou však údajný pedofil, který 
není spokojený se světem a ani sám 
se sebou? 

Nevím, ze kterého konce mám 
Michaela Jacksona brát. Jako mladší 
jsem s oblibou naslouchal jeho desce 
Thriller, která byla nabita hity, jako 

žádná jiná tehdejší. Akorát, co jsem 
jako asi devítiletý nechápal – proč na 
obrázcích je občas černý a občas bílý. 
Tvrdí, že trpí zvláštní nemocí vitiligo, 
která se projevuje ztrátou pigmentu. 

Michael Jackson byl obžalován ze 
zneužívání mladistvého chlapce, v roce 
2005 však byl osvobozen. Sám nevím, 
jak to všechno bylo. Kdysi jsem viděl 
asi hodinovou reportáž z jeho života. 
Působila na mě docela zvláštně. Na 
jednu stranu trochu jako charakteris‑
tika rozpolceného člověka, který neví, 
co chce, na druhou ale zase člověka‑
chudáka, který byl životem zklamán 
a je jím doposud. 

Konečné rozhodnutí nechť zůstane 
na vás. Já jeho hudbu příliš neposlou‑
chám, nevyhledávám – ačkoli je na 
velice vysoké hudební úrovni. Zlaté 
časy tohoto idolu jsou pryč. Ale to 
neznamená, že by se na něho mělo 
zapomenout, nebo jím dokonce opo‑
vrhovat. Michael změnil svým způ‑
sobem historii, utvořil a vyzdvihnul 
populární hudbu k výšinám, určil směr 
a právě on nasadil vysokou laťku, ke 
které se všichni snaží dostat. Michael 
je karikaturou, která se přes všechny 
problémy života dostala na vrchol, je 
to ale i smutný obraz tvrdé minulosti 
a zároveň urputné snahy, kterou by 
mu mohli všichni závidět.

rkl

Jak to vidím já
M. Jacksona neposlouchám a ani 

v dobách jeho největší slávy, jsem 
neposlouchala. Ale asi nikomu jeho 
život a dílo není neznámé. Přesto, že 
nepařím mezi jeho fanoušky, vždyc‑
ky mě tak trochu paralyzoval svou 
originalitou a nápady. Mezi stovka‑

mi hvězdiček vždycky nejvíce zářil, 
vždycky o něm bylo slyšet. Ať už o jeho 
pohádkovém bohatství, o jeho nen‑
apodobitelné měsíční chůzi („moon‑
walking“), o úpravách jeho tváře nebo 
jeho údajným pedofilním aférkám. Je 
mi celkem jedno, jestli se chtěl stát 
bělochem nebo jestli za barvu jeho 
pleti může nemoc. Stejně tak moc 
nevěřím, že skutečně zneužíval děti. 
A když čtete názory jeho přátel, co ho 
skutečně znají, jsou odhodláni dát za 
něj ruku do ohně. (Paul McCourtney 
byl právě jedním z nich, co se za něj 
veřejně postavil s tvrzením, že by mu 
s klidným srdcem své děti svěřil). Pro 
mě je jeho tvorba nesmrtelná a přes‑
to, že nemám ani jedno jeho cd, bez 
problémů si vzpomenu na spoustu 
jeho singlů. Black or white, Heal the 
world, Thriller, History, The girl si mine, 
Bad … Neříkejte, že ani vám to nic neří‑
ká. A klip k Black or white známe asi 
taky všichni – pohled z Vesmíru na naší 
zeměkouli, cesta skrz planetu až do 

Michael Jackson
Šílenec, hvězda, chudák, génius …  

nebo jen zoufalá celebrita, která neví, co roupy dělat?
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Co říkají fakta
• opravdu prý trpí nemocí, která ničí pigment v kůži
• údajně je alergický na slunce – proto ty roušky
• Michael za sebou má nespočet zranění, včetně zlomeniny nosu, několikrát se nervově zhroutil
• byl 2krát nominovaný na Nobelovu cenu míru, podporuje spoustu charitativních organizací, za což byl několikrát 

oceněn 
• Michael je několikrát zapsaný v Guinnesově knize rekordů, mimo jiné za 

• Nejprodávanější album všech dob (Thriller, s prodejem přes 104 milionů kusů)
• První umělec s příjmem nad 100 milionů dolarů za rok
• Nejlépe placený umělec všech dob
• Nejúspěšnější hudební video (Thriller)

• V roce 2006 Michael převzal cenu Diamond Award (při cenách World Music awards) za album Thriller

redaktorka: hku
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pokoje malého kluka, Macaulay Culki‑
na, který poslouchá muziku. Rozzlobe‑
ný taťka, který je díky přidání decibelů 
vystřelen v křesle až kamsi do Afriky. 
A to už se na scénu dostává samotný 
král popu a dává si taneček s přísluš‑

níky afrického kmene, s exotickými 
tanečnicemi, indiány, v New Yorku to 
rozjede s Indickou tanečnicí a nakonec 
v samotném Rusku zkouší kozáčka. 
Záběr vystřídá pohled na roztomilou 
dvojici bílého a černého miminka sedí‑
cích na naší planetě. A hned na to pro‑
chází Michael „ohněm“, je rozhořčen 
nad válkami v dnešním světě, dostává 
se k rapujícímu Culkinovi, zazpívá na 
Soše Svobody … a nezapomenutel‑
ný konec s měnícími se obličeji lidí 
ze všech koutů světa. Už víte? Někdy 
si říkám, kde jsou ty statisíce fanouš‑
ků, co vykoupili jeho cd pár hodin po 
příchodu na pulty a co beznadějně 
zaplnili koncertní haly. Dnes všichni 
jen vtipkují na adresu jeho poloroz‑
padlého obličeje.

Oba sňatky prý uskutečnil jen aby 
zakryl svou homosexuální orientaci. 
Vyplatil svou manželku, aby mu necha‑
la v péči děti. A o ty má takový strach, 
že jim dává na obličej takové roušky, 
jako nosí on sám. Občas si prý vyjde 
ven převlečený za ženu. Tyhle zprávy, 

jsem o něm četla naposledy. Nikoho 
nezajímá, že svět populární hudby 
možná přišel o jednoho z nejgeniál‑
nějších zpěváků a tanečníků. Radši si 
budeme dál zaplňovat svět superstars 
a rádoby zpěváky, co přijdou z reali‑
ty show. Nejsem fanynkou popu, ale 
Jacksonovi docela fandím. 

hku

Do Vánoc už nezbývá mno-
ho  času, pomalu  začínáme 
zapalovat svíčky na advent-

ních věncích a moc času na nákup 
dárků už  taky není. A  jak proží-
vá svátky vánoční naše redakce? 
A bere vůbec přicházející generace 
Vánoce jako svátky klidu a míru? 
Bohužel nám ta starší garda nejde 
moc příkladem, takže tahle fráze 
už nikoho neoblbne.

Ale přesto nezapomeňme na to, že 
o Vánocích by neměl nikdo zůstat sám 
a že Vánoce poskytují jedinečný čas 
na relaxaci.

Všem Vám přeji VESELÉ VÁNOCE !

Moje Vánoce
Nikdy jsem nebyla na Štědrý den ve 

svém rodném městě. V naší rodině je 
zvykem trávit Vánoce na chalupě, kde 
se nás sejde početná rodinná skupin‑
ka. Většinou když to někomu řeknu, 
vyvalí na mě oči, jaký jsem chudák, 
že jsem izolovaná v nějaké vísce, kde 
dávají lišky dobrou noc. Hm, něco na 
tom určitě bude, ale na druhou stranu 
pro mě mají Vánoce neopakovatel‑
nou atmosféru. Jasně, že jsem kolikrát 
(a určitě to přijde i letos) lamentova‑
la, že nemůžu být na Štědrý den se 
svými přáteli, že nemůžu jít do měs‑
ta na ohňostroj a když zapomenu na 

nějaký dárek, nemám šanci ho jít kou‑
pit. Nikdy jsem nebyla na Štědrý den 
v obchodě a nepotkám za ten den ani 
žádné lidi. Krom mé rodiny.

Když jsem byla malá, probudila jsem 
se a od té chvíle už nevešla do ložni‑
ce, protože bych vylekala Ježíška. Šla 
jsem do lesa dát srnkám něco k sněd‑
ku, celý den koukala na pohádky nebo 
vykrajovala jablíčka, házela pantoflem 
a samozřejmě jsem se chodila dívat 
klíčovou dírkou, jak asi ten Ježíšek 
vypadá. Nikdy jsem neviděla, že by 
tam někdo nesl stromeček, natož pak 
dárky, nepamatuji si ani, jak a kdo 
smažil kapra. Dodnes nevím, jak se jim 
to všechno podařilo ututlat (bohužel 
tu nejpodstatnější věc, že Ježíšek nee‑
xistuje, mi prozradil brácha už v raném 
dětství). Po nesnesitelně dlouhém dnu 
přišel večer. Jako tradičně jsme si při‑
ťukli a začala večeře, kterou jsem slup‑
la během pár minut. A jako každým 
rokem všichni zdržovali přidáváním 
si salátu a opatrným vybíráním kos‑
tí. Nakonec jsem se dočkala, zazvonil 
zvonek a slyšela jsem zvenku troubení 
trubky (proč mi nikdy nedošlo, že to je 
můj dědeček?), udělali jsem dlouhou 
řadu podle věku (hehe, jsem nejmladší 
z celé naší početné rodiny, takže jsem 
šla vždycky první!) a konečně přišla ta 
chvíle, kdy mě ty dveře nechali otevřít! 
A protože nás tam jezdí opravdu dost, 
pod stromečkem se tísní strašlivá kopi‑

ce dárků! I když jen minimum z toho 
je pro mě, je to nádhera!

Dnes už můj den nevypadá tak 
pohádkově. Neuniknu zdobení strom‑
ku, ani smažení řízků, celý den poslou‑
chám nářky nad špatně uklizenou 
chalupou a bědování, že se to určitě 
všechno nestihne. Po večeři by všichni 
nejradši zasedli k televizi, tudíž roz‑
balování dárečků se urychlí na dobu 
nezbytně nutnou. A můj večer končí 
nekonečným psaním SMS všem mým 
známým domů.

Ale stejně si jiné Vánoce nedovedu 
představit a mám je spojené se svojí 
milovanou rodinkou.

hku

Vánoce
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Přípravy na 
Vánoce u nás 
doma

Vánoce u nás doma slavíme v tra‑
dičním duchu. Domem již týden před 
Štědrým dnem voní skořice, vanilka, 
citrónová kůra, sladce se nese Nové 
koření, ostrá vůně badyánu celou 
atmosféru jenom dotvořuje.

Miluji pečení cukroví. Je u toho 
vždycky uvolněná nálada. Máma pustí 
staré koledy z elpíčka, chvíli je poslou‑
cháme, uvaříme si horký, sladký čaj 
s plátkem citrónu a dáme se do práce. 
Ještě nikdy se nestalo, že by se cukrář‑
ské výrobky nepovedly a nebo něko‑
mu nechutnali. Děláme snad deset 
druhů – kokosové hromádky, kynutá 
miminka s mákem, vanilkové rohlíčky, 
polévané a slepované linecké na sto 
a jeden způsob, marcipánová srdíč‑

ka, kakaové trubičky … A samozřejmě 
také nepečené cukroví – ať to jsou vosí 
hnízda plněná domácím vaječným liké‑
rem a nebo jenom takové sladké mar‑
cipánové brambory obalené v hořkém 
kakau, chutnají prostě báječně!

Perníčky. Kapitola sama pro sebe. 
Nejenom, že robíme asi deset dní před 
Vánoci těsto, aby se rozleželo, ale kro‑
mě pravého medu do něj přidáváme 
i doma natlučené koření. A zkuste pak 
porovnat tu vůni, a hlavně tu chuť! 
Z takového těsta, ze kterého je při 
válení plátů radost uštipovat, dělá‑
me vykrajovátky srdíčka, stromečky, 
kohoutky, kolečka, hvězdičky a další 
roztodivné tvary, které po upečení 
a nazdobení věšíme na stromek. A aby 
toho nebylo málo, z perníkového těs‑
ta pečeme s mámou ještě perníkovou 
chaloupku.

Jednotlivé díly chaloupky nejdří‑
ve vykrojíme z těsta, zvlášť upečeme 
a až hotové zkompletujeme pomocí 
špendlíků a extra sněhově bílé polevy. 
Z bílých kontur rovněž zdobíme fasádu 
a střechu. Celkový dojem téhle stavby 
ještě vylepšíme cukrovými rampouchy. 
Nejlepší je, když v takové nádherně 
vonící chaloupce v noci rozsvítíte čajo‑
vou víčku …

Ani nevím, jak je to možné, ale 
stromeček se vždy nazdobí tak nějak 
během půl hodiny. Za asistence celé 
rodiny navlékáme čokoládové kolek‑
ce na háčky, věšíme slaměné ozdoby 
a na konec přidáme decentně blikavé 
světelné řetězy.

Když je všechno cukroví napečeno, 
salát se chladí, řízky jsou naklepány 
a obaleny, můžeme očekávat Štědrý 
den. Ten den se ráno vždycky probu‑
dím strašně brzo ráno. K snídani si 
zakousnu domácí nadýchanou vánoč‑
ku, piji k ní bílé kafe a tak nějak se už 
od rána těším na večer.

fko

Svátky klidu 
a míru?

Co umím mluvit, odmalička slý‑
chávám, že Vánoce jsou svátky klidu 
a míru. Platí to však i v dnešní době?

Vánoce pro většinu křesťanů – takže 
i pro náš národ – většinou znamenají 
pohodu a hlavně takové to rodinné 
posezení u stromečku, u Štědrovečerní 
večeře a při rozbalování dárků. Psal 
jsem, že pro většinu křesťanů. Avšak 
Vánoce nejsou až zase tak úplně 
křesťanským svátkem, dokonce mnoho 
křesťanů odmítalo Vánoce slavit.

V dobách starověku se kolem data 
25. prosince oslavovaly tzv. Saturnálie, 
oslavy Saturnu. Doba nebyla zvolena 
náhodně, jde o přibližnou dobu zim‑
ního slunovratu (den, kdy se slunce 
na obloze na severní polokouli dosta‑
ne nejníže). Neslavil se však jen tam, 
víceméně historické prameny ukazují, 
že svátky Vánocům podobné se slavi‑
ly po celém světě. Zákonně byl poté 
ve 3. století našeho letopočtu zvolen 
císařem Aureliánem datum 25. prosi‑
nec, a to jako datum narození Ježíše 
Krista.

Od té doby se podoba svátků mno‑
hokrát změnila, přibylo zpívání koled, 
později pak ozdobený stromeček.

Jak však Vánoce vnímají mladí? Je to 
jiné, než u starší generace, nebo ne? 
Nemohu mluvit za jednotlivce, ale pat‑
řím k té mladší skupině národa, takže 
si dovolím uvést svůj názor na věc.

Byl bych asi sám proti sobě, kdybych 
říkal, že Vánoce nemám rád. Spousta 
těch dárečků, taková ta rodinná poho‑
da – kdo by si stěžoval. No, najdou se 
i tací. A když tak nad tím přemýšlím, 
ani se nedivím. Z původních Vánoc 
už toho moc nezbylo, spíš jen takové 
střípky. Koledy se skoro již nezpíva‑
jí, půst a podobné věci se nedodržují 
a vlastně – zbyly hlavně dárky a večere. 
V dnešní, moderní době, se z Vánoc 
stal spíše svátek obdarování a rodin‑
ného soužití – pro některé dokonce 
jediný den v roce, kdy se sejde celá 
rodina u jednoho stolu na večeři.

Ale proč se tedy někomu Vánoce 
nemusí líbit? Někomu přijde frustrují‑
cí předvánoční shánění dárků, člověk 
třeba neví, co vybrat, aby potěšil, ale 
neurazil, jiným se zase nemusí líbit 
ničení stromečků (myslím tím orto‑
doxní ekology :‑)). Vánoce jsou vlastně 
doopravdy hodně frustrující. Ale tuto 
depresivnost má právě vykompenzovat 
a vlastně ospravedlnit onen pohodový 
čas kolem začátku nového roku.

Proto mi připadá, že tyto svátky již 
nejsou svátky klidu a míru, ale spíše 
svátky shonu a deprese. Nic však mi 
nebrání v prožití těchto svátků v pěk‑
né rodinné atmosféře tak, jak by to 
asi mělo být. I když některé zvyky tak 
trochu neberu, prostě dnes jsou již 
přežitkem, stejně patří do kategorie 
zvyků tvořících vánoční atmosféru.

I já vám, váženým čtenářům, přeji 
pěkné Vánoce a hodně zdaru do nové‑
ho roku!
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Kde bych tak začala? Asi tedy na 
letišti, vstupní bráně na zelený 
ostrov. Anglicky umím celkem 

dobře (s ostudou musím dodat, že lépe 
než česky), ale s irskými nápisy jsem si 
tedy neporadila. Naštěstí mysleli i na 
nás ostatní a druhým oficiálním jazy‑
kem je díkybohu angličtina. Oddech‑
la jsem si. Proklestila jsem si cestu již 
zmiňovanými irsko‑anglickými nápi‑
sy a podle instrukcí se vydala hledat 
svůj autobus, který mě měl dovézti až 
na místo určení. Tam si mě měl můj 
budoucí zaměstnavatel vyzvednout. 
Pro vysvětlení dodávám, že do Irska 
jsem se vydala za prací, kterou jsem si 
našla přes internet.

Chvíli jsem bloudila po parkovišti 
hledajíc místo odjezdu autobusu. Pře‑
kvapivě jsem ho našla tam, kde bych 
ho nehledala, totiž hned u východu 
z haly letiště odkud jsem začala své 
pátrání. Ano, orientační smysl mám 
skutečně dobrý, jen se neorientuji. 
Číslo autobusu odpovídalo instruk‑
cím, které jsem obdržela, jen jméno 
konečné stanice bylo trochu matou‑
cí – v irštině. I to jsem překonala, řidič 
mi oznámil jadrnou angličtinou se 
silným irským přízvukem, že toto je 
skutečně onen autobus, který hledám 
a budu‑li chtít, oznámí mi, kde mám 
přesně vystoupit, abych nepřejela 
popřípadě nezaspala. Takto ujištěna 
jsem tedy nastoupila a kochajíc se 
ubíhající irskou krajinou, se nechala 
odvézt až do onoho města. Řidič hla‑
sitě oznámil s ryzí irskou výslovností 
název městečka, ale bohužel mi to nic 
neříkalo a seděla jsem dál. Ohlásil ho 
tedy ještě jednou a významně na mě 
kývnul s tím, že tato hláška je namíře‑
na speciálně na mě. Probrala jsem se 
tedy a odhodlaně vystoupila, netušíc, 
že toto byl na dlouhou dobu posled‑
ní styk s „civilizací“. Poděkovala jsem 
řidiči, jak je v kraji zvykem a vyčkala 
svého odvozu.

V Irsku/Irské republice se jezdí po 
levé straně. Jelikož Irsko bylo až done‑
dávna britskou kolonií, tento zvyk se 
udržel až dodnes. Zřejmě má tento 
obyčej prameny již ve středověku, kdy 
se rytíři (pravděpodobně praváci, uvě‑
domíme‑li si, že levoruké tehdy upalo‑
vali na hranici), ozbrojeni mečem po 
svém levém boku, snažili skolit svého 
soka, který jedouc z opačné strany, se 
patrně snažil o totéž. K dalším tradi‑

cím (kdo navštívil Anglii, ví o čem mlu‑
vím) patří ‚důmyslné‘ dva kohoutky 
na umyvadle; jeden na vodu ledově 
studenou, druhý na vodu nesnesitel‑
ně horkou. Komu tím prospěli, netu‑
ším doteď. Uchovali si však ale další 
„britský“ zvyk, a to neustálé pití pra‑
vého, silného, černého čaje s mlékem. 
Musím se přiznat, že jsem tento zvyk 
převzala také, jen s tím rozdílem, že 
do něho neliji mléko, ale piji ho tak, 
jak je – černý. To celkem pravidelně 
vzbuzuje v mých rodičích obavy o můj 

kardiovaskulární systém a o mé, již tak 
„chatrné“ zdraví (nic mi samozřejmě 
není).

