
vedne měsíčník
S T U D E N T S K É N E T Y P I C K É N O V I N Y

Eva Sobolíková
17 let 

1. Beer4ever, ale i obãas i modrá je
dobrá. 
2. Chladivû hfiející pocit pfii pohledu
na mlhu pomalinku  pfievalující se
nad i pfies dobfie vykopané zákopy
u Vietnamského Konga pfii v˘chodu
slunce.
3. Jednoznaãnû Krakono‰.

1. Jaké je mé Ïivotní
moto?

2. Co mám ráda?

3. Kdo je mÛj nejoblíbe-
nûj‰í umûlec?

Tereza ·álková
17 let

1. Îivot je nûkdy „svinû“, ale ãlovûk
by si nemûl stûÏovat- uÏ ze zásady...
2. Kreslím a ãtu- cokoliv a pofiád.
3. Édouard Manet, Jaromír Nohavi-
ca -  kter˘ je „oblíbenûj‰í“, to v tom-
to okamÏiku opravdu nedokáÏu
posoudit.

Zuzana Zemanová
17 let

1. S poctivostí nejdál dojde‰, ale ne-
poctiví jsou tam dfiív.
2.Vzru‰ující pocit pfii zji‰Èování mag-
netické susceptibility paramagnetic-
k˘ch a diamagnetick˘ch látek
3. Nejoblíbenûj‰í umûlec: Daniel
Jones

Lucie Sakastrová
17 let

1. „Lep‰í b˘ti o krok zpût, neÏ vpfied
s hovnem na zádech.“
2. Co má ráda?: „RÛznû. Napfiíklad
pfiíjemné zmûny a vÛbec vûci a ãin-
nosti, do kterejch mû zrovna nikdo
a nic nenutí.“
3. Kdo je mÛj nejoblíbenûj‰í umû-
lec?: „Nemám. Ale snad kaÏdej, 
o kter˘m se rozhodnû nedá fiíct, Ïe
byl (je) „obyãejn˘, typick˘, tradiãní,
prost˘, bûÏn˘, anebo normální“.

Spojit příjemné 
s užitečným

Odpovědi

Jakub Hussar
17 let

1. Carpe Diem
2. Plácání snûhulákÛ-sváfieãÛ 
z azbestového bahna a vÛbec
v‰echno okolo filmu.
3. Herec Chow-Yun  Fat, z ostatních
„persón“ snad Johny Snickers.
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KAVÁRENSKÝ
MĚSÍČNÍK
Ráda se setkávám s lidmi i umûním.
Jedny z nejlep‰ích míst pro setkání jsou
kavárny. A  „kavárensk˘ povaleã“ je
mému srdci velmi blízk˘ ãlovûãí druh.
Kolik skvûl˘ch nápadÛ a my‰lenek bylo
formulováno v kavárnách! M˘m nejoblí-
benûj‰ím druhem umûní je literatura 
a v˘tvarné umûní.  Literární kavárna 
a galerie Mûsíc ve dne je mÛj splnûn˘
sen. Ve‰keré vydûlané peníze jsem inve-
stovala do nûkolik let vybydleného
domu, kter˘ jsem s velkou láskou  opra-
vila (obãas to bylo dfiina!), a s je‰tû vût‰í
láskou postupnû uvedla do Ïivota.  Cho-
dí sem relativnû mnoho, pfiedev‰ím
mlad˘ch lidí, ktefií vedou „dÛleÏité fieãi“,
pí‰í poezii, povídky, hrají ve sv˘ch kape-
lách, fotografují a malují. Pofiádám 
v kavárnû a galerii autorská ãtení,
v˘stavy, koncerty a  myslím, Ïe i Ïurna-
listické a literární pokusy mají mít 
v Mûsíci ve dne trvalej‰í podobu. My‰-
lenku vydávat kavárenské noviny nyní
mohu naplnit díky bezva mlad˘m lidem,
studentÛm gymnázia, které zajímá Ïurna-
listika. Vymysleli název, rubriky, cel˘ obsah.
Redakãní rada se pfiedstavuje sama.