Geografie smaragdového ostrova, 
jak je někdy právem nazýván, stojí tak‑
též za zmínku. Vzhledem k severnější 
poloze by člověk očekával chladnější 
klima, tuhé zimy a kratší letní období. 
Opak je ale pravdou. Právě díky tomu‑
to jedinečnému umístění, v cestě tep‑
lého Golfského proudu a přítomností 
moří na všech světových stranách, je 
Irsko pravidelně omýváno a sprcho‑

Zelený ostrov
na vlastní oči
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váno štědrou dávkou deště nejrůzněj‑
šího charakteru. Připočteme‑li k těm‑
to srážkám ještě všudypřítomný vítr, 
ženoucí se ze všech směrů, není divu, 
že občas prší i vodorovně. Vegetace 
je ale těmito rozmary počasí nadšena, 
vesele se tudíž zelená a nezadržitel‑
ně bují, tedy kromě zimy. Zimy, dají‑li 
se tak nazvat, jsou pro našince velice 
mírné, teploty se pohybují okolo nuly, 
výjimečně zavítají i pod ni. Chystáte‑
li se tedy do Irska, vřele doporučuji 
nepromokavé oblečení a míříte‑li 
pak na venkov, i gumovky – těch si tu 
užijete asi nejvíce. Letní dny jsou zde 
překvapivě dlouhé, slunce zapadá až 
kolem jedenácté hodiny večerní, což se 
jeví celkem příjemným, a vychází brzo 
ráno okolo čtvrté.

V krajině poseté pastvinami se celo‑
ročně pasou krávy (čisté), ovce, jejichž 
vlna je tak nadýchaná, že připomínají 
chodící polštářky, ale především koně. 
Koně, zejména plnokrevníci, kvůli 
kterým jsem do Irska původně přijela, 
patří vedle anglických mezi světovou 
elitu. Okolo koní se tu také točí velké 
peníze, ať už se jedná o prodeje, chov 
nebo sázky. Pro normálního smrtel‑
níka se jedná o částky astronomické 
a těžko uvěřitelné. V této branži jsou 
ale běžnou věcí a nikdo se tudíž nad 
tím nepozastavuje. Já se ale pozasta‑
vuji ještě teď.

Za zmínku také stojí irská ekonomi‑
ka založená převážně na stavebnic‑
tví, chovu dobytka a zemědělství, jejíž 

neopomenutelnou součástí je také 
produkce světoznámého piva Guin‑
ness a samozřejmě pravé irské whiskey 
Jameson‘s. Milovníci hospůdek a barů 
si zde skutečně přijdou na své. Je jich 
nepočítaně. Za zvuku lahodné irské 
hudby se můžete připojit k místním 
a nenuceně poklábosit o čemkoli, co 
vás zajímá. Irové jako takoví, jsou lid 
přátelský, otevřený a srdečný. Zřej‑
mě vám neunikne ani druhý oficiální 
jazyk, a tou je již zmiňovaná irština. 
Jde o jazyk naprosto unikátní a tudíž 
k jinému těžko přirovnatelný.

Pro ty, kdo se chystají navštívit Dub‑
lin, metropoli zeleného ostrova, bych 
jen ráda podotkla, že navzdory své 
velikosti (v Dublinu žije zhruba jen ně‑
co málo přes jeden milion lidí) nemá 
z hlediska atrakcí a historických pamá‑
tek mnoho k nabídnutí. Celé historické 
centrum se dá klidným krokem pro‑
jít během jediného dne. Ve srovnání 
například s Prahou, kde máte ještě po 
týdnu pobytu co objevovat, se to zdá 
poměrně letmým zážitkem. Jste‑li ale 
spíše nočním tvorem a rádi navštěvuje‑
te bary a hospůdky, pak je Dublin tím 
pravým místem. Ve čtvrti Templebar 
se to hospůdkami a nočními bary jen 
hemží. Není proto divu, že tato čtvrť 
bývala vyhlášeným místem opilců a li‑
dí pochybné existence a mravů. Mě 
osobně současný Templebar utkvěl 
v paměti svou národovou pestrostí, 
kterou na první pohled upoutá.

Ačkoli historie není mojí oblíbenky‑
ní, nedovolím si ji vynechat. Shrnu ji 
tedy jen stručně. První, kdo osídlil irské 
ostrovy, byli Keltové, a to již ve třetím 
století před naším letopočtem. Jejich 
nadvláda vydržela úctyhodné jedno 
tisíciletí. Nejvýznamnějším dědictvím 
je pravděpodobně irština, kterou se 
mluví dodnes, a která, jak jsem již 
zmiňovala, je i oficiálním jazykem. Po 
Keltech následovala invaze Vikingů. Ti 
se nerozpakovali a vyplenili, co se dalo. 

K dobru jim snad můžeme připsat jedi‑
né, založili hlavní město Dublin. Ve 
dvanáctém století následoval příchod 
Angličanů, kteří celkem neomaleně 
převzali nad Irskem nadvládu a zcela 
suverénně zkonfiskovali irskou půdu. 
Aby toho nebylo málo, zakázali irským 
katolíkům nabývat majetku, posílat 
děti do katolických škol a snažili se 
potlačit irskou kulturu, jak to jen šlo. 
Ta se však navzdory všem pokusům 
o její vyhlazení přece jen zachovala. 
Koncem osmnáctého století bylo Irsko 
oficiálně připojeno k Británii a tím 
ztratilo poslední zbytky nezávislosti.

Irsko se alespoň částečně vymani‑
lo z britského sevření až roku 1918, 
na úplnou nezávislost však muselo 
čekat až do roku 1949, kdy definitiv‑
ně vystoupilo z Britského Spojeného 
Království. Již na počátku dvacátých 
let však bylo jasné, že politika Severní‑
ho Irska je natolik nábožensky odlišná 
od zbytku Irska, že konflikty na sebe 
nedaly dlouho čekat. Katolíci v Sever‑
ním Irsku zažili silnou vlnu náboženské 
a politické diskriminace. Vyvrcholením 
se stala šedesátá léta, jmenovitě pak 
rok 1969, kdy o sobě poprvé, zato však 
důrazně, dala vědět irská republikán‑
ská armáda – IRA. Navazujíc na původ‑
ní irskou republikánskou armádu z let 
dvacátých, která bojovala v bitvě 
o irskou nezávislost, se nyní vrhla do 
boje proti Británii a jejím dlouholetým 
útlakům. Hlavní myšlenkou však zůstá‑
vá náboženské a politické sjednocení 
Irska. Její metody prosazování zájmů 
jsou však natolik drastické, že byla 
označena za teroristickou organizaci 
a tudíž nezákonnou.

Od roku 1990, kdy Irská republi‑
ka vstoupila do Evropské Unie, se 
tato země těší ekonomickému roz‑
květu – finanční injekce evropských 
fondů skutečně zabraly. Země se de 
facto odlepila ode dna a otevřela 
se silné vlně imigrace z východu. Ta 
však s sebou přináší i řadu nevýhod. 
Přísun levné pracovní síly způsobuje 
nový problém – nezaměstnanost míst‑
ního obyvatelstva. S tím zřejmě ale 
evropská politika nepočítala a zatím 
bohužel nenabízí žádné uspokojivé 
řešení. Jak se bude vyvíjet situace dál, 
je otázkou.
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Titul už potřicáté 
v Ostravě
K  listopadu  již  tradičně pat-

ří Mistrovství České repub-
liky  v  latinsko-amerických 

a  standardních  formacích.  Ani 
letos tomu nebylo  jinak. Do Ústí 
nad Labem se 11. 11. sjely nejlepší 
kluby, aby se popraly nejen o titul, 
ale také o nominaci na Mistrovství 
Světa v těchto disciplínách. 

Přípravy začaly už v časných ranních 
hodinách. Ústeckým kulturním domem 
pobíhaly nádherně nalíčená, snědá 
děvčata i jejich partneři, probíhaly 
prostorové zkoušky a s přibývajícím 
časem by se dala nervozita krájet. 

V 17.00 začala celá událost slavnost‑
ním nástupem. První přišly na řadu 
standardní formace. Do této kategorie 
byly přihlášeny čtyři týmy. Porota měla 
nelehký úkol, protože úroveň českého 
tancování je opravdu vysoká. Nakonec 
se s úspěchu radovala taneční škola 
Krok Hradec Králové se svou formací 
STT‑mix Bonjour. Spolu s nimi bude 
naši republiku reprezentovat Taneč‑
ní klub Metronom Praha (formace 
Legenda z Egypta), který vybojoval 
druhé místo. Nepostupový, možná tro‑
chu nešťastný, ale také velice krásný 
bronz získal Taneční klub Chvaletice 
za sestavu Fantazie. 

Latinsko‑americkou část soutěže 
zahájila v 19.00 taneční škola Smyk 
Žďár nad Sázavou, která je v této disci‑
plíně nováčkem, přesto však předvedla 

úctyhodný výkon (formace Ghost Bus‑
ters), stejně jako další tři týmy v této 
kategorii. Další, tentokrát bronzová, 
medaile putovala do Hradce Králové 
tanečníkům a trenérům taneční školy 
Krok (formace Lat‑mix JUMBO). Ovšem 
líté boje svedly o první místo taneční 
kluby 1976 Most a Jarky Calábkové 
Ostrava. Divákům se naskytla opravdu 
výjimečná podívaná. Porota nakonec 
už po třicáté udělila titul Ostravákům 
za tanec s názvem Herkules, Most zís‑
kal krásnou druhou pozici (formace 
Zorba) a společně budou naši republi‑

ku reprezentovat na Mistrovství světa 
3. 12. 2006 v německých Brémách. 

Celý den panovala mezi tanečníky 
výborná nálada, která vydržela i přes 
neúspěchy některých týmů. 

Mistrům i vicemistrům gratulujeme, 
poraženým přejeme hodně sil do další‑
ho roku, aby na tancování nezanevřeli 
a mohli příští rok opět ukázat, co v nich 
je, už teď se nemůžeme dočkat. 
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Chtěla bych poděkovat všem zúčast‑
něným a podílejícím se na prvním ofi‑
ciálním srazu MN, zvláště pak Zbyňku 
Stárkovi za skvělou organizaci a vyni‑
kající nápad jak umožnit členům MN 
3D setkání, paní starostce Havlíčkova 
Brodu, Ing. Janě Fischerové, za patro‑
nát nad celou akcí, a samozřejmě Tis‑

kárnám Havlíčkův Brod za umožnění 
nahlédnutí do alchymie výroby knih.

Nejvíce na celé akci se mi líbilo nad‑
šení všech pro cokoli, co se mělo dít 
i nedít. Přehlédnu‑li drobné nesho‑
dy týkající se složení stravy, jedná se 
o překvapivě názorově jednotnou 
skupinu mladých a perspektivních lidí, 
kteří ví, co chtějí a jsou pro to ochotni 
něco obětovat.

Nepřekvapím tedy, budu‑li se těšit 
na příští setkání se všemi, nebo ales‑
poň s většinou členů MN a doufám, že 
mé nadšení sdílí i ostatní.

jro

Chtěl bych zhodnotit tu naši sešlost 
v Havlíčkově Brodě. Osobně se mě to 
líbilo a hlavně, všichni byli moc fajn. 

Poznal jsem partu bezva mladých lidí, 
co vědí, co chtějí a to pro mě bylo pří‑
jemné zjištění.

Byl jsem nadšen spontánností všech 
zúčastněných a i tím, že nedošlo k žád‑
ném prohřešku v chování, i když jinak 
bylo veselo. Doufám, že to pro všech‑
ny bylo příjemné setkání a že některé 
nedostatky, jako třeba jídelníček a pití, 
příště vyřešíme.

Takže si myslím, že setkání mělo ten 
správný účel a věřím, že na to další 
přijede už víc redaktorů a spolupra‑
covníků. A že to bude o hodně lepší, 
jak to první.

zst

V pátek odpoledne jsme já a Martin 
vyrazili na sraz internetových novin 

Co víc si přát, než když pracu-
jete v kolektivu nadšených, 
nadějných lidí, kteří se podí-

lí na vzniku pravidelného vydá-
ní novin Mezinami.cz. Májí  chuť 
vytvářet nové věci, komunikovat 
mezi sebou a zároveň se navzájem 
tolerovat. Na začátku prosince se 
sešla část naší redakce v Havlíčko-
vě Brodě. A setkání bylo opravdu 
vydařené …

V pátek večer jsme se sjeli v penzi‑
onu Starr. Po vzájemném představení 
všech účastníků, jsme hned vyrazili do 
ulic. Městem nás provázel náš redaktor 
Zbyněk Stárek, který celý sraz vlastně 
zorganizoval. Procházeli jsme náměst‑
ním, parkem a navštívili jsme i místní 
kostel. V pozdních hodinách jsme pak 
seděli v našem pronajatém salónku 
a volně diskutovali téměř o všech mož‑
ných tématech.

Na sobotu byla v plánu exkurze do 
místní tiskárny. Odborný výklad si vzal 
na starost opět Zbyněk, který v tiskárně 
pracuje. Měli jsme tak možnost poznat 
celý proces vzniku knihy a časopisů. Od 
začátku do konce. Odpoledne se kona‑
la beseda se spisovatelem, básníkem 
a psychiatrem MUDr. Janem Cimickým. 
Vyprávěl o Francii a Číně. A velmi emo‑
tivně recitoval báseň o Francoise z kni‑
hy Pařížská zastavení, kterou napsal 
ve spolupráci se Zbyňkem Stárkem. 

Besedy se zúčastnila i starostka Hav‑
líčkova Brodu, Ing. Jana Fischerová, 
která nám povídala o svých cestách do 
vzdálených koutů země. Tímto paní 
starostce Fischerové děkujeme, že nad 
celým setkáním Mezinami.cz převzala 
patronát. 

Na večer jsme se ohlédli za událostmi 
týkajících se našich novin za rok 2006 
a diskutovali o plánech na roky příští. 
Po redakční poradě jsme se postupně 
přesunuli na parket, kde už nás oče‑
kával DJ Láca. Zbytek večera jsme tedy 

hlavně protančili a „protočili“ s diabo‑
lem, poi i sticksama. 

Neděli jsme převážné taktéž pro‑
diskutovali. Jana Roubová, naše foto‑
grafka, nás každého vyfotila, abychom 
mohli aktualizovat naše fotky na vizit‑
kách. A zároveň jsme se fotili i na hro‑
madné redakční foto. Po obědě se pak 
každý rozjel do svých domovů. 

Celým víkendem vládla velmi pří‑
jemná, pohodová atmosféra. Děkuje‑
me všem, kteří nám tento sraz pomohli 
uspořádat a těšíme se na příští rok!

tpa, jpu

Sraz redakce MN
v Havlíčkově Brodě

Zhodnocení akce zúčastněnými
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mezinami. přestože nás čekala téměř 
čtyřhodinová cesta z Českých Budějo‑
vic, úspěšně jsme dorazili do Havlíč‑
kova Brodu, kde byla čtyřikrát větší 
zima než doma. K místu ubytování 
jsme dojeli transitem naší šéfredak‑
torky, výprava z Plzně už na nás čeka‑
la. Během půl hodiny dorazil i orga‑
nizátor a redaktor mezinámi Zbyněk 
Stárek. Udělali jsme si krátkou pro‑
cházku městem, než dorazil poslední 
zúčastněný. Všichni se rychle sblížili 
a po několika minutách téměř neby‑
lo poznat jak dlouho se všichni znají. 
Po procházce jsme se vrátili na večeři, 
která byla vegetariánská, stejně jako 
všechna jídla krom snídaně. Někteří to 
sice nesli hůře, nicméně se podrobili. 
První večer měl seznamovací ráz. Další 
den byla naplánováná exkurze tiskár‑
ny. Se Zbyňkem v čele jsme zkoumali 
tiskařské, balící i řezací stroje. Rozhod‑
ně to bylo zajimavé. Po exkurzi jsme se 
vrátili do penzionu na oběd. Následo‑
vala beseda, na kterou přijel Jan Cimic‑
ký a paní starostka Havlíčkova Brodu. 
Dále byl program v režii DJe Láci. Pro 
některé relax a pro některé utrpení. 
Pouštěl nám hlavně taneční muziku, 
takže jsme se „vyblbli“. Další den jsme 
se spokojeně rozloučili a odjeli domů. 
Pro mě byl sraz Mezinami.cz báječným 
víkendem pro odreagování ale i pro 
zlepšení komunikace a poznání ostat‑
ních. Padly zde mnohé návrhy a cíle, 
doufám že mnohé z nich se podaří 
vyplnit.

jpi

Na srazu se mi líbil jak počet lidí, tak 
témata, o kterých se povídalo – nebyla 
to témata pouze redakční, ale i osobní 
a z toho plyne poměrně slušná zábava. 
Jelikož se jednalo o první oficiální sraz, 
mělo to i takovou napjatou, ale záro‑
veň i správnou atmosféru, poznali se 
lidé, kteří se dosud třeba ani neznali, 
či se spolu nebavili. 

Do příštího srazu bych rozhodně šel 
a vlastně se na něj i těším. Teď dou‑
fám, že se neozve můj konzervatizmus 
v určitých věcech, ale udělal bych ho 
„na zavedeném“ místě, zde to bylo 
vyhovující – ačkoli to pro plzeňské je 

trochu „z ruky“. Ale jednou za rok to 
vůbec, ale vůbec nevadí.

Je však velká škoda (v rozporu s mým 
tvrzením, že počet zúčastněných byl 
ideální), že se nedostavili všichni, co 
se přihlásili, či že se vůbec nepřihlási‑
lo vícero lidí. Příště to snad vyjde „ve 
větším“ měřítku a vlastně – budu se 
těšit!

rkl

Byl pátek 1. 12. a po úmorné skoro 
tříhodinové cestě z Českých Budějo‑
vic do Havlíčkova brodu jsem konečně 
vystoupil z autobusu.. vedle mě vysko‑
čil můj kamarád Honzík Píša. Po Krát‑
kém telefonátu Terezce (Naší šéfce 
kdyby někdo nevěděl) jsme se dozvě‑
děli, že si budeme muset na odvoz 
počkat ještě půl hodiny, tak jsme se 
rozhodli že vyhledáme nějakou místní 
hospůdku a posílíme se.. v mém přípa‑
dě čajem, v Honzíkově cappuccinem. 
Čas nám rychle ubíhal já pomalinku 
usrkával čaj, Honzík svoje cappuccino, 
ale ještě abych nezapomněl, jsem si 
půjčil od Hanzise nejmenovany velice 
zajímavý bulvár :D. A najednou tele‑
fon …Terezka volala že už na nás čeka‑
jí rychle jsem do sebe kopnul zbytek 
čaje (Hanzis už měl cappuccino dávno 
v sobě:)), zaplatil a vyrazili jsme k autu. 
Po krátkém pozdravu s All Star týmem 
(abych to uvedl na pravou míru v autě 
jsem seděl já,Honzík Píša, Terez,Hansi 
Pulpán,Tomáš Pulpán – Starší bratr 
Terez a Hansiho a vedle Tomáše sedě‑
la jeho přítelkyně Šárka) jsme nasedli 

do auta a jeli vyhledat místo našeho 
pobytu na budoucí 3 dni. Byl to Pen‑
zion Starr, po chvilce jsme konečně 
dorazili na místo. Byl jsem opravdu 
rád že už to mám za sebou protože 
moje zadní část těla řvala o pomoc:D. 
Už po výstupu z auta.. jsem poznal pár 
tváří které jsem znal předtím jenom 
z fotky, byla to Janča a Klusík:‑). Byl 
jsem hodně rád, že konečně zase 
poznávám osobně někoho z našeho 
týmu:‑).Po krátkém neformálním před‑
stavení jsme sebrali naše saky paky 
a šli se zapsat na recepci a zaplatit náš 

pobyt. Když jsme se všichni ubytovali 
pořádně se představili teda alespoň ti 
co se neznali …Mohli jsme se v klidu 
přesunout do salonku … za nějakou 
dobu se otevřeli dveře a do salonku 
vešel Zbyněk Stárek, další člen naše‑
ho týmu kterého jsem v tu dobu také 
ještě neznal a mohu říct že jsem velice 
rád že jsem ho poznal, takových lidí 
jako je on je málo. Po přivítání padl 
návrh se projít po nočním Havlíčkově 
brodě.. všichni s radostí přijali. Nejdří‑
ve nám Zbyněk ukázal Místní kostel 
což mě opravdu potěšilo a nemyslím, 
že jen mě, viď Klusíku:‑)) za doprovo‑
du varhan zde zrovna byla sloužena 
páteční mše.. bylo se opravdu na co 
dívat. Poté jsme se přesunuli na náměs‑
tí kde jsme mohli vidět dvě radnice, 
ať už starou, či tu novou. Mohli jsme 
také vidět místní rybníčky, kde plava‑
ly kačenky – opravdu pastva pro oči. 
Po návratu na penzion na nás čekalo 
další překvapení – dorazil další člen 
našeho týmu a tím byl Slávek. Všichni 
se přivítali se Slávkem a šli jsme do 
salónku, kde jsme ten večer debatovali 
skoro do noci.

V sobotu jsme měli naplánovanou 
exkurzi v místní tiskárně, kterou nás 
prováděl Zbyněk Stárek. Nikdo jiný by 
to asi lépe nezvládl, poněvadž Zbyněk 
v tiskárně pracuje. Paní ředitelka tis‑
kárny na nás byla tak hodná, že každé‑
mu věnovala knihu, za což jsem velice 
vděčný, protože je ze mě takový menší 
knihomol:‑)).Krásně jsme se protáhli, 
udělali fotky. Dokonce máme i mas‑
kota a tím je Zbyňkova fenka Anička, 
strašně velkej mazel a skvělej hafan.

Po Exkurzi v tiskárně se na nás přišla 
podívat paní Starostka města a přijel 
také MUDr. Jan Cimický, Csc. Vyprávěl 
nám o Číně a Francii, zarecitoval něco 
ze své tvorby, bylo to opravdu moc 
fajn. Nastal večer zase jsme debatovali, 
popíjeli Neronet ročník 2004 a četli si 
indiánské pohádky.. ty byly opravdu 
povedené:D.A byla tu neděle …Po ran‑
ním vstávání a snídani jsme se pomalu 
začali balit k odjezdu …přišel čas obě‑
da.. naobědvali jsme se rozloučili se 
všemi a pomalu vyrazili k domovu …

Musím uznat že to byl skvělý víkend.. 
rád si ho zopakuji:‑).

Jediné co bych vytknul, jsou vegeta‑
riánská jídla pro nás masožravce:P

mmo
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Podle  legendy,  kterou  zazna-
menal mnich Faustus Nairo-
nus  Banesius,  rodilý  Syřan, 

v  roce 1671, byla káva objevena 
díky  nápadnému  chování  stáda 
dobytka. Pastevci z provincie Kaf-
fa si stěžovali mnichům blízkého 
kláštera, že jejich zvířata nenachá-
zejí  v noci  klidu a neobjevují  se 
u nich  žádné  známky únavy. Na 
místě, kde se zvířata pásla, našli 
mniši  tmavozelenou  rostlinu, 
která měla zelené, žluté a červe-
né plody podobné  třešním, kte-
ré  zvířata  ochutnávala.  Mniši  si 
z plodů připravili vývar a zjistili, 
že mohou  zůstat v noci  vzhůru, 
modlit se nebo bavit, aniž by měli 
sebemenší potřebu spánku …

Ve svém článku se ale nechci zabý‑
vat jenom historií a původem kávy, 
ale spíše její přípravou, vlastnostmi, 
podáváním a užíváním. 

Nejprve bych rád krátce nastínil 
druhy kávy. Nejlepší bude, pokud 
uvedu jenom nejrozšířenější a první 
druh kávy – Arabica. Jedná se o rovněž 
o velice kvalitní a vyšlechtěný keřík 
kávy. Sklízí se sotva zčervenalé boby 
a dlouze se praží. 

Arabica se volně zpracovává na mle‑
tou a nebo na instantní kávu. Právě 
tento druh zpracování se objevil ještě 
před první světovou válkou. V roce 
1938 se rozmohl prodej pod značkou 
Nescafé, používaná dodnes. 

Instantní káva se vyrábí sušením 
vyextrahovaných mletých pražených 
zrn kávovníku. Silný kávový extrakt 
se z vysokých až stostupňových teplot 
zprudka zchlazuje na 4 stupně Celsia. 
Na zchlazení je závislá budoucí kvalita 
kávy. 

Dalším stupněm zpracování je sušení 
a to probíhá dvěma způsoby. Při prv‑
ním způsobu se silný kávový extrakt 
rozprašuje pod tlakem na stěny vyhří‑
vaných bubnů a odtud padá usušená 
v podobě zrnek dolů. Tato metoda je 
častěji používaná, pro svou ekonomic‑
kou nenáročnost.

Druhým způsobem je vymrazování 
ve vakuu, vlivem kterého se při nízkých 
teplotách odpaří zbytková vlhkost. 
Při tomto způsobu výroby je u kávy 
zachována nezměněná chuť a vůně. 
Do obchodní sítě se dodává ve formě 
prášku nebo granulí. 

Stejně jako máme snad desítky 
druhy kávy, máme i rozličné druhy 
příprav. Nejoblíbenější je zalít zrnka 

instantní a nebo namleté kávy, nechat 
vylouhovat a poté pít. Ovšem každý 
si může tento způsob upravit podle 
svých potřeb. 

Například tradiční arabský způsob 
přípravy kávy, při němž se nechá káva 
až třikrát vzkypět, se připravuje stále 
stejným způsobem už od dob prvních 
konzumentů kávy. Je třeba ale podo‑
tknout, že u nás se příliš neujal. Něko‑
likeré převaření ubírá aromatické látky 
a zdůrazňuje naopak hořké. Proto se 
přidává do kávy koření kardamom, 
který hořkost kávy překryje. Na jeden 
šálek se použije jedno semínko.

Zajímavá je metoda přípravy stro‑
ji. Překapávání je vhodné pro „hard“ 
druhy kávy. Při tomto druhu přípravy 
je důležitá hlavně teplota vody, která 
protéká skrz namletou kávu v papíro‑
vém filtru. Jenomže – je zde několik 
problémů: káva takto uvařená je zby‑
tečně zhořklá, buď silná a nebo slabá, 
nakyslá a nebo nasládlá …

Espresem myslíme silnou, tmavě 
upraženou kávu se silnou chutí, hut‑
nou vůní a výrazně krémovou pěnou. 
Právě u přípravy espressa je nejvyš‑
ší výtěžnost chuti ze všech možných 
úprav kávy. Uvádí se až 72 procent, což 
je sedmkrát víc než například u tak‑
zvaného „českého turka“, i když je 
pravdou, že takto připravená káva 
má o něco vyšší obsah kofeinu nežli 
espresso. 

Pro dobré espresso je typických pět 
následujících parametrů: jemně mletá 
káva, kterou protéká 90 stupňů horká 
voda po dobu 30 vteřin pod tlakem 
15 barů a výsledkem je malý šálek 
s 30 ml espressa.

Krémová pěna vzniká, když se kávo‑
vé aromatické oleje mísí pod tlakem 
s horkou vodou a vzduchem. Musí 
mít rovnoměrnou karamelovou barvu 
a má tvořit na povrchu nápoje vrst‑
vičku asi pět milimetrů. Při pití by se 
měla usazovat na stěnách šálku. Aby 
byl výsledek dokonalý, nesmí se opo‑
menout předehřátí šálku.

Pár kávových receptů

Cappuccino: 
Na cappuccino, nebo‑li česky kapu‑

číno, je potřeba šálek silného espressa, 
mléko, skořiči, strouhanou čokoládu 
nebo muškátový oříšek.

Studené, polotučné mléko (1,5 % 
tuku) nalijeme do 1/3–2/3 pohárku. 

Ponořte trysku přívodu páry do šál‑
ku s mlékem a sledujte s úsměvem, 
jak se tvoří pěna. Nyní podle návodu 
připravte kvalitní espresso, zpěněné 
mléko opatrně vlijte do šálku s kávou 
(běžně se k tomuto účelu používá malá 
kávová lžička). V ideálním případě by 
se samotné espresso mělo usadit mezi 
dvěma vrstvami mléka. 

Posypeme čepici z mléčné pěny kaka‑
ovým práškem, skořicí, či muškátovým 
oříškem. Nejen, že to cappuccinu dodá 
tu správnou chuť, ale také zabraňuje 
vzniku škraloupu.

Pravá turecká káva
Na přípravu této kávy potřebuje‑

me džezvu (konvička kónického tva‑
ru), 7 g velmi jemně namleté kávy 
a 100 ml vody. Do džezvy nalijeme 
studenou vodu, přidáme kávu a při‑
vedeme k varu. Káva zpění a naplní 
konvičku až po okraj.V této chvíli kávu 
odstavíme a necháme pěnu spadnout. 
Zpěnění opakujeme ještě dvakrát. 
Potom necháme usadit kávovou sed‑
linu a kávu naléváme z výšky 8–10 cm 
do šálků. Kávu můžeme připravovat 
i s lžičkou cukru, přidanou do džezvy 
ještě před zpěněním. Tím se překryje 
nahořklá chuť kávy, způsobená úni‑
kem těkavých aromatických látek při 
opakovaném varu. 

Mocca káva
Tento způsob je oblíbený především 

ve Francii a Itálii. Ve Francii se připra‑
vuje v tzv. cafetiérii a v Itálii v mocca 
konvičkách. Jedná se o silnou kávu, 
která je trochu podobná espressu. 
Příprava v cafetiérii: kávu nasypeme 
do konvice (5 g–8 g na jeden šálek) 
a zalijeme vroucí vodou. Nasadíme sít‑
ko a po 4 minutách protlačíme sedlinu 
na dno konvičky. V mocca konvičkách: 
do sítka dáme 7 g kávy na porci a do 
spodní šroubovací části čerstvou vodu. 
Potom konvičku postavíme na plamen 
a necháme vřelou vodní páru projít do 
horní části konvičky. 

Autor vřele děkuje Světu Kávy za 
neopakovatelně voňavý článek …

fko

S vůní kávy
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Nádherná doba 
šansoniérů

Pařížská zastavení – část V.
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V malém sálku Bobino v rue 
de  la  Gaité,  nedaleko  od 
náměstí Montparnasse, zpí-

vala celá generace zpěváků – šan-
soniérů. Těch, kteří si psali své tex-
ty, hudbu a sami ji hráli a zpívali. 
Třeba Jean Ferrat. Stal  se staros-
tou malé obce v horách a zpívá už 
málo. Ale když vyjde  jeho nové 
album, je to zážitek.

Nebo Hugues Aufray. Měl nádherné 
texty.

„Řekni mi Céline, roky utíkají a ty jsi 
pořád sama. Nikdy jsi nesnila o tom, 
že se vdáš? Nečervenej se, máš pořád 
oči jako dřív, ještě někoho můžeš uči-
nit šťastným! Bylas z nás nejstarší, 
bylas jako naše maminka, tys nám ji 
nahradila, nikdy jsi nemyslela na se-
be. A proč ten sympatický mládenec 
už nikdy nepřišel? Bylo to proto, žes 
nás nechtěla opustit? Žes ho nechala 
odejít? Neplač, Céline, my jsme ty děti, 
které jsi nikdy neměla. Víme to všichni, 
nikdy tě neopustíme …“

Tak tuhle písničku znaly všechny 
děti. Zpívala se na výletech i na prázd‑
ninových táborech, stejně jako Santia‑
no a nebo Sbohem lásko.

Reprezentantem bigbeatové vlny 
twistu a rock´n´rollu byl Claude Fran‑
cois. Jeho písnička „Malý chlapec“ se 
zpívala všude:

Byl jednou jeden chlapec, který 
hrozně moc snil o tom, že jednou 
bude velký a dospělý a snil o tom vždy, 
když ho maminka ukládala spát. Budeš 
litovat toho času, když jsi byl ještě 
chlapec! Pak dospěl, odešel a poznal 
život. Zklamání, ztracené lásky i hlad. 
A vždycky večer, když se ukládal spát, 

snil o tom, když byl ještě malý kluk. 
Ten malý kluk …

Claude Francois zemřel tragicky, 
když sáhl na prasklou žárovku přímo 
z vany …

Zpíval zde i Gilbert Bécaud a Charles 
Aznavour, ale i Serge Lama. Nádher‑
nou a čistou poezii, která dnes nemá 
konkurenci, psal Georges Moustaki, 
původem Řek. O mladičkém pošťáko‑
vi, který zemřel a láska ztratila svého 
poslíčka … Ale hlavně písničku Svobo‑
da …

Svobodo má Dlouho jsem tě chránil
Jak vzácnou perlu
A tys mi pomohla přes všechny 

překážky
Abych mohl jít kamkoliv Jít až na 

konec
Cest osudu
Kde lze ve snu najít Růži větru Za 

svitu měsíce

Svobodo má Tvým přáním jsem se 
podřídil

I duši Vše jsem ti půjčoval
I poslední košili
A pak jsem trpěl abych vyhověl všem 

tvým nárokům
Změnil jsem svou zem Ztratil přátele
Abych si zasloužil tvou důvěru

Svobodo má jen tys uměla změnit
Mé drobné zlozvyky
Tys mě naučila mít ráda I mou 

samotu
Naučila mne usmívat když končilo 

krásné dobrodružství
Tys mne chránila když jsem se 

schovával
Abych vyhojil mé zranění

Svobodo má A přece jsem tě zradil
Jedné prosincové noci
Zběhl jsem z těch vyšlapaných cest
Po kterých jsme spolu šli
A já bez rozmyšlení Ruce a nohy 

spoutané
se nechal svést a zradit tě
pro vězení lásky a jeho krásnou klec

(překlad Jan Cimický)

Nesmíme ale zapomenout věčného 
don Quichota, který se narodil v Bel‑
gii. Byl to Vlám – Jacques Brel. Tento 
gigant šansonu přestal vystupovat 
náhle v roce 1966. Vrátil se, aby natočil 
jedinou desku, která byla kompletně 
rozprodána, ještě než vyšla. Jen on 
věděl, že je to deska poslední … Měl 
rakovinu a před sebou jen pár dnů či 
měsíců života … Jeho šansony zůsta‑
nou nepřekonatelné. 

A kolik malířů prošlo 
Montmartrem …

Modigliani, Susanne Valadon, ne‑
šťastný Maurice Utrillo, Toulouse 
Lautrec … Všichni předznamenávali 
novou epochu a hledali svůj výraz. 
Přesto, že umírali nepochopeni, jejich 
díla dnes zdobí nejpřednější galerie. 
I obrazy jednoho z nejvýznamnějších, 
Vincenta van Gogha. V jeho obrazech 
je slunce, které všude hledal – a které 
ho nakonec sežehlo. 

Žil tady, na Montmartru, se svým 
bratrem Theem, v ulici Lepic. Odtud 
utekl na jih do Provence, žil v Arles 
a byl léčen v malém psychiatrickém 
útulku v Saint Rémy. Do Paříže se už 
nevrátil. Poslední chvíle života strávil 
jen o dvacet kilometrů dále, v městeč‑
ku Auvers sur Oise.

Městečko Auvers na řece Oise je 
dnes vlastně vzdálenějším pařížským 

redaktor: zst
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předměstím, v dosahu páté zóny na 
„oranžové kartě“ – předplatní jízden‑
ky. Cesta s jedním přestupem ze Sever‑
ního nádraží až na místo trvá slabou 
hodinku, stejně jako jízda metrem 
z jednoho konce města na druhý. Ještě 
před sto lety tu však byl všude naprostý 
venkov, kam se jezdívalo na letní byt, 
do krajiny v polích, mezi zlátnoucí obi‑
lí ve slunečném a bohatém ostrůvku 
Francie, île de France.

Snad právě to všechno lákalo tehdy 
malíře unavené městem, snobismem 
doby, žíznící po barvě a vůni, které 
chtěli přenést na plátna svých obrazů. 
A právě do Auvers přicházeli malíři 
často. Žil tu doktor Gachet, a jeho jmé‑
no, známého obdivovatele, mecená‑
še a nadšeného malířského amatéra, 
zajišťovalo většinou nemajetným malí‑
řům alespoň základní živobytí, stra‑
vu a střechu nad hlavou. Přišel sem 
v roce 1890 a žil zde vedle dalších malí‑
řů – Vlamincka, Cézanna a Dobigny‑
ho také nejznámější a nejnešťastnější 
z nich – Vincent van Gogh. Epileptic‑
ké projevy jeho rozjitřeného dušev‑
ního stavu vyžadovaly stálý lékařský 
dozor a nezbytnou pozornost. Měsíce, 
prožité v péči řádových sester v Saint 
Rémy, mu vrátily chuť opět malovat. 
Snažil se zachytit dvůr, kde se nemocní 
procházeli, stromy i svůj pokojík. Před‑
stavená azylu, který stále ještě existuje 
(je zde oblastní gerontologicko – psy‑
chiatrické zařízení pro okres Avignon), 

s pietou ukazuje i jeho pokojík, který 
udržují v původním stavu. Je to vlastně 
jedna z mála autentických památek 
na Gogha v Provenci, protože v Arles 
nezůstalo mimo sklápěcího mostu 
nic.

Ze slunné Provence, která tepají‑
cím sluncem Goghovu zdravotnímu 
stavu příliš neprospěla, odjel později, 
s pomocí bratra, do nového útulku. 
Stal se jím pokojík v hostinci Ravoux 
blízko nádraží v Auvers a hlavně dům 
již zmíněného přítele malířů, doktora 
Paula Gacheta, který se mu otevřel 
dokořán. Tady se Gogh pustil opět 
s veškerou chutí do malování a portré‑
tování. Jeho gotický kostelík v Auvers 
patří k nejtypičtějším obrazům, které 
vůbec namaloval. 

Nebyly však ještě léky, které by 
utrpení těžce sužovaného Vincenta 
zmírnily. V neděli 27. července místní 
noviny uvedli: „Jistý van Gogh, stár 37 
let, původem Holanďan, malíř, dočas‑
ně žijící v Auvers si z revolveru střelil 
uprostřed polí ránu do hlavy. Byl těžce 
raněn, přesto se sám vrátil do svého 
pokoje v hostinci Ravoux, kde nazítří 
zemřel.“ Nic víc, jen těchto pár řádek. 
Je pohřben na místním hřbitůvku. 
Ale u jeho obrazů v nově upravené 
pařížské galerii Orsay postávají denně 
stovky, možná tisíce obdivovatelů. 

Ale v rue Lepic na Montmartru jeho 
malířský osud vlastně započal.

Ti nejznámější …
Na druhé straně, v ulici Chevalier 

de la Barre, která nese jméno po mla‑
dém rytíři, který byl na Montmartru 
popraven proto, že nepozdravil pro‑
cesí, býval i kabaret U krále Ubu. 