Eli‰ka ·tûpánová  

„Spojit pfiíjemné s uÏiteãn˘m,“ toÈ Ïivotní kré-
do na‰ich pratátÛ a pramátí a receptÛ ovû-
fien˘ch letitou zku‰eností se pfieci má drÏet –
a to i v pfiípadû, Ïe jste právû vpadli do ado-
lescentního vûku, jenÏ star˘m dobr˘m prav-
dám zrovna dvakrát nepfieje. A tak i pfies
tuto fieknûme krátkodobou „indispozici“ stu-
denti semináfie Základy Ïurnalistiky, jímÏ
procházejí na Gymnáziu Jírovcova, spojili jis-
tû pfiíjemné vysedávání v literární kavárnû
Mûsíc ve dne s uÏiteãnou tvorbou ãasopisu
pro vezdej‰í galerii. Se stejn˘m zápalem, 
s jak˘m se vrhali do nepochybnû hluboko-
mysln˘ch debat nad sklenkou ostfiej‰í
matonky, teì zaplavují stránky tohoto ãaso-
pisu sv˘mi Ïivotními postfiehy, úvahami,
recenzemi i kritikami a moÏná doufají, Ïe
právû ten a ten ãláneãek a ta a ta glosa
bude právû tím zrníãkem, jeÏ  nakonec
vych˘lí misky vah, které tfiímá v rukou pfiijí-
mací komise na vysoké ‰kole, právû v jejich
prospûch. Stejnû tak i vy, ãtenáfii, máte ‰anci
se do na‰eho snaÏení zapojit a pokusit se 
o spoleãnou práci a o tolik potfiebnou oby-
ãejnou lidskou komunikaci. A kdyÏ uÏ vás
va‰e dílka zrovna nedovedou na vysnûnou
vysokou ‰kolu, alespoÀ ten Ïivot v novinách
pofiádnû „propereme“ a na chvíli okusíme
pocity zaãínajícího novináfie, jenÏ je nadná‰en
zãistajasna nabytou moÏností oslovovat druhé
a proÏíváním mnoh˘ch nov˘ch podnûtn˘ch
setkání.

vedoucí semináfie Ïurnalistiky 
na Gymnáziu Jírovcova Martin Voln˘

REDAKČNÍ RADA

Vojtûch Bednáfi
17 let

1. Moje Ïivotní krédo: „Co mÛÏe‰
odloÏit na zítfiek, odloÏ na pozítfií.“
2. Co mám rád: No, kromû pod-
prostorového kosmoragby (tato
nároãná hra se hraje na jedno
nadechnutí ve vakuu s tisícituno-
v˘m míãem a sadou forsáÏních try-
sek. Samozfiejmou v˘bavou jsou
suspenzory. Rozhodãím se nedopo-
ruãuje pí‰Èalka) také pfiátele, poho-
du, filmy, knihy, hudbu, jídlo, spá-
nek, slunce a tisíc dal‰ích vûcí.
3. MÛj nejoblíbenûj‰í umûlec:
Quentin Tarantino, Johny Snickers.

Kryst˘na Vopelková
17 let

1. Carpe Diem (uÏívej dne). V osob-
ním Ïivotû (vyÏdímej z nûho co se
dá). Co se t˘ká ‰koly (odloÏ v‰ech-
no, co se dá aneb nech si nûco na
zítra, pozítfií, popozítfií…)
2. „Vochcapikulárního ãurapajzníka
Kubíka“
3. Karel Kryl a Jan Werich 

Jifií Boudal
17 let

1. CHâUPAF≈UB. Îádné motto sa-
mo o sobû by totiÏ nemohlo b˘t
moje Ïivotní, a tak jsem vymyslel
slovo, které je vyjadfiuje v‰echny.
BohuÏel, rozumím tomu tím pádem
jenom já….
2. Mám rád moc vûcí, ale hlavnû se
uãím mít rád stále dal‰í. Tak jsem
ãím dál tím ‰Èastnûj‰í.
3. Asi by bylo trapn˘ vymyslet dal‰í
slovo pro v‰echny moje oblíben˘
umûlce. No, obdivuju manaÏera
Karla Gotta, protoÏe udrÏet takov˘
trapn˘ poleno 40 let na v˘sluní pfiíz-
nû, to musí b˘t ãlovûk fakt Umûlec.