Sem chodíval, překladatel našeho 
Vítězslava Nezvala, známý surrealický 
básník Jean Marcenac, který hodně 
spolupracoval s Pablem Picassem. Na 
stěnách tu visí Picassovy obrazy a kres‑
by, ke kterým Marcenac napsal seriál 
veršů. 

Jean Marcenac se narodil roku 
1913, vystudoval filosofickou fakultu 
a stal se středoškolským profesorem. 
Už ve třicátém prvním roce se dostal 
k surrealistům. Měli na jeho umělecký 
vývoj výrazný vliv, a přestože se od 
nich později odpoutal, vůdčí osobnos‑
ti tohoto hnutí zůstaly jeho přáteli, 
především Paul Eduard a Tristan Tza‑
ra. Velkou část svého života věnoval 
Marcenac malířům, jejichž obrazy jej 
velice inspirovali. Za druhé světové vál‑
ky se aktivně účastnil odboje a tehdy 
vznikly jeho sbírky Nebe partyzánů, 
Jízda svobody a Proměny. Většinou 
vycházely v nakladatelstvích Seghers 
a Gallimard a nakladatelství Editeurs 
Français Réunis.

A ještě jedna významná osobnost 
ovlivnila jeho dílo. Nositel Nobelo‑
vy ceny Pablo Neruda. V roce 1972, 

Seznam nejznámějších osobností

Ampère André – fyzik
Berlioz Hector – hudební skladatel
Charcot Jean – lékař ( chirurg)
Clouzot Henri‑Georges – filmař
Dalida – zpěvačka
Dagas Edgar – malíř
Delibes Léo – hudební skladatel
Desbordes‑Valmore – básnířka
Dumas Alexandre – spisovatel

Feydeau Georges – divadelní autor
Foucault Léon – fyzik
Fragonard Alexandre‑Evariste – malíř
Gautier Théophile – spisovatel
Goncourt (Edmond de) – spisovatel
Guitry Sacha – herec
Heine Heinrich – básník
Jouvet Louis – herec
Kosma Joseph – hudební skladatel
Labiche Eugene – divadelní autor
Le Poulain Jean – herec

Offenbach Jacques – hudební skladatel
Plessis Alphonsine – herečka ‑
„Dáma s kaméliemi“
Renan Ernest – spisovatel
Samson Joseph – herec
Stendhal – spisovatel
Thomas Robert – divadelní autor
Truffaut Francois – filmař (režisér)
Vigny Alfred (Comte de) – spisovatel
Widal Fernand – lékař
Zola Emile – spisovatel
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když byl ještě chilským velvyslancem 
v Paříži, Marcenac přeložil jeho sbírku 
Sto sonetů o lásce do francouzštiny. 
Oba navštívili také Prahu, ale již se 
sem nikdy později nevrátili. 

Praha se jich ale nedočkala … Pablo 
Neruda zemřel o rok později na srdeč‑
ní záchvat krátce po Pinochetově puči 
a Jean Marcenac v roce 1982.

Hřbitov na Montmartru
Na Montmartru je nejmenší ze tří 

nejvýznamnějších hřbitovů v Paříži. 
Nabízí vzácnou a vybranou společnost. 
Byl založen koncem osmnáctého sto‑
letí a patřil kdysi k obci Montmartru, 
což je dnes osmnáctý pařížský obvod. 
Hřbitůvek, utopený v zástavbě poně‑
kud v dolíku, je překročen mostem na 
mohutných pilířích, takže mnoho hro‑
bů je schováno v jeho nedobrovolném 
stínu. Ke hlavnímu vchodu se schází 
po schodech.

Hned za vstupní branou leží slav‑
ní divadelníci Sacha a Lucien Guitry. 
Na vyvýšené planině je původní hrob 
Emila Zoly, jehož tělo bylo v roce 1908 
převezeno do Panthéonu, kde spočí‑
vají nejslavnější osobnosti francouzské 
historie. Ze slavných muzikantů je na 
Montmartru pochován Jacques Off‑
enbach a Hector Berlioz, malíři Degas, 
Fragonard a Gautier, básníci Alfréd de 
Vigni a Heinrich Heine, na jehož hro‑
bě je vytesána nádherná báseň v jeho 
rodném jazyce. A konečně dva nejčas‑
těji navštěvovaní prozaici, Henry Beyle 
(známý spíše pod jménem Stendhal) 
a Alexander Dumas mladší. Leží zde 
i skutečná „dáma s kaméliemi“, kterou 
zvěčnil ve svém díle Alphonsine Plessis. 
Lékařům budou známa jména profe‑

sorů Charcota a Péana, fyzikům And‑
ré Ampére a Léon Foucault.Odpočívá 
zde i divadelní autor a herec Robert 
Thomas a jeho partner Joseph Poular, 
výtvarník divadelních kostýmů, který 
toto místo svému druhovi vybral a sám, 
za necelé tři měsíce, steskem zemřel. 
Oba tam leží na konci Montmartského 
hřbitova. Hrob tu má i zpěvačka Dali‑
da. Na Montmartrském hřbitůvku je 
i místo posledního odpočinku našeho 
slavného malíře Václava Brožíka. 

Leží tu i pan doktor Pitchat, což se 
foneticky ve francouzštině čte: pí–ča. 
Život tropí hlouposti a tak tento oblí‑
bený ženský lékař, na jehož hrobě 
jsou denně čerstvé květiny, symboli‑
zuje nevědomky a i prakticky česko‑
francouzskou vzájemnost. Aby to bylo 
konkrétní – francouzští napoleonští 
vojáci, kteří po bitvě u Slavkova natr‑
valo či alespoň krátkodobě zakotvili u svůdných moravských krasavic a pro‑

lamovali jazykovou bariéru jak se dalo. 
Dlužno říci, že úspěšně. Nejdůležitěj‑
ším označením jejich zájmu byla ovšem 
partie těla, kterou běžně franština 
označuje jako „malou kočičku“ – tedy 
petit chat. A moravští chasníci, neznalí 
šarmantního cizího jazyka a vybrané‑
ho chování, to odposlouchali a fone‑
ticky přetvořili po svém. Petit chat se 
totiž vyslovuje „pti‑ša“, což posléze 
zakotvilo jako poněkud lidovější výraz 
pro stejnou část těla – „píča“ … Tedy, 
prý to tak bylo, kdo ví … Ale rozhodně 
hrob pana doktora patří u českých náv‑
štěvníků k těm nejvyhledávanějším.

zst

Žlutý tančící čáp
Vycházející luna nad velkou zemí – část V.
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Prý kdysi žil ve S´-čchuanu chu-
dý student. Jmenoval se Mi. 
Byl tak chudý, že neměl ani na 

hrníček čaje.A kdyby se nad ním 
nesmiloval majitel čajovny, asi by 
umřel hlady.

Jednoho dne se student rozhodl, 
že odejde do  světa,  ale předtím 
se  chtěl  svému dobrodinci nějak 
odvděčit. Vzal  tedy  žlutou křídu 
a na zeď v čajovně nakreslil čápa, 
který vypadal jako živý.

„Nemám peníze, abych zaplatil 
za jídlo a pití, ale tenhle čáp vám 
přinese mnohem víc peněz, než 

jsem dlužen. Když se sejdou lidé 
a  zatleskají,  čáp  sestoupí  ze  zdi 
a zatancuje. Nesmíte ho však nutit, 
aby tančil jen pro jednoho člověka, 
bylo by to naposled!“

Druhý  den,  když  se  v  čajovně 
sešli  lidé,  hostinský  je  požádal, 
aby zatleskali. A v tu chvíli ze zdi 
sestoupil žlutý čáp a zatančil. Lidé 
byli u vytržení, nechtěli věřit svým 
očím. Zvěst o tom zázraku se nesla 
od úst k ústům a zvědaví hosté se 
jen hrnuli. Hostinský bohatl.

Jednou však do čajovny zavítal 
bohatý císařský úředník. Nechtělo redaktor: zst
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se mu sedět s prostými lidmi a při-
kázal, aby je vyhnali. Pak vysypal 
před hostinského hromádku peněz 
a přál si vidět čápa. Hostinský už 
zapomněl na studentovo varování 
a zatleskal.

Čáp  zkormouceně  sestoupil  ze 
stěny, jako by byl nemocný a una-
veně zatančil. Pak se vrátil na zeď 
a už se nepohnul. Marně hostinský 
tleskal a úředník křičel a vyhrožo-
val.

Té noci se v čajovně objevil stu-
dent Mi, neřekl ani slovo, jen z kap-
sy vytáhl píšťalku a zapískal. Čáp 
zatřepal  křídly,  seskočil  ze  stěny 
a šel poslušně za ním. Od té doby 
je už nikdo nikdy nespatřil …

Historická provincie S´‑čchuan je jed‑
nou z nejlidnatějších. Žije tu přes sto 
milionů lidí. Svou rozlohou, 560 000 
kilometrů čtverečních, by pokryla 
celou Francii. Leží ve vyšší nadmořské 
výšce než Peking a proto je tu přija‑
telnější, chladnější počasí. Pěstuje se 
tu hlavně čaj, rýže, sladké brambory, 
bavlna a stříbrné houby. Ve volné pří‑
rodě tu žije medvídek panda.

Narodil se tu otec čínské ekonomické 
reformy Teng Siao‑pching. S´‑čchuan 
je proslulý pestrou a velice pikantní 
kuchyní a žije tu dvacet menšinových 
národností.

Pokrok je tu vidět na každém kro‑
ku. Oslňující architektura měst, vilová 
satelitní sídliště, domky, které nava‑
zují na tradiční stavby. Modernizuje 
se i hlavní město, Čcheng‑tu.

Nejdříve však historická část. Kláš‑
ter Wu‑chou, jedna z buddhistických 
památek, kde se spojuje v naprosté 
harmonii vzdušnost a jednoduchost 
stavby s lehkostí a přívětivostí zahrady. 
Je tu pochován Liou Pej, první císař 
sjednoceného království Šu, které 
se rozkládalo na území dnešního S´‑
čchuanu. Dávná historie, sahající do 
3. století našeho letopočtu. Číňané si 
vymysleli i zvláštního tvora Pi‑si, šesté‑

ho syna draka, který vleče na zádech 
masivní sloup a připomíná želvu.

V parku rostou dva mohutné stromy 
Gingko biloby, jinanu dvoulaločného, 
ze kterých se vyrábí velice úspěšný 
extrát. Zlepšuje prokrvení mozku 
a pomáhá odstraňovat depresivní sta‑
vy u lidí vyčerpaných stresem.

Gingko biloba přežil výbuch atomo‑
vé bomby v Hirošimě i mnohé katastro‑
fy předtím. Je to živoucí fosilie. Jeho 
původ se odhaduje na tři sta milio‑
nů let. Tento druh se na naší planetě 
vyskytuje asi sto padesát milionů let. 
Jinan je imunní proti rozličným škůd‑
cům a jednotlivé stromy se dožívají 
i čtyř tisíc let. Jeho listy se používaly 
jako náplasti na rány, kaše z listů se 
doporučovala proti omrzlinám, extrát 
se podával při kašli a astmatu.

Jen Fu‑čcheng, správce a ředitel 
zdejší opery, vydal zajímavou knížku 
o jedné z národnostních menšin, kde 
vládne matriarchát. Ženy vládnou 
a muž pracuje a zajišťuje rodinu. Pokud 
chce muž se svou ženou strávit noc, 
musí přijít k domu a škemrat. Když vše 
dobře dopadne,a je přijat, může s ní 
strávit několik hodin, ale za přítom‑
nosti ženiny matky. Ta je také hlavní 
osobou v rodině. Na druhém místě je 
syn. Ten, když dospěje a nějaká dívka 
si ho vybere za partnera, v tu chvíli 
je z něho nevolník. Naštěstí národ‑
nost Mo‑suo tvoří jen zanedbatelnou 
minoritu.

Procházka kolem řeky Fu‑nan stojí 
za to. Ještě v roce 1982 dokázala řeka, 

pramenící v nedalekých horách, zato‑
pit půl města. V roce 1992 byl vypra‑
cován projekt regulace celého nábřeží 
v Čcheng –tu v délce deseti kilometrů. 
Za pět let byla stavba dokončena. Sto 
tisíc obyvatel žijících v ohrožených 
oblastech řeky se přestěhovalo do 
nových bytů. Podél řeky je moderní 
park, připomínající botanickou zahra‑
du.

Město je absolutně čisté. Desítky 
metařů s rýžovými košťaty se stále stará 
o to, aby byl všechen nepořádek z ulic 
uklizen. Pracují i za deště. Před Dnem 
štěstí, který připadá na jedenáctého 
září, se uklízí ještě víc. Byla zde nově 
vybudována ekologická čistírna vody 
podle návrhu amerických hydrologů 
Takovéto čističky jsou na světě teprve 
tři. V USA, Jižní Koreji a třetí je právě 
zde, v Čcheng‑tu. Projekt využívá pří‑
rodní technologii a samočistící schop‑
nosti přírody. Špinavá voda se přive‑
de do studny s anaerobními mikroby. 
Pak se odvede do nádrže se stejnými 
mikroby a dál přes přírodní propusti 
s různými mikroorganismy do jezír‑
ka. Po několika stech metrech vytéká 
do dalšího jezírka již čistá, pramenitá 
voda. A toto je vše vybudováno přímo 
na zregulovaném nábřeží, uprostřed 
města.

Den štěstí je dnem sňatkovým. Zájem 
je veliký. Po svatbě musí novomanželé 
dbát nařízení o regulaci porodnosti. 
Doporučuje mít v rodině jen jedno dí‑
tě. O to se pak doslova přetahují rodiče 
s babičkami a dědečky.
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Uprostřed velkého náměstí, před 
operou, stojí socha Maa a za ní je 
obrovská reklama na čínský mobilní 
telefon. Život přináší proměny. 

Do města Le‑šanu, kde je ve ská‑
le vytesána největší socha sedícího 
Buddhy, kterému se říká Ta‑fo, je 
sto sedmdesát kilometrů. Cesta vede 
kolem políček s rýží, která jsou stále 
pod vodou Rýže vláhu potřebuje. A ta 
S´‑čuanská je velice kvalitní. Důmysl‑
ná a propracovaná síť kanálů a nádrží 
udržuje dostatek vody. Při sklizni se 
rýže vytrhává srpem po malých sno‑
pech. Těmi potom pěstitelé mlátí ručně 
o velké otevřené bedny a rýže se tak 
z klasů sype dovnitř. Ta se potom v pyt‑
lích vozí do domů a dosušuje se. Čas‑
to se k tomuto účelu používá silnice. 
Je překvapivé, že Číňané jedí rýži jen 
velice málo. Používá se více sladkých 
a slaných výrobků z rýžové mouky.

V domcích bydlí většina Číňanů 
v prvním patře, nebo v zadním traktu. 
Při stavbě se dodržuje tradiční čínská 
architektura. Před domky strojí „leše‑
ní“ z bambusu, na kterém je zavěšena 
kukuřice. Ta je tu plodinou číslo dvě.
Kde zbude kousek volné půdy, určitě 
tam roste kukuřice.

Samostatnou kapitolou venkova 
jsou řidiči. Pravidla dodržují jen okra‑
jově a jinak jezdí podle toho, jak se 
to hodí … Není zvláštností, že si řidič 
zaparkuje náklaďák uprostřed silnice. 
Evropan se diví, zdejší lidé vše chápou. 
Každý řidič tu má „svoje“ pravidla. 
A aby se v takovém provozu dalo jez‑
dit. Řidiči na sebe neustále troubí.

Le‑šan je „malé“, sotva třímilionové 
městečko, které proslavil právě do ská‑
ly vytesaný sedící Buddha. Město leží 
na soutoku řek Min Ťiang, Čching‑i 
a Ta‑tu. Mohutný tok, pro Evropana 
nepředstavitelný, se vlévá do Dlouhé 
řeky. Atmosféru města tak vytváří řeka 
a její přístavy.

Setkání s kamenným Buddhou je 
impozantní. Je vytesán do červené‑
ho kamene, jakéhosi druhu pískovce. 
Práce trvala devadesát let, od roku 713 
do roku 803, za vlády dynastie Tchang. 

Buddha je vysoký téměř šedesát met‑
rů. Shlíží na soutok tří zmiňovaných 
řek.

Podle legendy začal s tesáním sochy 
mladý muž jménem Wang Li. Když se 
voda v řece Min Ťiang vylila za vel-
kých dešťů z břehů, zatopila jeho dům. 
Zachránil si jen holý život. Seděl bez-
mocně na stromě a v tu chvíli zahlédl 
světlo a nějaký vnitřní hlas mu řekl: 
„Chceš pro své blízké něco udělat?“

Wang Li souhlasil. Měl za úkol vyte-
sat sochu Buddhy, který bude chránit 
břehy na věky.

Náhle voda opadla a vyjasnilo se. 
Wang Li na svůj slib nezapomněl. Naše 
si jeskyni, kde bydlel a dal se do tesání. 
Přicházeli i další a pomohli. Vystřídali 
se tu tři generace, ale socha Buddhy 
byla nakonec dokončena …

Ze stejné doby je na vrcholku skály 
vytesán chrám s postavou veselého 
Buddhy. Veselý Buddha přináší štěstí. 
V okolních buddhistických zahradách 
poletují obrovití, barevní motýli.

Je nesporné, že Čína má k buddhis‑
mu velice blízko. Stát investuje do 
opravy církevních a jiných kulturních 
památek nemalé částky.

Buddhismus vyhovuje Číňanům 
nejvíce. Zároveň jsou Číňané loajální 
ke své vládě, kterou víceméně nevní‑
mají, stejně jako za uplynulá staletí 
nevnímali ty předchozí. Vláda jim dnes 
v jejich náboženském cítění nebrání, 
takže tu vedle sebe pokorně koexis‑
tují různé směry. Hlavně však právě 
buddhismus a taoisté. Vzájemně se 
nevylučují, protože základním předpo‑
kladem obou směrů je mír a tolerance. 
Období netolerance a násilí, Kulturní 
revoluce, je nenávratně pryč.

Buddha je lidský a proto se stále více 
Číňanů uchyluje k jeho uctívání. Hlav‑
ně pak mládež. Buddhismus dává věří‑
cím svobodu, nenutí je k víře, nestraší, 
nevyhrožuje a neslibuje. Je to přija‑
telná filosofie i pro dnešek. Buddha 
je i jakýmsi otcem Čínské astrologie. 
Podle dávné legendy, tehdy, když se 
Buddha chystal opustit zemi, zavolal 
na rozloučenou všechna zvířata. Přišlo 
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jich ale pouze dvanáct. Aby je odmě‑
nil za jejich věrnost, rozdělil jim vládu 
a moc nad jednotlivými roky, které 
pojmenoval jejich jmény. Podle toho, 
v jakém pořadí zvířata přišla. Magická 
dvanáctka: myš, buvol, tygr, zajíc, had, 
kůň. Koza, opice, kohout, pes a vepř. 
V čínské astrologii však neexistuje 
přesná a neměnná danost, naopak, 
nabízí jen konkrétní základ, na němž 
člověk hledá a nabízí vnitřní harmonii. 
Astrologie tak pomáhá pochopit vnitř‑
ní protiklady. Neučí se jim vyhýbat, 
předcházet jim a zvládnout je. Konfu‑
cius kdysi řekl: Kdo nezná svůj osud, 
nebude nikdy skutečným člověkem. 

Městečko E‑mej, další zastávka, při‑
pomíná trochu lázně a trochu naše hor‑
ské letovisko Harrachov. Leží na úpatí 
nejslavnější buddhistické hory E‑mej, 
kde se ve výšce 3077 metrů nachází na 
šestadvacet architektonických skvos‑
tů, dokonale sladěných s horskou pří‑
rodou. Jsou to vlastně hory tři, či tři 
vrcholky. Ta E, Er E a San E.

V Číně existují mimo E‑mej ještě další 
tři svaté buddhistické hory.

Zdejší chrámy byly postaveny pře‑
vážně za dynastie východních Chan, od 
roku 25 do roku 220 našeho letopoč‑
tu. Prohlídka obvykle začíná klášterem 
Pao‑kuo. Zájem zde je i o cvičené opič‑
ky, které s návštěvníky dovádějí.

Chrámy na E‑mej Šan vedou k pocho‑
pení celé buddhistické filozofie. Bud‑
dha a jeho pomocníci se starají přede‑
vším o harmonii. Pao‑luo je zasvěcen 
jednomu z bódhisattvů, kterým se 
čínsky říká pchu‑sa. Bódhisattvové 
mají za úkol nejen všem pomáhat, ale 
i vést všechny k osvojení teorie a jejímu 
uplatnění v životě.

Básník tohoto kraje, Kuo Mo‑žo, na‑
psal kdysi čtyři kaligrafické znaky, kte‑
ré tu zůstaly jako poselství současnosti 
k minulosti. Vystihují pocit člověka, 
tváří v tvář vyrovnanosti a nadhledu 
historie. HARMONIE HORY POD NEBE‑
SY.

Na lotosovém květu tu v chrámu sedí 
Buddha ve žlutém obleku. Velký zájem 
vzbuzuje skoro šestimetrový bronzo‑
vý sloup. Je na něm zobrazeno čtyři 
sta drobných postaviček mnichů, kte‑
ří podle legendy poslouchají posled‑
ní Buddhovu řeč. Jedna z figurek je 
ohmataná více. Ten kdo se jí třikrát 
dotkne prostředníkem levé ruky bude 
dlouho zdráv. Stejně tak může toto 
přání adresovat někomu blízkému. 
Stačí vyslovit zřetelně jeho jméno.

Kdysi dávno tudy stoupal sám Bud‑
dha Šakjamuni, kterému se v Číně říká 
Š´‑ťia‑mou‑ni, na vrchol horyE‑mej. Její 
vrcholek je v mracích ve výšce 3 097 
metrů. Pouť je dlouhá šedesát kilome‑
trů. Proto se prý kolem pohybujících se 

postav objevuje Buddhova záře. Zvlášt‑
ní emise ve tvaru půlkruhu v duhových 
barvách. Pravděpodobně k tomu při‑
spívá neustálá průzračná mlha, lehký 
opar, která ve vlhkém a horkém vzdu‑
chu nikdy neustupuje.

V sousedství chrámu Pao‑kuo je 
chrám Fu‑chu, chrám Polapeného 
tygra. Byl postaven právě proto, aby 
chránil obyvatele proti divoce žijícím 
tygrům. Je to ženský chrám, kde se 
vyučuje například tai‑či. Zdejší mnišky 
tu předvádějí na nádvoří dokonalou 
ladnost pohybu. Uvnitř chrámu je pět 
stovek soch sedících či stojících mni‑
chů. Každá socha má jiný výraz obličeje 
a jiné vzezření. Sochy jsou pojmenova‑
né a očíslované. Můžete se dozvědět 
i svoji budoucnost. Stačí k číslu svých 
prožitých let přidat další libovolné 
číslo. Tam kde s počítáním součtu 
skončíte je postava mnicha, která vaši 
budoucnost určuje. Podle jeho výrazu 
můžete usoudit, co vás čeká.

K dalšímu chrámu vás vyveze nově 
postavená lanovka. O tisíc metrů výš 
stojí chrám Wan‑nien, postavený 
v roce 980. Je to chrám deseti tisíc let. 
Buddha, bódhisettva tu sedí na bílém 
slonu z bronzu a kolem něho je čtyři 
tisíce malých sošek mnichů.

V polovině cesty zpět do Čcheng‑tu, 
je městečko Mej‑šan. Prodává se tu 
výborný čaj z hory E‑mej, který pomá‑
há regulovat metabolismus. Je velice 
aromatický. 

V Čcheng‑tu je pěkná zoologická 
zahrada, která chová několik exem‑
plářů pandy velké. Panda jinak žije 
ve volné přírodě na západní hranici 
S´‑čchanu. Pandy v zoo mají dva metry 
a s ničím si nezadají s černým medvě‑
dem asijským.

S podobou pandy se v Číně můžete 
setkat všude. I ve zdejší manufaktuře 
výšivek na hedvábí. Osm vyšívaček sedí 
skloněno okolo velkého kusu hedvá‑
bí a stejným způsobem, jako se pra‑
cuje na goblénu, přenášejí předlohu 
do plastické výšivky. Na hedvábí tak 
vzniká oboustranný obraz. Vyšívačky 
dovedou ještě víc. Na jedné straně je 
třeba obraz pandy a na druhé, ve stej‑
ných rozměrech, například ryba nebo 
květina. Tato přesná výšivka je prová‑
děna na průhledném hedvábí.

K zajímavostem patří i návštěva kon‑
zervatoře s´‑čchuanské opery. Studují 
tu dvě tisícovky žáků. Pro samotnou 
operu sto. Tito posluchači po absolu‑
toriu zůstanou z části v hlavním městě, 
ostatní se vrátí do oblastí, odkud přišli. 
Čínská opera je náročný a všestran‑
ný obor. Nestuduje se jen zpěv, ale 
i tanec v těžkých vyšívaných kostýmech 
a v maskách. Většinou je žákům třináct 
až čtrnáct let, přijímají se však i mno‑
hem mladší talenty. Základní výuka 
trvá šest let. Čcheng‑tu je k Tibetské 
náhorní plošině relativně nejblíže 
a tak tu studují i tibetští adepti zpěvu 
a tance.

Výuka na škole je velice náročná i po 
fyzické stránce. Dvojitá i trojitá salta 
osmiletých chlapců a těžké sestavy 
dívek na kladině patří k požadavku 
opery. Vyžaduje sportovního ducha 
a kondici. Talent taneční a pěvecký je 
samozřejmostí.

Spaciální kapitolou jsou hotelové 
televize. Nejdříve se musí stisknout 
knoflík na nočním stolku a pak teprve 
funguje dálkový ovladač. V Pekingu 
nabízí satelit i řadu cizích programů. 
Kromě CNN, nebo francouzské TV 5 
i osm programů vysílajících čínsky 
a také programy sousedních zemí. 
V provinciích je nabídka o něco chudší. 
Zde dominují programy státní televize 
s poměrně stereotypním programem. 
Folklór a zpravodajství z domova. 
Všechny programy jsou zahlceny rekla‑
mami, které přerušují jakýkoliv pořad, 
včetně zpravodajství. Vysílání reklamy 
dává pocit, že se jedná o hlavní pro‑
gram. Překvapivě oblíbeným sportem 
je v Číně fotbal. Nejen u mužů, ale 
i u žen. Už i třináctileté dívky hltají 
televizní vysílání tohoto sportu. 

Také do další provincie, Jün‑nan, je 
lepší letět letadlem. Cesty jsou v této 
oblasti značně nekvalitní a jízda po 
rozbité vozovce je dokonalým utrpe‑
ním. Do hlavního, čtyřmilionového 
města Kchung‑ming, je to 680 kilo‑
metrů směrem na jih.

zst
spolupráce: MUDr. Jan Cimický CSc.
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Slovo  je  mocný  prvek.  Může 
hladit, naštvat, pobavit i zahr-
nout nudou. A když se navíc 

stane „výrobním prostředkem“, to 
pak o něm člověk začne přemýšlet 
i v dalších rozměrech. Samozřejmě 
je velký  rozdíl mezi  slovem psa-
ným a mluveným. Psané můžete 
škrtnout, ale vyřčené slovo v pří-
mém přenosu nevrátíte. Zvláštní 
kategorií jsou slova vulgární.

Nemám je rád, ale chápu, že i ona 
patří do našeho života. Záleží na tom, 
kdo, kde a jak je vysloví.

Zaskočilo  tě  sprosté  slovo v pří-
mém přenosu Toboganu?

Nepatřičná slůvka se v přímém pře‑
nosu občas objevila. Byla pointou 
nebo nečekaným šlehem. A snad proto 
nepůsobila hrubě, neurážela. Vždycky 
hraje velkou roli intonace. Jsou hos‑
té, kteří se při hrubším slůvku stočí 
málem do klubíčka a jejich oči jsou 

plné omluv. Schovávají se za mikro‑
fon, jsou náhle roztomilí, o vulgárnosti 
nemůže být řeč. 

„Když je totiž někdo celým svým 
bytím něžný, smířlivý, odpustíte mu 
rádi sprosté slůvko.“ Tak hovoří o malí‑
ři Vladimíru Komárkovi Jiřina Bohdalo‑
vá. „Víte, že ho neříká proto, aby vás 
ranil, ale je to rychlá jízda bez oklik.“

A někdy vám sprosté slovo vyklouz‑
ne bezděčně. Vyplyne ze situace jako 
neřízená střela. V knize Nahoru a dolů 
Toboganem jsem v jedné povídce při‑
pomínal své vojenské trampoty. Pocho‑
dovali jsme směle vpřed. Píseň o spále‑
ništích a mstících plucích na rtech. Já 
ale před sebou viděl Jerryho Lee Louise 
jak mlátí do kláves nádherný boogy 
woogy. Šel jsem si po svém. „Kam to 
jdete, Sláma!“ zaslechl jsem ještě na 
půl ucha. „Do prdele,“ odpověděl jsem 
v tu chvíli svobodně, v duchu své písně. 
Přinesla mi dva dny ostrých, ale stálo 
to za to.

A co v životě?
Z vojny jsem si přinesl „Vole, vole … 

Skoro za každým slovem. Musel jsem 
se ze začátku své moderátorské práce 
hodně kontrolovat. 

Myslíš si, že vulgarismů v médiích 
přibývá?

Ano, ale jsem rád, že se tahle vl‑
na vyhýbá Českému rozhlasu. Víte, 
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Tak  tohle vyprávění by mělo 
být  vzpomínkou  na  rozhla-
sový  pořad  Tobogan,  který 

Český rozhlas vysílá dodnes. Je to 
vždy přímé vysílání  za účasti asi 
300 diváků a vystřídalo se v něm 
už  několik  stovek  významných 
lidí,  herců,  spisovatelů, básníků, 
výtvarníků, hudebníků atd. Pořad 
se vysílá každou sobotu dopoled-

ne a těch pokračování je už hodně 
za číslovkou 600.

Měl jsem to štěstí, že jsem se mnoha 
vysílání zúčastnil a v několika i účin‑
koval ….No snad i proto, že jej vytvá‑
řel můj dlouholetý kamarád, Tomáš 
Sláma. Už bohužel není mezi námi, 
ale jeho podání moderátorství bylo 
neopakovatelné …

Tak si myslím, že tohle první zasta‑
vení by mělo právem patřit jemu. 
Poznali jsme se už někde v roce 1968, 
když jsem já nastoupil jako redaktor 
do Ostravského večerníku. Tomáš tam 
už pracoval. Večerní byl ale dost málo 
oddaný tehdejšímu režimu a tak já 
musel na vojnu a Tomáš na propagaci 
jednoho dolu v Ostravě …..

Pak čas letěl a já ho po revoluci 
viděl v televizi, jak moderuje akce 
Občanského fóra v Praze … …Potom 

jsme se náhodou potkali na setkání 
vydavatelů v Praze a on už z dálky 
vykřikoval … …..“Jééééé, to je ten, co 
se postavil místopředsedovi vlády ….“ 
A od té doby jsme zase o sobě věděli 
a začali spolupracovat.

Tomáš už tehdy připravoval první 
pořady Toboganu a tak bylo celkem 
jasné, že se naše spolupráce začala 
točit hlavně kolem tohoto pořadu.

Myslím, že i vás by zajímali některé 
rozhovory s herci, fotografie, které 
jsem pořídil a snad i některé vzpo‑
mínky. Budu se vám snažit představit 
Helenku Růžičkovou, pana Horníčka, 
Přeučila a spoustu dalších … …. A to 
první povídání jsem věnoval zaklada‑
teli a bezva člověku, Tomáši Slámovi. 
Jeho smysl pro dobrou češtinu snad 
nejlépe vystihne rozhovor, který byl 
otištěn v časopise Ring.

Vyslovené slovo nevrátíš
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ono vulgární nemusí být jen samot‑
né sprosté slovo. Může to být celkový 
projev, prázdná žoviálnost, bezmezná 
a nekontrolovatelná snaha o uvolně‑
nost, kdy dostávají prostor dvojsmysly 
a pitomosti. Pod praporem neváza‑
nosti některých „vyvolávačů“, kteří 
se smějí vlastním nápadům a snaží 
se být za každou cenu IN, se bohužel 
nakonec nedovím nic. Ale to bych 
jim ještě odpustil, není třeba pořád 
někoho vzdělávat a poučovat. Vadí 
mi, že ten prázdný tok slov se stává 
jakousi normou, zvyklostí. A to je na 
pováženou. 

A  co  sprostá  slova  v  komickém 
výstupu? Tam přece neurážejí?

Už jsem se zmínil, že takové slůvko 
někdy nelze vynechat, aniž by byla 
porušena pointa. Jenomže někdy mám 

pocit, že celá scénka, celý dialog byl 
postaven jen proto, aby se vulgární 
slova dala použít v co největší míře. 
Samotné sprosté slovo k smíchu totiž 
moc není. A humor je věc situace, 
způsobu myšlení, někdy i nechtěného 
okamžiku. Komická akce je k smíchu 
jen tehdy, provádí‑li ji komik serioz‑
ně. Zní to asi nelogicky, ale je to tak. 
„Vyprávět něco žertovně, dělat obliče‑
je a skopičiny, smát se vlastnímu vtipu, 
takovou komiku už vyřídil Shakespea‑
re v Hamletovi,“ řekl už před lety Jiří 
Voskovec.

Někdy to tvrdší slůvko vyklouzne 
člověku třeba v  rozčílení. Kdy  tě 
něco vytočí?

Když si uvědomím, že reaguji na ně‑
co neadekvátně. Prostě to přeženu. 
Mám vztek, zahrnuji se právě těmi 

nevybranými slovy, jsem k sobě „tvr‑
dý“. A nebo když něco rozbiji. Hned 
si to se sebou vyříkám. „Víš, kolik tě ta 
váza stála?“ Nebo: „ Jak si té konvičky 
babička vážila! To se nestydíš?  …..“ 

Jak  tedy docílit  toho,  aby výrok 
člověka  byl  i  po  této  stránce 
v mezích?

Odpovím slovy Miroslava Horníčka. 
Na jedné besedě dostal dotaz: „Chtěl 
bych pronést řeč. Kudy?“ Odpověď 
zněla: „Jde‑li o řeč závažnou, prones‑
te ji ústy. Kdybyste ji pronášel jinudy, 
posluchači by byli příliš zaujati způso‑
bem prohlášení a unikl by jim obsah.“ 
Tak na tohle se snažím vždycky mys‑
let. 

I když byl Tomáš hodně nemocen, měl 
leukémii, tak to nikdy při svých vystou‑
peních nedal znát … A to i v době, když 
přišel moderovat přímo z nemocnice. 
A stačilo zavolat a vzít peřiny a měl 
jsem hned kde přespat …

Tomáš říkal, že si ho lidé pletou 
s Leninem. Tak podle „vlasů“ asi 
i ano … Ale myslím, že ho znali snad 
všichni umělci v republice a jeho pořa‑
dy měly obrovskou sledovanost. Všich‑
ni na ně vzpomínají jen v dobrém … No 
a tom se může tomu pánovi na Rudém 
náměstí v Moskvě jen zdát.

zst

Nejde sice o jednu z nejzná-
mějších  hollywoodských 
celebrit, ale určitě o jednu 

z nejzajímavějších. Pro mě určitě. 
Není  to  typ okouzlujícího herce, 
který nás oslňuje blonďatou kšti-
cí a modrým očima, zuběje se na 
nás ze všech plátků. Stejně tak se 
nedá říct, že by si přehnaně hlídal 
soukromí, většina lidí naopak zná 
spíš jeho netradiční praktiky s ex-
manželkou  Angelinou  Jolie  než 
jeho tvorbu. Otázkou je, zda jeho 
obscénnosti  jsou pouhopouhým 
pozérstvím nebo  je  to  skutečně 
součást  jeho  života.  Každopád-
ně ve filmovém světě  se uchytil 
navýsost dobře.

Billyho život ovlivnila smrt jeho otce, 
když mu bylo osmnáct let. Naštěs‑

tí mu jeho matka vynahradila péči 
obou rodičů, podporovala ho v jeho 
největších koníčcích, hudbě a filmu, 
a jako vyhlášená okultistka mu před‑
pověděla, že si jednoho dne zahraje po 
boku Burta Reynoldse. Jak by to mohlo 
v hollywoodském příběhu dopadnout 
jinak, než že se tomu skutečně tak sta‑
lo. Sám Bob dnes tvrdí, že jeho matka 
mu vždy dodávala odvahu svou bez‑
meznou vírou v něj. 

Ale Bobova cesta ke slávě měla ještě 
pár nepříjemných zastávek. Hrát začal 
už na střední škole, zkoušel posílat 
scénáře filmovým studiím, ale bezvý‑
sledně. Zajímala ho i hudba, svou první 
kapelu založil v devíti letech, poté se 
snažil uživit jako bubeník. Vystřídal 
také spoustu jiných zaměstnání, např. 
truhláře, řidiče náklaďáku nebo prodá‑
val pizzu. Důkazem, že tyto léta pro 

Billy Bob Thorton
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něj byla skutečně těžká, byla hospi‑
talizace v nemocnici kvůli podvýživě 
a problémům se srdcem.

Na konci 80. let se na něj ale usmá‑
lo štěstí a natočil svůj první debutový 
snímek. Ten odstartoval jeho kariéru 
ve světe showbyznysu. Hned druhý 
film (Smrtící bumerang =Sling Blide) 
mu vysloužil ocenění a úctu ostat‑
ních. Dnes je Billy Bob Thorton scé‑
náristou, režisérem i příležitostným 
hercem. Kromě jiného ztvárnil ame‑
rického prezidenta, ředitele NASA 
nebo zvládl roli retardovaného muže 
(viz níže). Po dokončení filmu Muž, 
který nebyl přestal kouřit (ve filmu 
ho vidíme s cigaretou velice často). 
Údajně je také abstinentem a je na to 
patřičně hrdý. 

Ačkoli v mnoha snímcích vypadá 
jako neohrožený drsňák, známá je 
jeho fobie ze starožitností a z klaunů. 
A panický strach má prý i při setkání 
s celebritami. Může za to jeho stydli‑
vost. Také nesnáší párty s překvape‑
ním.

Další zajímavostí je jeho láska k ame‑
rické historii a to, že rád poslouchá 
politické debaty. (Přála bych mu zažít 
nedělní poledne v ČR, určitě by se mu 
to líbilo.)

To, že je Billovo život skutečně pest‑
rý, dokazuje i fakt, že se pětkrát oženil 
a má celkem čtyři děti. V bulvárech 
nejdiskutovanější bylo jeho manžel‑
ství s jednou z nejkrásnějších žen svě‑
ta, Angelinou Jolie. Noviny v obřích 
titulcích hlásaly o jejich lásce až za 
hrob, oni sami odvážně tvrdili, že jde 
o osudovou lásku. Na krku oba nosili 
ampulku s krví jejich polovičky a kaž‑
dý si nechal ozdobit tělo tetováním 
v podobě jména toho druhého. Mezi 
jejich oblíbené koníčky patřili hrát‑
ky ve zvukotěsné komůrce se spous‑
tou bičů, řetězů a dalších sexuálních 
pomůcek. Byli spolu necelé tři roky. 
Za tu dobu stihli adoptovat chlapečka 
z Kambodži, Maddoxe, o kterého se 
dnes stará Angelina se svým novým 
partnerem, Bradem Pittem. Podle ní 

byla hlavní příčina rozvodu v Billově 
nezájmu o rodinu a o syna.