Marek Nebesáfi
16 let

1. KdyÏ nûco chce‰ a pÛjde‰ si za
tím, dosáhne‰ toho.
2. V‰echno co se nachází na tomhle
pra‰tûnym a pro mû nepochopitel-
nym svûtû. A taky asi Ïivot, protoÏe
jinak bych z toho svûta moc nemûl.
3. Ani ne mÛj idol, ani ne mÛj vzor,
ale rozhodnû osobnost, která mû
ovlivÀuje -  John Lennon.

Hana âerváková
18 let

1. Îivot se nemá pfieÏít, ale PROÎÍT!
2. Nejrad‰i ze v‰eho mám, kdyÏ se
v‰ichni kolem mû smûjou... dobíjí
mû to pozitivní energií.
3. Oblíben˘ho umûlce nemám.
Obdivuju kaÏd˘ho, kdo si tfieba jen
tak pro radost maluje, pí‰e básniã-
ky, modeluje, tanãí, zpívá, kdo na
nûco hraje... pfiijde mi to úÏasn˘...

V‰ichni jsou studenti
Gymnázia Jírovcova 

v âesk˘ch Budûjovicích

VáÏení a milí (a jiní) uÏivatelé, tímto bych chtûla
zabránit tomu, aby jste pfiípadnû zanevfieli na plátek,
kter˘ Vám právû dopadá do oka. Pfied pouÏitím by
totiÏ bylo dobré vûdût: CO TO JE? a CO S TÍM?
VeDneMûsíãník je pfiedev‰ím dobrá pfiíleÏitost. MoÏ-
nost vyjádfiit se, prezentovat se, pobavit se, existovat
(platí pro mû), pochopit se atdatd.  A protoÏe „cílová
skupina“ je pomûrnû specifická - osazenstvo kavárny,
je to pfiíleÏitost komunikovat spolu a tak nûjak se
propojit.  Nabídky se  sice ujaly hlavnû kolem-civící
obliãeje, ale VeDneMûsíãník by nemûl  zÛstat jen
jejich osobní prezentací. 
Rubriky a témata uvnitfi vznikla pfiekvapivû systé-
mem: napi‰te, o ãem jste schopní napsat. Pfiesto
vznikly i v˘tvory, u kter˘ch si nejsem jistá, jestli se
vÛbec dají ãíst. Jsem bohuÏel imaginární, takÏe jsem

nemohla zabránit tomu, aby dotyãné bylo otisknuto;
v prvním vydání proto vychází témûfi v‰echno, co se
vytisknout dalo. Pokud se vám tedy bude zdát, Ïe
nûjak˘ ãlánek nemá vÛbec Ïádnou pointu, nehledejte
ji moc úpornû - nejste sami, komu se to tak jeví. Ten
ãas mÛÏete rad‰i strávit vytváfiením vlastního pfiínos-
nûj‰ího umûleckého poãinu. ToÏ:
CO S TÍM?: Pfieãíst. :-) Potom napsat co nejvíc reakcí,
podnûtÛ a názorÛ, abychom vûdûli, kam se dál smû-
fiovat. A hlavnû: pfiispût vlastní tvorbou a jinou inven-
cí. Aby mûl VeDneMûsíãník smysl a aby z pfií‰tí první
stránky mohlo hledût nûco zábavnûj‰ího neÏ deset
ksichtÛ. 
Kontakt najdete v tiráÏi.