Ostatně mezi Billovy stinné strán‑
ky patří také záletnictví. Zatímco si 
bral Angelinu, byl zasnoubený s jinou 
ženou, která doufala, že se stane jeho 
nevěstou. O Billově svatbě se dočet‑
la z novin. A nebyl by to on, kdyby 
i jeho svatba s Angelinou nebyla ně‑
čím ozvláštněná – přišel v džínách 
s baseballkou na hlavě, Angelině dal 
tři karafiáty a vyměnili si prstýnky za 
třicet dolarů. Že by takhle začínala 
osudová láska?

Bill je jak plodným otcem, tak i jeho 
filmografie je bohatá. Dohromady se 
podílel na více než 50 filmech, proto 
tu nelze představit všechny. Režíroval 
např. Krásu divokých koní, roli dostal 
v těchto filmech: Aljaška v plamenech, 
Armageddon, Muž, který nebyl, Santa 
je úchyl, Láska nebeská, Špatné zprávy 
pro medvědy, Banditi a v mnoha dal‑
ších. Také má kapelu, se kterou kon‑
certuje a již vydali několik cd.

Můj nejoblíbenější film z jeho dílny 
je Smrtící bumerang (Sling Blade – 
v Čechách ho uváděla ČT 2). Dokázal 
v něm, že je nadaným scénáristou, 
režisérem i hercem a snímek mu zajis‑
til slávu a úspěch. Za svou práci získal 
Oscara za nejlepší scénář a nominaci 
na Oscara za nejlepší herecký výkon. 

Jde o příběh retardovaného muže, 
Karla, propuštěného z ústavu a o jeho 
přátelství s malým chlapcem, Frankem. 
Vyjadřuje v něm pud sebezáchovy 
a vlastní smysl pro spravedlnost dušev‑
ně nemocného člověka. Karl ve 12 
letech zavraždil svou matku, protože 
ji přistihl s cizím mužem. Teď se kama‑
rádí s Frankem. Měl by mít tento malý 
chlapec strach, že se něco podobného 
bude opakovat? Asi vás napadne, že je 
to hra na city jako v každém béčkovém 
americkém filmu. Ale Billovo ztvárnění 
má spíš prvky thrilleru. Ve skutečnosti 
jste celý film napjatí, jak to nakonec 
dopadne, i když to tak nějak tušíte 
a přesto, že věříte, že to prostě MUSÍ 

dopadnout dobře, víte, že se tomu tak 
nestane. Ze závěru filmu nevyplývá 
žádné ponaučení, je na každém z nás, 
jak si to přebereme a jaké emoce to 
v nás vzbudí. Vřele vám tenhle film 
doporučuji, určitě vás překvapí i Bil‑
lova fyzická proměna a neuvěřitelný 
herecký výkon.

A jeden z novějších filmů, o kterém 
se mluví a který má ho na svědomí prá‑
vě Bob, je Floyd Collins. Jde o skutečný 
příběh muže, slavného průzkumníka 
jeskyní. V roce 1925 prozkoumával 
jeskyni jménem Sand Cave a bohužel 
v ní zůstal uvězněn. Během týdne, kdy 
se ho záchranáři pokoušeli dostat ven, 
ho obklopovali reportéři a turisté. 
Bohužel, jeho záchrana se nepoda‑
řila. Floyd se stal národním hrdinou, 
na náhrobku má napsáno: Nejlepší 
průzkumník jeskyní, který kdy žil. Již 
samotný námět filmu ukazuje, že Bill 
se nespokojí s obyčejnou zápletkou, na 
kterou jsme ze stovek hollywoodských 
trháků zvyklí. Bohužel jsem film sama 
ještě neviděla, ale jsem moc zvědavá, 
jak si s tím B. B. Thorton poradil.
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Datum narození: 4. 8. 1955
Místo narození: Hot Springs, 

Arkansas
Sourozenci: 2 mladší bratři
Stav: ženatý (popáté)
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Nirvana.  Legendární  kapela 
devadesátých let 20. století. 
Za krátkou dobu své působ-

nosti  se  vryla  do  srdcí  milionů 
posluchačů na celém světě a i dnes 
si získává nové fanoušky. Ti už ji, 
bohužel, nikdy nespatří na vlastní 
oči.  Smrt Kurta Cobaina  zname-
nala konec  i pro Nirvanu. Smrt, 
která překvapila fanoušky i okolí 
Kurta.  Smrt,  jejíž oficiální  znění 
zní  sebevražda.  Jenže  tuto údaj-
nou sebevraždu obestírá spoustu 
nevyjasněných okolností.

O události, která je stará více než 
deset let, se již nikdy nedozvíme, jak 
to ve skutečnosti bylo. Je na každém 
z nás, jaké stanovisko budeme obha‑
jovat a budeme mu věřit. 

Já, jakožto bývalá skalní příznivkyně 
Nirvany, si myslím, že je dost pravděpo‑
dobné, že nešlo o dobrovolnou smrt, 
ale o úmyslné zabití. Možná mi oči 
zaslepilo zalíbení v této muzice a pla‑
tonická láska ke Kurtovi ;o). Ale stejně 
tak se mnou oslepla další řádka lidí, 
která zastává tzv. Grantovu teorii.

Na druhou stranu nelze popřít, že 
Kurt trpěl silnými depresemi a myš‑
lenky na sebevraždu lze vyčíst z písní 
i z pamětí jeho příbuzných. Je také 
pravda, že Kurt byl závislý na heroinu. 
Existuje jeho dopis na rozloučenou. 

Tak co mě vlastně vede k tomu nevě‑
řit?

Grantova teorie je postavená na tom, 
že ve smrti Kurta Cobaina měla prsty 
jeho žena a matka jeho dcery – Court‑

ney Love. Existuje dokument, který 
zveřejňuje pár informací z této doby. 
V něm je zveřejněno, že právě ona 
ho donutila pár dní před jeho smrtí 
změnit závěť. Také zde vystupuje jistý 
muž, El Duce, který tvrdí, že mu nabíd‑
la tučnou odměnu – 50 000 dolarů, 
když Kurta zabije. Tohoto muže našli 
za pár dní mrtvého. Prý ho zajel vlak. 
Šlo o náhodu? Thomas Grant, detek‑
tiv, který věc vyšetřoval, zde tvrdí, že 
Kurt měl v krvi tolik heroinu, že by 
brokovnici ani neuzvedl a nemohl s ní 
zacházet. (Protichůdným argumentem 
jsou fotky, na nichž je muž, který má 
v sobě dvojnásobnou dávku heroinu 
a balancuje na jedné noze. Předložil 
je jistý lékař.) 

Dalším důkazem má být již zmíněný 
dopis na rozloučenou. Existuje teorie, 
že se Kurt neloučil se životem, ale že 
chtěl jen ukončit kariéru (cituji: „Nej‑
horší zločin, jaký si dovedu předsta‑
vit, je okrádat lidi tím, že předstírám, 
že mě to, co dělám, baví.“) a konec 
dopisu byl dopsán někým jiným. Ten‑
to názor nejvíce podporuje nezveřej‑
něný rozhovor, kde Kurt uvedl, že by 
chtěl opustit Nirvanu a radši by začal 
spolupracovat s Courtney a the Hole. 
Prohlásil to zhruba osm měsíců před 
svým odchodem z pozemského svě‑
ta (zprávu přinesl britský internetový 
server Uncut).

Kurtova smrt byla stanovena na noc 
ze 6. na 7. dubna 1994. Pro Courtney 
hraje ten fakt, že pár dní před naleze‑
ním jeho mrtvého těla ani ona neměla 
tušení, kde by mohl být. Deset dnů 
po jeho smrti ji umožnili rozloučit se 
s Kurtem o samotě. Ustřihla mu pra‑
men vlasů a chomáč chlupu z ohanbí. 
Obkročmo si na něj sedla a s hlavou 
zabořenou do jeho hrudi, opakovala: 
„Proč? Proč?“. Na pohřbu, při čtení 
jeho dopisu na rozloučenou, naříkala, 
křičela a sténala. Spíše to vypadalo, 
že si s ním povídá a vůbec nevnímá 
lidi, co přišli uctít Kurtovu památku. 
V místě, kde Kurt píše, že ji moc milu‑
je, Courtney vyhrkla: „Tak proč jsi tu 
sakra nezůstal?“ Konec dopisu před‑
nesla také po svém: „A tohle koukejte 
zapomenout, protože je to zasraná 
lež: ,Je lepší shořet než vyhasnout.´ 
Panebože, ty debile!“ 

Dnes je to dvanáct let, co Kurt 
zemřel. V roce 1999 Frances, Kurtova 
dcera, rozprášila jeho popel nedaleko 
míst, kde Kurt žil.

Kurtovu památku i dnes uctívají mili‑
ony fanoušků, jejichž obdiv hraničí až 
s posedlostí. Je paradoxem, že si lidé 
zamilovali právě Kurtovy depresivní 
texty a jeho hlas, ve kterém se mísí 
zloba s bolestí. Byl básníkem jedné 
generace a svou smrtí si možná zajistil 
nesmrtelnost. Nevím, čím jiným zakon‑
čit tento článek než slovy z Kurtova 
dopisu, ať už je psal on, či ne: „Mír, 
lásku a porozumění. Kurt Cobain.“

hku

Otazníky nad smrtí 
Kurta Cobaina
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Co jste možná nevěděli

Bodah, osoba, které je Kurtův 
poslední dopis věnován, je jeho 
smyšlený kamarád z dětství. 

Kurt trpěl chronickými bolestmi 
žaludku. Heroin mu pomáhal 
tyhle bolesti vydržel.

Ukazatele ve městě Aberdeenu ve 
státě Washington (místo, kde se 
Kurt narodil) nesou slova jeho 
písně Come as you are (Přijď, jaký 
jsi).

Kurtovo celé jméno je Kurt Donald 
Cobain.

Kurt nosil několik vrstev oblečení, 
aby zakryl svou hubenou postavu 
(vážil 55 kg). Na svém autopor‑
trétu se vyobrazil jako vychrtlou 
kostru.
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Na sobotu 25. 11. 2006 jsem se 
těšil už celý měsíc jak malý 
Jarda.  Schylovalo  se  totiž 

k  jedné  z největších akcí  tohoto 
půl roku a tou byla TRANSMISSI-
ON – 3.

Jednalo se o jedinečnou show s 
podtitulem Universal Energy Edition, 
mohli jste se na ní setkat s kosmickými 
dekoracemi, se speciálně vytvořený‑
mi video projekcemi, s audiovizuální 
show astronomických rozměrů, ale 
hlavně s posádkou složenou z těch 
nejlepších hvězd. 

První z nich byl německý producent 
zaujímající 9. místo v anketě DJ Mag 
TOP 100, autor desítek úspěšných hitů, 
remixů, kompilací a DVD André Tan‑
neberger neboli ATB. 

Také se představilo duo Blank & 
Jones, Markus Shulz, Ruby, M. I. K. E. 
a další DJ ´s. 

Musím uznat, že agentuře United 
Music se celá akce velmi povedla. Při‑
kládám ještě pár fotek – celou galerii 
si můžete prohlédnout na 

http://livefoto.rajce.net/Transmissi‑
on_3,_T‑Mobile_arena,_Praha/

Stránky fotografa Marka Švadleny: 
http://www.livefoto.estranky.cz.
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moje maličkost :)holky … Marek, člověk bez kterého by tato fota 
nevznikla …. 

http://livefoto.rajce.net/Transmission_3,_T-Mobile_arena,_Praha/
http://livefoto.rajce.net/Transmission_3,_T-Mobile_arena,_Praha/
http://www.livefoto.estranky.cz
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Po roce už nám zase klepou neod‑
bytně na dveře, přicházejí i letos, 
provázené nadšenými reklama‑

mi, které přetékají vánočními strom‑
ky, kapry, ježíšky a jinými svátečními 
nezbytnostmi, ano, blíží se Vánoce. 
Z rádia a televize se na nás valí zpívané 
zvěsti o „Merry Christmas“ a „Happy 
New year“ a pomalu i ty největší rea‑
listy a zásadní odpůrce velkých oslav 
nahlodává neposedný červík toho, 
čím obdarovat své bližní, a vzápětí je 
popadá nákupní amok, a také oni se 
zapojí do zběsilého bloudění a blou‑
mání po obchodech. A tak i já, v blá‑
hové naději, že získám nějakou cennou 
trofej z honu za vánočními „prezen‑
ty“, nechala jsem se kamarádem zlá‑
kat k jednomu takovému pošetilému 
dobrodružství. 

I vyrazili jsme poránu, poměrně dob‑
ře naladění, kochali se třpytivými baň‑
kami a zlatavými řetězy ve výkladech, 
potěšili se „načinčaným“ stromem na 
náměstí a poté zapadli do mrňavého, 
nenápádného obchůdku. Při průchodu 
vstupními dveřmi jsem ještě ani zda‑
leka netušila, co mě uvnitř čeká, jaká 
anabáze se přede mnou rýsuje.

Můj kamarád Václav mezi regá‑
ly s oblečením v několika minutách 
úplně zapomněl, že shání dárky pro 
své příbuzné a „zmerčil“ pár mód‑
ních kousků, které si toužil vyzkoušet, 
popřípadě zakoupit. Vážení, když si já, 
nebo nějaká má kamarádka obhlížíme 
oblečení, nevyplyne z toho taková scé‑
na jako z nákupu s Václavem.

Vašek si vyhlédnul dva svetry – čer‑
vený na rozepínání a černý přes hlavu, 
s červeným pruhem uprostřed. Mamin‑
ko moje! Šel před kabinku, u červe‑
ného mu nešel rozepnout zip, vrhl 
se tudíž na černý, v němž připomínal 
dobře rostlou žížalu, neb si vzal, pro 
sebe malou, velikost M, i přesto, že 
jsem ho jasně upozorňovala: „Václave, 
elko …“ Posléze Véna zpozoroval, jak 
prodavačka operuje s jiným kouskem 
vyhlédnutého modelu na pultě a chutě 
se zeptal, jestli by to nebyla velikost L? 
Byla. Vašek se vsoukal do elka, padlo 
mu jako ulité. Kladně jsem ho zhod‑
notila a ocenila, že mu to velmi sluší, 
jenže Václav se obrátil na prodavačku 
a chtěl vědět, zda‑li mu opravdu svetr 
„pasuje“ po všech stránkách. Postar‑
ší prodavačka taky obrátila, ale oči 

v sloup, neboť Váša blokoval kabinku 
už nejméně 15 minut. V následující 
okamžicích se Vašek začal vykrucovat 
před zrcadlem, přejížděl si svetr po 
bocích a měl (při své vychrtlé postavě) 
otázky typu: „Nejsem v tom tlustý? Že 
to zrcadlo ztlušťuje?Není ten červený 
pruh blbý? Nemá to dlouhé rukávy? 
Sluší mi to? Sluší mi ta barva?“ a tak 
všelijak podobně. Nakonec se rozho‑
dl za třistapadesát textilii zakoupit. 
Poněkud nervózní prodavačka, kte‑
rá mezitím pomalu chytila tik do oka 
a chodila se do ústraní radit s kole‑
gyněmi, viditelně pookřála, převza‑
la Václavovy umolousané bankovky 
a zabalila svetr do sáčku a spokojený 
Václav blaženě odcházel s pocitem, 
jaký udělal báječný kup.

Já jsem si připadala naprosto vyčer‑
paná a v duchu se zapřísahala, že po 
dalších vánočních dárcích už se raději 
porozhlédnu sama. A totéž radím také 
vám: „Když lovit vánoční dárky, tak 
jedině bez asistence různých, byť těch 
nejlepších, známých. Ostatně osamělý 
lovec dosáhne téměř vždy nejtučněj‑
ších kořistí!“
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Tak šťastný a veselý!
Jsem to nejodpornější v týhle hnus‑

ný společnosti. Jo, i ty patříš mezi 
tu sortu materialistickejch a sobec‑

kejch tvorů, kteří si ve všem hledají 
prospěch jen pro sebe. Kypí se ve mně 
pocit nenávisti vůči vám všem. A přesto 
jsem si s váma podával ruku a falešně 
se usmíval na každého, kdo pro mě byl 
alespoň nepatrně perspektivní. Každej 
den jsem kulhal do práce a nesl si v ige‑
litovým pytlíku zapařenej krajíc chleba 
se souměrně namazanou vrstvou paš‑
tiky. Dennodenně mi dodávalo pocit 
uspokojení naklánění se vnadný sekre‑
tářky nad lejstra a její snaha dostat svý 
kyprý tvary do oblečení s konfekční 
velikostí snad o dvě čísla menší než 
měla mít. Ta bláhová vzpomínka ve 
mně evokuje stav úchylnosti.

Nikomu z přítomnejch zástupců sil‑
nějšího pohlaví to nevadilo. Novodo‑

bá Venuše v podobě mladičký Vlasty 
evokovala v našich strnitejch tvářích 
sexuchtivý a blažený výrazy. Napjatá 
kůže s růžovým nádechem povisla a „ 
mladičká“ Vlasta zabarvuje šediny 
rudým odstínem. Už ani to kafe nevoní 
tak, jak by mělo. Pravda, není dělaný 
s láskou a zvrhlými záměry Vlastičky 
a se třemi cukernými kostkami. Sakra, 
jsem vlastně rád,že najdu pár blbejch 
drobáků na to nepoživatelný kafe 
z věčně rozbitýho automatu.

Kdybys viděl, kolik mě znalo lidí.Při 
pozdravu jsem sejmul klobouk z mírně 
naplešatělý hlavy a s galantností Oldři‑
cha Nového jsem druhé osobě kývl na 
pozdrav. Dělával bych to tak dodnes, 
nebýt tý výměny, kdy klobouk skon‑
čil v rukách toho odpornýho chlápka 
s bezzubým úsměvem a já držel zas ve 
svejch dvě flašky tuzemskýho rumu. 

Tady by se hodila citace dávnýho výro‑
ku platící jen pro jednu osobu. Mám 
holý ruce. Bráním si svůj čtverečnej 
metr země na nádraží, každodenně 
sledován supy, kteří na tebe hledí 
s největším odporem. Tady se neboju‑
je o nic jinýho, než si postupem času 
vydobýt místo u radiátorů. Zbledl ti 
výraz. No jo, co bych já blbec mohl jiný‑
ho čekat od civilizovanýho měšťáčka.

Představ si,že jsem po dlouhém roce 
zahlídl tu hysterickou perfekcionist‑
ku, která se stala na pár omylnejch 
let mou drahou chotí. Upištěnej hlas 
cepoval toho chudáka, kterej za ní 
běžel s vyplazeným jazykem jako hlou‑
pej oddanej pes. Zbylý cáry paměti mi 
připomněly vidinu, když jsem se sám 
stával jejím oddaným blbečkem. Teď 
nejspíš běhá po bytě se saponátem 
v pěstěný ručce a když kolem tebe pro‑
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lítne, stačí ti vynadat za tu šmouhu 
na okně. A večer ulehává na společné 
lůžko hrajíc nepředstavitelnou migré‑
nu. Takže není jiný možnosti, než si 
užít noc s naondulovanejma blondýna‑
ma z časopisů na smradlavým záchodě. 
Pro případný oběti jsem svý imaginární 
milenky zanechal v nejspodnější polič‑
ce. K čertu s ní a se všema papírovejma 
milenkama!

Možná celou dobu toužíš po senti‑
mentálním projevu, co člověče? Abych 
se tu rozbulel nad vzpomínkama dří‑
vějších Vánoc. Abych ti tu do detailu 
popisoval, jak mi chybí přecpání se 
bramborovým salátem a odříkávání 
koled. Trvám si na tom, že bych nikdy 
neprosil svou bývalou ženu o odpouš‑
tění. Nevyměnil bych za nic slastný usí‑
nání v objetí mladejch naivek a půjčky 
na vymyšlený firemní cesty. Jenže srdce 
ještě neztvrdlo. Ač se tenhle stav děsi‑
vě blíží. Stál jsem nalepenej u vitríny 

ulepený od přitisknutejch obličejíčků 
malejch děcek a poslouchal mužskýho 
s umělým hlasem, kterej pořád dokola 
tvrdil, že samota o těhlech svátcích 
je nepřipustitelná. Nemáš cigáro? Dal 
bych si.

Sebral jsem tenkrát zmrzlejma prs‑
tama v děravejch rukavicích nedopa‑
lek cigarety a díky sentimentalitě lidí 
se i našel ten, kdo mi zbrkle podal 
zapalovač. V tu chvíli jsem zas na chvíli 
stál napomádovanej před přezdobe‑
ným stromečkem a falešně odzpívával 
přihlouplý koledy postrádající smysl. 
A s očekávanou neoriginalitou mý 
tchýně mi byly dány tlustý ponožky. 
Věř mi,že tenkrát by mě nenapadlo, 
jak jednou stanou se pro mě nepostra‑
datelným zbožím. Sakra, ať se všichni 
tím bramborovým salátem zadusej!

Co tak koukáš? Cos vůbec čekal, ty 
vole?Že se ti tady rozbrečím a budu 
ti líbat nohy za pár minut laskavos‑

ti? Nestojím o tvoje soucitný úsmě‑
vy.Nestojím o žádný city, který jsem 
v tobě vyvolal. Ani netoužím po tvý 
pomoci. Měl bys už jít. Támhle naproti 
se rozsvěcej stromečky. Tak jdi a zdob 
je s tvejma uřvanejma a věčně nespo‑
kojenejma dětma Jdi zpívat stokrát 
omletý koledy. A žij v tý blahý naivitě, 
že ten tvůj stav je trvalej, že se už nic 
nezmění. Přitom ten tvůj titěrnej život 
je jako obyčejná hra šachu. Máš svůj 
plán, dobře, do detailů promyšlenej. 
Ale všechno je podmíněno tím, co při 
tvý hře zamýšlí tvůj soupeř, v životě 
osud. A teď vodcházím a odhazuju svůj 
klobouk v dáli. V jednom mírumilov‑
ným zařízení dávaj takovejm tesknejm 
zjevením, jako jsem já, z milosrdenství 
náhražku sváteční večeře. Tak šťastný 
a veselý!
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Jeden den ze 
života učitele
Zvoní budík, mám nezkrotnou 

chuť shodit ho ze stolu nebo 
vyhodit z okna, ale nemohu. Za 

půl hodiny mě vyzvedne má kolegyně, 
nemohu ji nechat čekat. Přetočím se 
na druhý bok a na moment zastavím 
pohledem na digitálním displeji mého 
šedého křiklouna. Stále zvoní a já pře‑
mýšlím. Přemýšlím o ničem, vlastně 
jen tak „vejrám“ bez jediné myšlenky. 
Když si vzpomenu, kde jsem a co se 
bude dnes dít, vrhne se na mou mysl 
hejno černých krkavců připomínající 
blížící se noc. Zatmí se mi před očima. 
Kafe! Jedině kafe. Chci vypít šálek silné 
černé kávy. Ne, nechci, já ho potřebuji 
vypít.

Pomalu vstávám z postele. Zatočí se 
mi hlava. Opřu se o zrcadlo a znovu 
nabývám rovnováhu. Když zhlédnu 
svůj odraz, zhrozím se. Mé na rame‑
na sahající špinavě blonďaté vlasy trčí 
všemi směry. Pichlavá hnědá očka mají 
nepřítomný pohled. 

Ještě z části spím. Bloudím krajinou 
snů, kde se nekladou žádné zábrany 
člověku s fantazií. Bez fantazie je kra‑
jina snů vyschlá jako poušť bez kapky 
vody.

Dost! Jdu dát vařit vodu a odpotá‑
cím se do koupelny. Opláchnu si obličej 
a pracně vymáčknu poslední zbytek 

pasty na můj starý vypelíchaný kartá‑
ček, který už jistě mnoho měsíců pře‑
sluhuje. Po dokončení ranní hygieny 
přejdu k šatníku, odkud vytáhnu kratší 
džíny a slušivý svetřík. Z nočního stolku 
zvednu stříbrný křížek mé maminky. 
Mám ho od svých desátých narozenin 
a velice mi na něm záleží. Je to jediná 
památka, která mi po našich zůsta‑
la. Voda už bublá, proto si ho rychle 
zapnu a jdu si zalít kafe.

Mám pronajatý jednopokojový do‑
mek s kuchyní, koupelnou a malou 
zahradou. V zadní části zahrady stojí 
dřevěná kůlna, kde přebývá asi jediný 
skutečný přítel kterého mám. Dicky je 
starý rezavý kocour. Jednoho dne ráno 
se objevil mokrý, vychrtlý a hladový 
u mých dveří. Hlasitým mňoukáním 
upoutal mou pozornost. Vzala jsem ho 
dovnitř a dala jsem mu do misky zby‑
tek smetany, která mi zbyla od večeře. 
Zhltl ji jakoby se nechumelilo. Vzhle‑
dem k tomu že venku hustě sněžilo, 
musela jsem ho usušit svým oblíbeným 
ručníkem, v tu chvíli nebyl žádný jiný 
k nalezení. V pozdější době si na něho 
tak zvykl, že si ho bránil zuby, drápy. 
Spokojeně mi usnul na klíně.

Ten den byl pátek, takže jsem nemu‑
sela do práce. Nový strávník se mi 
líbil, rozhodla jsem, že pokud si pro 

něho nepřijde majitel. Samota už mě 
omrzela, proto si rychle nalezl cestu 
k mému srdci. Po dvou měsících jsme 
si na sebe tak zvykli, že rozpoznal kdy 
mám špatnou náladu a připlížil se aby 
mě rozveselil. Věděl, že skok zezadu 
nikdy nečekám a vždy se vylekám, tak 
že si nakonec musím někam sednout. 
V tu chvíli je v mém klíně, stočí se do 
klubíčka a nezbývá mi než hladit krás‑
nou lesklou srst, na kterou je tak pyšný 
a pečuje o ni důkladně každý den.

Chlapa už jsem neměla několik let, 
naposledy jsem se zklamala tak, že mi 
to vydrží asi do konce života. Dicky 
pravděpodobně také dlouho kočičí 
partnerku neměl. Vyhovovalo nám to, 
když jeden potřeboval povzbudit, ten 
druhý se té úlohy okamžitě ujal. Mimo 
to jsem začala místo jedné porce vařit 
dvě, kocour se ukázal jako všežravec 
nepohrdající ani zeleninou.

Je to už třetí rok, co tu žijeme ve 
vzájemné symbióze. Dicky za tu dobu 
hodně zestárl, začal pelichat a být 
značně senilní. Počet skoků na záda se 
snížil na minimum. Začíná mi to schá‑
zet. Ale co se dá dělat, podzim života 
je holt podzim života a nikdo se mu 
nevyhne, pokud nedej Bože nezemře 
dříve na nějakou ze zákeřných nemocí 
nebo při jedné z mnoha nehod.
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Z okna kuchyně vidím na příjezdo‑
vou cestu. Po chvilce ranního kávového 
dýchánku jsem musela do sebe zbytek 
kopnout, div jsem si nespálila jazyk. 
Červené auto mé kolegyně s blinkrem 
zastavilo na kraji silnice před mým 
domem. Zamávala mi. Odpověděla 
jsem jen lehkým kývnutím. Ještě jsem 
dala kocourovi na dvůr čerstvou vodu, 
trochu granulí, vzala si kabelu a namí‑
řila si to k autu. „Namaluju se za jízdy“, 
říkala jsem si pro sebe.

Po otevření dveří se doneslo k mým 
uším laškovné: „Ahoj Dano, zase poz‑
dě! Tak šup ať to stihneme.“ „Dobrý 
ráno Šárko, omlouvám se, nějak jsem 
se u kafe zasnila.“ Odpověděla jsem. 
„To je v pohodě. Budeš tu mít dneska 
trochu míň místa na nohy, mám plný 
auto krabic s knížkami, který povezu 
odpoledne do antikvariátu. Budeme 
stěhovat a podle Feng‑shuei se mají 
starý věci vyhodit, vydávají negativní 
energii.“ „A ty tomu opravdu věříš?“ 
„Částečně určitě, číňani byli vždycky 
chytrý. A přece když to tak vezmeš, 
tím, že se obklopuješ starýma krá‑
mama, žiješ trochu ve vědomí minu‑
losti, místo abys myslela na přítomnost 
a na budoucnost.“ „Hm, dobře, ale 
knížky? Vždyť ty ještě můžeš něko‑
likrát přečíst.“ „Já ani manžel jsme 
normální knížku nečetli už roky, děti 
už odrostly a knihovna byla stejně 
věčně jen pod centimetrovou vrstvou 
prachu odpuzujícím už od pohledu.“ 
Zadívala jsem se z okénka. Právě jsme 
míjeli plynárnu, ostatně jako každý 
jiný den. „Ale co když si budeš chtít 
přece jenom něco přečíst?“ namítla 
jsem. „Od čeho jsou knihovny.“ suše 
Šárka zametla mou připomínku pod 
stůl. Nenapadl mě v tu chvíli již žádný 
rozumný argument, proto jsem místo 
odpovědi vytáhla z kabelky malování 
a začala se upravovat. 

Z ničeho nic jsem uslyšela děsivé 
zaskřípání brzd. Rozsypaly se mi šmin‑
ky a hlavou sem narazila do předního 
skla. Přes hukot v uších sem neslyšela 
Šárčin výkřik: „Ty řidiči jezdí jako pra‑
sata! Jak mohli tomuhle paku vůbec 
dát řidičák?“ ani otázku mířenou na 
mě: „Panebože Dano, jsi v pořádku?“ 
Otočila mou hlavou, aby mi viděla do 
obličeje. „To bude ale pořádná boule, 
snad se nám jí podaří aspoň z části 
schovat pod pudr.“ V tu chvíli jsem 
už částečně vnímala, ale odpovědi se 
nedočkala, jen jsem kývla hlavou na 
znamení, že rozumím. Šok přetrvá‑
val. Šárka mi pomohla posbírat šminky 
povalující se všude po autě. Když jsem 
měla malování znovu kompletní, vyjeli 
jsme pomalu za prací.

Zkrášlování holt muselo počkat, 
soustředění zamrzlo na bodě 0. Po 
stranách silnice se míhaly stožáry 

pouličních lamp, sem tam skupinka 
lidí nebo páneček venčící svého čtyř‑
nohého miláčka. Vzpomněla jsem si 
na Dickyho. „Snad je v pořádku. Proč 
by neměl být? Nic mu přece ke štěstí 
nechybí.“ Ujišťovala jsem se v duchu. 
Určitě ještě spí tvrdým spánkem a zhlu‑
boka oddychuje.

Šárka mě vytrhla z myšlenek. „Stále 
nemůžu pochopit, proč ani na moment 
nezastavil! Co kdyby se někomu něco 
stalo? Jak vůbec může žít s tou nejis‑
totou jestli někoho třeba nezranil?“ 
„Nech už to prosím být. Teď už s tím 
stejně nic neuděláš.“ „Ale …“ Ještě 
chvíli probíhala nesmyslná diskuze na 
téma – oznámíme to policii. Nakonec 
jsme to uzavřeli s tím, že toho už bylo 
dost a nemá cenu se nadále nervo‑
vat.

Konečně jsme dorazili ke škole. Bylo 
čtvrt na osm a šero už ustupovalo. 
Když jsme za hlasitého klepotu Šárči‑
ných podpatků dorazili do školy, kde 
bylo ještě zamčeno. Šárka odemkla 
a uvítaly nás potemnělé chodby zející 
prázdnotou. V kabinetě jsem znovu 
vytáhla šminky a pudr. Zrcátko bylo na 
dvě půlky, tak se Šárka nabídla že mi 
půjčí své. Aspoň trochu se mi podařilo 
zapudrovat tu nově nabytou bouli. Na 
víčka jsem nanesla lehký odstín růžové, 
který ladí s mým svetrem. Někteří z vás 
by mě možná nazvali Barbie, ale mě to 
nevadí. Za ta léta jsem si na tohle slovo 
zvykla. Mí pubertální žáci ho používají 
hojně, místo mého rádoby líbivého 
příjmení Keflerová. Například před 
příchodem do třídy často zaslechnu: 
„Bacha, Barbie už se sápe do scho‑
dů.“ Nebo „Barbie mě chce zkoušet, 
to bude zas kotel.“ Šárka mezitím ode‑
šla ke kopírce a zbývalo ještě dvacet 
minut do začátku, tak jsem si vytáhla 
těch několik málo testů čekajících na 
opravení. Učím už pět let na Vlaštov‑
kově gymnáziu zeměpis.

Jan Vlaštovka, zakladatel gymnázia 
byl spisovatelem a redaktorem časo‑
pisu Umění. Napsal knihu o historii 
českého divadla. Ve svých 67 letech 
založil gymnázium, které 9 let sám 
vedl. Poté předal vedení svému dlou‑
holetému příteli. 6 let na to zemřel 
v úctyhodném věku 82 let. Tento rok 
bude Vlaštovkovo gymnázium slavit 
25 let od svého založení.

První hodinu mám s kvartou, se 
kterou jsme včera psali test na téma 
obyvatelstvo České republiky. Část, 
kterou mám už opravenou dopadla 
velice dobře, nicméně je přede mnou 
ještě několik studentských prací. Horeš 
napsal, že Praha má 3,5 miliónu oby‑
vatel, což považuji za svůj pedagogic‑
ký neúspěch. Na otázku: „Jaký má ČR 
přirozený přírůstek?“ sice správně na‑
psal, že je záporný, ale ještě rasisticky 

dopsal, že roste díky rómské komunitě, 
pro kterou je soulož zdrojem obživy. 
Vzhledem k pár dalším chybám byla 
výslednou známkou trojka. A násle‑
dovala červen poznámka: „Škrtlá 
poznámka se do písemné práce ze 
zeměpisu opravdu nehodí, má rasis‑
tický podtext, proto bych byla ráda, 
aby se v budoucnu podobné výstřední 
odpovědi neopakovaly!“

Další na řadě je Fábera. Tichý stu‑
dent, mající jakousi averzi k učení. 
Ze zeměpisu propadal, ale zlepšil se. 
Těžko říct jestli použil tahák nebo jestli 
mu tohle téma sedlo, každopádně mne 
překvapil hezkou dvojkou. Nakonec 
mi zbyla sourozenecká dvojice Holo‑
mek a Holomková. Jsou to jednova‑
ječná dvojčata. Jeden bez druhého 
je jako slepý bez hole. Protože spolu 
sedí v jedné lavici, předpokládám, že si 
opět vše navzájem sdělili, pokud však 
nenajdu alespoň dvě nebo tři stejné 
chyby nemohu jim to dokázat. Jsou 
v podvádění a krytí tak dobří, že je 
téměř nemožné je nachytat. Vůbec mě 
nepřekvapuje, že jsem v jejich testech 
nenašla jedinou chybičku. Musím je 
rozsadit.

„Dobré ráno“ pozdravil můj kolega 
Berný, který se mnou a Šárkou sdílí 
kabinet. Vyučuje tělocvik a fyziku. 
Je mu 25 let a na naší škole je tře‑
tím rokem. Jeho vypracovaná postava 
a jemně řezaný obličej se těší obdivu 
studentek, často chodí o přestávkách 
do kabinetu pod hloupou záminkou, 
jen aby ho mohly vidět. „Ahoj Marku, 
jakou si měl noc?“ „Vcelku klidnou, 
nic zvláštního se nestalo.“ „Já jen, 
že jdeš tak pozdě.“ Usmála jsem se. 
„Nefunguje mi budík.“ Lehce zčerve‑
nal. „Za chvilku bude zvonit, musím 
běžet do tělocvičny, prváci už čekají. 
Tak zatím, hezkej den.“ „Dobře, užij 
si to, zatím ahoj.“ Sáhl do poličky pro 
klíče a odkráčel.

Pomalu jsem se také začala při‑
pravovat na hodinu. Učebnice, testy, 
známkovací sešit, pouzdro na tužky, 
mám všechno. Cestou do schodů mi 
většinou dochází dech. Když jsem 
dorazila nahoru, skupinka kvartánů 
ještě zevlovala před dveřmi na chod‑
bě. Někdo zahlásil: „Už je tu!“ Po jed‑
nom se nahrnuli do třídy a postupně 
usedli na svá místa. Než jsem došla 
ke katedře, většina lidí začala tahat 
atlasy a sešity z tašek. Několik žáků 
už stálo v pozoru, aby mě pozdravili, 
ostatní se teprve zvedali. Trvalo asi 
minutu než si všichni stoupli a já moh‑
la začít zapisovat do třídnice. „Chybí 
někdo?“ Zeptala jsem se a v duchu 
počítala žáky. Dopočítala jsem se čís‑
la 24 z 28. „Chybí Dvořáková, Mála, 
Bláhová a Čelková.“ Ozvalo se ze tří‑
dy. Souhlasně jsem pokývala s hlavou 
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a zapsala tato čtyři jména do třídnice. 
Když začala služba rozdávat písemky, 
většině lidí zářila očka štěstím, ale našli 
se i nespokojení jedinci, kteří žádali 
reklamaci, ať už kvůli špatnému sčítá‑
ní bodů, nečitelnému písmu nebo jen 
tak z principu. Po vyřízení veškerých 
dotazů a opravení několika známek 
jsme začali opakovat. Zbývalo jen dva‑
cet minut, proto nemělo cenu začínat 
něco nového. Žáci byli rozdovádění 
víc než obvykle. Vzhledem k tomu, že 
zeměpis nepatří k nejtěžším předmě‑
tům, povedlo se nám dát dohromady 
všechna podstatná fakta, byť i s mojí 
částečnou pomocí. Konec hodiny pro‑
běhl celkem v klidu ku spokojenosti 
obou stran.

V podobném duchu proběhly 
i následující tři vyučovací hodiny. 
O přestávkách jsem si buďto udělala 
kafe a povídala s kolegy v kabinetě 
nebo se začetla do módního časopi‑
su. Po čtvrté hodině jsem měla dozor 
v jídelně. Většina tříd měla 6 hodin, 
zastavili se tu jen část druhého roční‑
ku, kterým odpadla anglická konverza‑
ce s nachlazeným Billem. Bill je rodilý 
mluvčí původem z Austrálie, částečně 
u nás pomáhající s výukou angličtiny. 
Vzhledem ke klidné půlhodině jsem 
se stihla najíst. K obědu byla takzva‑
ná UHO (univerzální hnědá omáčka), 
která se v jídelnách podává snad už 
od samých počátků. K tomu byla rýže 
s plátkem hovězího masa. Jídlo jsem 
zapila citrónovým čajem, který byl na 
můj vkus moc kyselý. O cukr bych však 
musela požádat v kuchyni, kam se mi 
v tu chvíli nechtělo. Ještě jsem muse‑
la počkat na mou kolegyni, učitelku 
dějepisu.

Když dorazila, ještě jsme si chvíli 
povídali o počasí a o škole. Řeč při‑
šla i na následující hodinu. „Teď budu 
učit tercii, jsou pozadu, takže musím 
doprobrat jihovýchodní Asii.“ Řekla 
jsem. „Tak to přeju upřímnou soustrast, 
tuhle hodinu mi nedali ani slovo, dělají 
jak smyslů zbavení.“ „To bude zase 
děs, eště že pak jdu s Kryštofem na 
víno.“ „Hodně štěstí a už raději běž, ať 
to stihneš.“ „Dík, ahoj a hezkej zbytek 
dne.“ „Ahoj.“

Do kabinetu jsem se vrátila asi pět 
minut před začátkem poslední hodiny. 
Chvíli jsem hledala svojí propisku. Asi jí 
někdo omylem shodil ze stolu, ležela 
pod skříní. Pracně jsem ji vytáhla, vzala 
si věci a vyrazila za tercií.

Naštěstí mají třídu v přízemí, tak 
sem nemusela do schodů. Cestou jsem 
ve spěchu vrazila do našeho školníka 
zamyšleně kráčejícího po chodbě. Je to 
téměř dvoumetrový pán, takže jsem se 
mu učebnicemi zaryla do břicha. Ani to 
s ním nehlo, zato já jsem málem odlét‑
la na zem. Naštěstí mě zachytil v letu 

a pomohl mi znovu získat rovnováhu. 
Poté se mi omluvil a šel dál.

Dorazila jsem do třídy právě včas, 
takovou potopu svět neviděl! Všech‑
ny stěny úplně mokré, tabule počmá‑
raná, u oken se rvali tři studenti, div 
nevypadli, všichni byli strašně mokří, 
holky ječely pisklavými hlásky a u umy‑
vadla stála dlouhá fronta kluků jako 
na banány, s tím rozdílem, že oni 
čekali na vodu. Několik dalších chlap‑
ců prolítlo také zpoza mých zad, sice 
mě pozdravili, ale vypadalo to, že jim 
vůbec nevadí má přítomnost a směle 
pokračovali ve stříkaní vody po spo‑
lužácích. Nejspíš se jim nechtělo čekat 
tu frontu u umyvadla, proto si došli 
pro vodu na záchod. Na chvíli jsem 
zkoprněla a jen sledovala dění, ode‑
hrávající se přede mnou. Když na mě 
však také dopadlo pár kapek studené 
vody, rázem jsem se probudila rádoby 
ze spánku a zařvala: „Tak dost! Kde si 
myslíte že ste?“ Několik holek holek 
se otočilo ale nikdo mi nevěnoval 
dost pozornosti na to, aby přestali. 
„Přestaňte!“ opakovala jsem. „Chcete 
snad všichni dvojky z chování?“ Větši‑
na ztichla. Jen hlouček chlapců kující 
odvetu proti holkám stále mleli svou. 
Museli do nich vrazit. Měli jste vidět 
jejich vystrašené obličeje. Pomalu jim 
asi začínalo docházet, že je stihne 
nějaký trest. Všichni se rozhlíželi, co 
se jim povedlo za přestávku natropit 
a začali se pomalu sunout do svých 
lavic. Jejich oči doslova vysely na mých 
ústech. Když všichni poslušně vstali, 
spustila jsem: „Co to má znamenat? Co 
ste si mysleli? Že na to nikdo nepříde? 
Vážení, tohle si slíznete, hned po týhle 
hodině si to namířím do ředitelny.“ 
Nastalo ticho. „To mi k tomu nemáte 
co říct? Když ste takový hrdinové, že 
tady po sobě lejete vodu, měli byste 
to umět vysvětlit a ne tu stát jak pec‑
ky!“ Další ticho. Po chvilce se bojácně 
přihlásila jedna studentka ze třetí lavi‑
ce a řekla: „Prosím paní profesorko 
nezlobte se na nás, mrzí nás co sme 
provedli. Slibujem ze to dáme do 
pořádku a že už se to nebude opako‑
vat, jen nechoďte za panem ředitelem. 
Moc se těšíme na školní výlet a byli by 
sme smutný kdyby sme nemohli jet.“ 
Všichni jen souhlasně pokyvovali. „Tak 
když ste se takhle omluvili a zapřísáhli, 
nemusela bych z toho pro jednou dělat 
závěry, přece jenom ste v pubertě. Ale 
zkuste mě zklamat! Jo a tuhle hodi‑
nu budete jako beránci, uklidíte to 
tu a nahradíme si to ve vašem volnu, 
souhlasíte?“ Po pravdě jim nic jiné‑
ho ani nezbývalo. „Ano paní profe‑
sorko!“ odpověděli sborově. Dvojici 
děvčat jsem poslala ke školníkovi pro 
hadry a kluci mezitím otevřeli okna 
a začali likvidovat prázdné PET lahve. 

Když se holky vrátily, všichni se podíleli 
na vysoušení, bylo příjemné je vidět 
spolupracovat. Když s uklízením skon‑
čili, zbývalo ještě asi deset minut do 
konce hodiny. „Nemůžu vás pustit dřív, 
proto v těch závěrečných pár minu‑
tách zopakujeme něco o Japonsku.“ 
Z mého záměru však rychle sešlo. Pře‑
mluvili mě abych si s nimi povídala. 
Nic moc mě nenapadalo, ale když tak 
úpěnlivě prosili, neodolala jsem. „Tak 
mi něco zajímavého povězte, když ste 
tak moc chtěli povídat.“ Mluvili jsme 
o různých věcech, například kdo jak 
sportuje, kdo koho „balí“ nebo že 
je mezi nimi vítěz krajské soutěže ve 
zpěvu. Na konec hodiny nám zazpíval 
zkrácenou verzi letošního hitu hudeb‑
ních magazínů: La camisa negra, za 
což si vysloužil hlasitý potlesk. Poté se 
vyřítili všichni ze dveří spěchajíce na 
oběd nebo domů. Já jsem si ještě došla 
do kabinetu pro věci a vyrazila za mým 
kamarádem Kryštofem.

Došla jsem k jeho domu, kde jsem 
ho měla vyzvednout. Zvonila jsem, 
ale nikdo neotevíral. Volala jsem na 
mobil, ale nezvadal to. Byla jsem 
rozhořčená a trochu ustaraná, ještě 
nikdy mi nezrušil schůzku, ani nepři‑
šel pozdě. Rozhodla jsem se ještě pár 
minut počkat. Tyhle chvíle se táhli 
jako dlouhé hodiny. Za tu dobu kolem 
projelo snad sto aut a prošlo několik 
stovek lidí, od dětí z blízké základní 
školy, po důchodce tlačící svá vnouča‑
ta v kočárcích nebo kráčejících o berli 
na procházku. Kryštof se však neobje‑
vil. Mobil stále nezvedal a zvonek už 
nemělo cenu zkoušet. Odešla jsem na 
zastávku autobusu a po perném dni 
v práci jsem odjela domů za Fickám. 
Myslela jsem stále na Kryštofa. Jak mi 
to mohl udělat? Nestalo se mu něco? 
Autobus mě vysadil asi tři bloky od 
mého skromného příbytku. Pomalou 
chůzí jsem došla domů, kocour už 
čekal a bylo očividné, že je rád že mě 
vidí. Byly asi čtyři hodiny odpoledne. 
Dala jsem Dickimu najíst, vyměnila 
vodu a šla si na chviličku lehnout, 
abych si odpočinula. Zachumlala jsem 
se do peřin a přemýšlela o tom všem 
co se dneska stalo. Došla jsem až do 
té záležitosti s Kryštofem, pak jsem se 
však zasnila a usnula.

Ve snu za mnou Kryštof přišel spolu 
se svým kamarádem Viktorem. Vyprá‑
věli mi jak dnes ráno jeli po dálnici. 
Míjeli čerpací stanici kde stála auta 
dlouhou frontu na benzín. Byli na ces‑
tě z rockového koncertu domů. Oba 
byli notně unavení, proto v autě vlád‑
lo ticho. Cesta se táhla už necelé dvě 
hodiny. Podle jejich plánu měli být za 
dvacet minut doma. Dálnice procháze‑
la poli a loukami, čas od času bylo vidět 
v dáli les. Najednou autu před nimi 
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praskly naráz obě zadní gumy. Řidič 
úlekem strhl auto do strany. Snažil se 
brzdit. Ztratil však nad autem kontro‑
lu. Viktorovi otupělé smysly mu nedo‑
volily včas zareagovat. Bylo to moc 
nečekané. Začal brzdit, ale bylo pozdě. 
Narazili do něj zrovna když bylo kolmo 
na vozovku. Viktor utrpěl otřes mozku, 
jak narazil hlavou do volantu. Ozval se 
hlasitý klakson. Kryštof se těsně před 
tím sehnul pro svojí kšiltovku, která 
mu upadla. Nic nemohl vidět. Při nára‑
zu si zlomil vaz. Byl na místě mrtev.

Probudila sem se, tlouklo mi srdce. 
Zvonil telefon, na displeji se objevi‑

lo neznámé číslo. Přijala jsem hovor 
s rozpačitým: „Haló?“ Z druhé strany 
se ozvalo Kryštofovým hlasem: „Ahoj 
Dano.“ Spadl mi kámen ze srdce 
a vyhrklo ze mě: „Ty žiješ?“ „Proč bych 
neměl? Chci se ti omluvit za ten dne‑
šek, včera navečer sem poznal velice 
příjemnou slečnu a byl s ní až do teď. 
Moc mě to mrzí, promiň že sem se neo‑
zval. Bylo to jako ve snu.“ „Ach, sem 
tak ráda, že si naživu, měla sem hrozný 
sen. Ale stejně! Moh si mi dát vědět.“ 
„Vím to. Promiň. Ona je tak úžasná!“ 
„Sem ráda, že si konečně potkal fajn 
holku, snad vám to vydrží.“ „Děkuju, 

musíme si ten dnešek někdy vynahra‑
dit.“ „Dobře, domluvíme se zítra, měj 
se hezky,ahoj.“ „Mám tě rád, ahoj 
a pěkně se vyspi,“ „Dík“ Tůt, tůt, tůt. 
Srdce mi stále tlouklo, jako kdybych 
právě uběhla sto metrů sprint. Pomalu 
jsem si vše začala uvědomovat. Kryštof 
je naživu a šťastný. Jsem ráda že to 
takhle dopadlo. Šla jsem si opláchnout 
obličej a protože jsem byla ještě v nor‑
málním oblečení, převlekla jsem se do 
noční košile a šla celý tenhle bláznivý 
den zaspat. Hned zítra to začne nano‑
vo. „Dobrou Dicky!“

jpi

Epileptický motýlek
Katty seděla betonové výkladové 

rampě, nohama komíhala sem 
tam, zapřela se o zápěstí a díva‑

la se do roští. Juno by tu už měl být. 
Kde se jenom toulá?

Otevřela kartónovou krabičku 
vajíček, jedno uchopila do tří prs‑
tů a pozorně si ho prohlížela. Jeho 
kulatou slupku. Přiložila si ho k uchu 
a poslouchala. Uslyší kuřátko?

„Slyšíš něco?“
„Juno, co bych měla slyšet?“
„Minule jsi poslouchala kuřata.“
„Poslouchala.“
„A slyšíš?“
„Ne.“
Juno se vyšvihl vedle ní, vzal si taky 

vajíčko a taky se na něj díval. 
„Je ve tvém vajíčku kuře?“
„Ne.“
„Škoda.“
„Hm.“
Katty se na něj podívala, zase tím 

svým pohledem. A pak se zase zepta‑
la:

„Máš hlad?“
„Ani nějak ne.“
„Ale já chci vařit.“
Katty si vybrala jiné vajíčko z krabič‑

ky. Tady určitě kuřátko nebude. Pevně 
ho sevřela, rozklepla o kraj betonové 
rampy a nechala ho volně vyplesknout 
ze skořápky.

„Plesk …“
„Vaříš?“
„Vařím.“

Juno se na ní díval jenom jedním 
okem. Tím druhým pozoroval malého 
motýla. Slunce pomalu zapadalo za 
hory a za doly, od křoví se šířil stín 
a Katty rozpleskla už třetí vejce.

„Budeme mít míchaná vajíčka.“
„Hurá.“ 
„Ale musíš je zamíchat.“
Jenom se zakrčil v ramenou, seskočil 

dolů na zem, popadl klacík a šťouchal 
do sluníček v prachu. Ale po čase ho 
to přestalo bavit. Znovu se vyhoupl na 
rukách za Katty, která už kousala do 
kartónového obalu. 

„A co jsi dneska dělala?“
„Hm. Utírala jsem kliky.“
„Fakt?“ divil se.
„Fakt. A tři mi vypadly.“
„A dál?“
„Chtěla jsem vyprat záclony a umýt 

okna.“
„A?“
„Lenka mi to zatrhla. Ze záclon mi 

vyndala barvičky a okna mi nedovolila 
otevřít. Že bych vypadla.“

„A vypadla?“
„Jak bych mohla? Ani jsem je ne‑

otevřela.“
„Aha.“
Katty dokousala poslední sousto kra‑

bičky a položila se na vyhřátý beton. 
Přemýšlela, co budou dělat teď.

„Na co si budeme hrát?“
„Budeme někoho vydírat? Třeba 

sousedy!“
„Nuda.“

„Budeme spát?“
„Spolu? Už nikdy. Chrápeš.“
„Tak já nevím.“
Juno už nevěděl, co by mohli dělat. 

A položil se vedle ní. Tupě spolu zírali 
do mraků a snažili se z nich vycucnout 
nějaké podoby. 

„Katty?“
„Ano?“
„Chceš učesat?“
„Zapomeň. Minule mi tekla krev.“
„Z hlavy?“
„Ne, z kolena.“
„Hm.“
„Nezpívej.“ Napomenula ho.
„Nezpívám!‘ 
„A tak ani nezačínej.“
„Hm.“
„Hm co?“
„Hm, že nebudu zpívat.“
Katty dostala nové léky. Včera. 

A dneska se jí z nich ráno udělalo špat‑
ně. Řekla to Junovi. Jenom se nad tím 
pousmál. 

„Taky se mi z prášků dělá šoufl.“
„Víš, jak jsem rozbila to vajíčko?“
„Dneska?“
„No, dneska. Byla v něm dušička.“
„Odletěla do nebe.“
„Chudák.“
„Chtěla bych za ní.“
„Do nebe?“
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Poezie

Vánoční přátelství

Když vyjdu ven z domu,
všude kolem sníh.
Nechce se mi věřit tomu,
pak natáhnu se a uslyším smích.

Děcka v teplém oblečení
koulují se, sáňkují.
Nic přes závěj vidět není,
jim to vůbec nevadí.

Kam pohledem zabloudím,
všude sníh a náledí.
Když zpozorním, ucítím
to, co nikdo nevidí.

Možná, že jsem sentimentální,
možná ne ‑‑ a cítí to víc lidí
Kdo ví?
Kdo také v srdci zabloudí?

Cítíte také přátelství,
jak se všude kolem vznáší?
Je to jako květenství,
které v tom chladu raší.

Já čekám

Čekám až přijde čas,
čas, kdy tě zase spatřím
uslyším tvůj hlas
a budu moct říct, že jen k tobě patřím!

Kdy to přijde
to já nevím,
že to brzo vyjde,
tomu silně věřím.

Čekám alespoň na sen,
ve kterém máš hlavní roli,
kukuřice všude kolem,
hledáme se v kukuřičném poli.

Nemohu tě chytit
stále mi unikáš,
zastav, nechci tě ztratit!
Proč stále utíkáš?

Čekám na tebe několik let
až osud s podobou větru přestane tě unášet
bez tebe neumím si představit svět
ve víru tvého objetí už chci se vznášet!
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Husa na provázku
prosinec 2006

pá 1. 12. v 19.00
N. V. Gogol: REVIZOR, režie: Břeti‑
slav Rychlík, v hlavní roli: Jiří Vyorá‑
lek (velký sál)

pá 1. 12. v 19.00
Jiří Jelínek a kol.: SVŮDNÉ J., režie: 
Jiří Jelínek, v hlavní roli: Jiří Kniha 
(sklepní scéna)

so 2. 12. v 19.00
N. V. Gogol: REVIZOR, režie: Břeti‑
slav Rychlík, v hlavní roli: Jiří Vyorá‑
lek (velký sál) Ab. sk. R

út 5. 12. v 19.00
A. C. Doyle: SHERLOCK HOLMES, 
režie: Eva Tálská, v hlavní roli: Luboš 
P. Veselý (velký sál)

st 6.12. v 19.00
A. C. Doyle: SHERLOCK HOLMES, 
režie: Eva Tálská, v hlavní roli: Luboš 
P. Veselý DERNIÉRA (velký sál) 

čt 7.12. v 19.00
ROZRAZIL 04/2006 – scénický časo‑
pis Divadla Husa na provázku (velký 
sál)

pá 8. 12. v 19.00
ROZRAZIL 04/2006 – scénický časo‑
pis Divadla Husa na provázku (velký 
sál) 

so 9.12. v 19.00
ROZRAZIL 04/2006 – scénický časo‑
pis Divadla Husa na provázku (velký 
sál)

po 11.12. v 19.00
VÁNOCE ZA DVEŘMI – tradiční večer 
tichých písní Jiřího Bulise (velký 
sál)

út 12.12. v 19.00
ZATŘÁST KOSTMI – filmová premi‑
éra dokumentu Břetislava Rychlíka 
(velký sál)

st 13.12. v 19.00
BUDAŘ HOŘÍ U STROMEČKU – recitál 
vyděšeného umělce (sklepní scéna)

čt 14.12. v 17.30
VAŘENÍ POLÍVKY IV. – Martin Fran‑
tišák : MACOCHA (kongresový sál)

so 16.12. ve 13.00
Divadlo Minor – VÁNOČNÍ PŘÍBĚH 
(velký sál) Ab. sk. D

ne 17.12. v 19.00
Divadelní soubor Jana Honsy Karo‑
linka – DOMA, scénář a režie: Martin 
Františák (velký sál)

po 18.12. v 19.00
Jiří Jelínek: RŮŽOVÝ PANTER?, režie: 
Jiří Jelínek, hraje: Jiří Kniha PREMI‑
ÉRA (kongresový sál)

út 19.12. v 19.00
M. Uhde/M. Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad‑
ražil (velký sál) 

st 20.12. v 19.00
J. A. Pitínský: BETLÉM aneb PŘEVELI‑
KÉ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU 
JEZULÁTKU, režie: Vladimír Morá‑
vek (velký sál)

st 20.12. v 19.00
Jiří Jelínek: RŮŽOVÝ PANTER?, režie: 
Jiří Jelínek, hraje: Jiří Kniha (kon‑
gresový sál)

čt 21.12. v 19.00
M. Uhde/M. Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad‑
ražil (velký sál) 

pá 22.12. v 19.00
M. Uhde/M. Štědroň: BALADA PRO 
BANDITU, režie: Vladimír Morávek, 
v hlavní roli: Eva Vrbková, Jan Zad‑
ražil (velký sál) 

čt 28.12. v 19.00
J. A. Pitínský: BETLÉM aneb PŘEVELI‑
KÉ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU 
JEZULÁTKU, režie: Vladimír Morá‑
vek (velký sál)

pá 29.12. v 19.00
J. A. Pitínský: BETLÉM aneb PŘEVELI‑
KÉ KLANĚNÍ SOTVA NAROZENÉMU 
JEZULÁTKU, režie: Vladimír Morá‑
vek (velký sál)

so 30.12. v 19.00
JIŘÍ KNIHA HLEDÁ PARTNERA V. – 
improvizační večírek DHNP, režie: 
Vladimír Morávek, host večera: Gab‑
riela Vermelho (velký sál)

Galerie provázek: 19. 12.–26. 1.
Petr Kožíšek

Vstupenky lze zakoupit nebo rezer‑
vovat na pokladně Divadla Husa na 
provázku, Zelný trh 9, Brno, po–pá 
10.00–18.00 hod, tel.: 542 123 425 nebo 
e‑mail: vstupenky@provazek.cz. Hro‑
madné vstupenky na tel. 542 210 407. 
Předprodej vstupenek na měsíc leden 
zahájen 12. 12. 2006. • Začátky před‑
stavení v 19.00 není‑li uvedeno jinak. • 
Po začátku představení není umožněn 
vstup do sálu. 
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