Pamela Flet, ‰éfredaktorka

editorial Pam Flet mal˘ nutn˘ návod 
k VeDneMûsíãníku
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Ve ãtvrtek 3. dubna se v galerii lite-
rární kavárny MùSÍC VE DNE od
19:30 uskuteãnila akce s názvem
Veãerníãek pro Bohumila Hrabala s
podtitulem KoláÏ z Hrabalova textu.
Diváka, vstupujícího v pfiítmí galerie,
nemohly nezaujmout libé tóny pís-
nû ãeské jazzové a bluesové zpûvaã-
ky Evy Olmerové, linoucí se ze staré-
ho rádia na stole, které zdánlivû
náhodnû uvádûly poetickou atmo-
sféru nastávajícího programu. 
Nûkolik málo minut po stanoveném
ãase se  na scénû objevil jedin˘
vystupující aktér pan Petr Drnholec,
kter˘ se nejprve pozdravil, sice s
nepfiíli‰ poãetn˘m (tfiináctiãlenn˘m),
ale pfiesto publikem témûfi v‰ech
vûkov˘ch kategorií, a za pfiítmí lam-
py, která paprskovitû ozafiovala vnitfi-
ní prostor ztemnûlé místnosti, spus-
til svÛj nenapodobiteln˘ monolog-
úryvek z Hrabalovy novely Pfiíli‰
hluãná samota. Celkovou atmosféru
dotváfiel i vzhled jeho obleãení sla-
dûného v tmav˘ch barvách a ãern˘
klobouk, od nûhoÏ se nejednou
odrazil záblesk svûtla lampy spadají-
cí do upfien˘ch oãí diváka.
Dramaticky ladûnou samomluvou
tak ztvárnil hlavní postavu tohoto
díla - dûlníka ve sbûrnû starého
papíru - HanÈu, kter˘ miluje staré
knihy a neustále zmiÀuje, Ïe je díky
nim "proti své vÛli vzdûlán". KdyÏ
tuto práci vlivem novû zaveden˘ch
moderních metod ztratí, zároveÀ
ztrácí i smysl svého Ïivota. „…Tfiicet
pût let jsem balil star˘ papír na hyd-
raulickém lisu, tfiicet pût let jsem si
myslil, Ïe makulaturu a ‰tampf nelze
jináã presovat neÏ tak, jak jsem to já
dûlal, ale teì jsem se dozvûdûl, Ïe v
Bubnech postavili gigantick˘ lis, kte-
r˘ nahradí dvacet lisÛ, na kter˘ch
pracuju já…a najednou jsem tûlem i
du‰í poznal, Ïe uÏ nikdy nebudu
schopen se adaptovat…“
V prÛbûhu první pÛle monologu pak
umûlec cituje HanÈÛv vztah ke kni-
hám. Hovofií libozvuãn˘m tónem
hlasu, jako by si s jednotliv˘mi slovy
pouze pohrával, jako by se bál, Ïe
tûmto krásn˘m vûtám ve sv˘ch
ústech mÛÏe nûjakou neopatrností
nedopatfiením ublíÏit: „…Av‰ak tak
jako v proudu kalné fieky, která pro-
tekla továrnami, se zableskne krás-
ná rybka, tak v proudu starého papí-
ru se zaleskne hfibet krásné kníÏky,
dívám se oslnûn chvíli jinam a pak ji
vylovím, otírám o zástûru, rozevfiu a
pfiivoním k textu a potom homér-
skou vû‰tbou pfieãtu si první vûtu,
na kterou si opfiu oãi, a pak teprve
uloÏím kníÏku mezi ostatní krásné
nálezy do bedniãky vystlané svat˘mi
obrázky, které mi omylem vysypal
nûkdo do sklepa i s modlitebními
kníÏkami…“
Pan Drnholec se na chvilku odmlãí,
dolije si pÛllitr svého piva, symbolic-
ky usrkne dou‰ek a opût unikátním
zpÛsobem se znovu pou‰tí do Han-
Èov˘ch úvah, tentokrát o smyslu a
kolobûhu Ïivota: „…A tak v‰echno,
na co jsem se podíval na tomto svû-

tû, v‰echno jde souãasnû dopfiedu a 
v‰echno se souãasnû navrací zpût,
tak jako kováfiské dmuchadlo, tak
jako na povel zelen˘ch a ãerven˘ch
knoflíkÛ na tom mém presu v‰ech-
no pfieskakuje ve svÛj opak a jedinû
tak na svûtû nic nekulhá…v‰ude a
v‰ude se teì bojuje ten poslední
krysí boj, ta zdánlivû poslední krysí
válka, která skonãí velik˘m jásotem,
kter˘ bude trvat tak dlouho, neÏ se
najde dÛvod k tomu, aby v‰echno 
zaãalo znova…“
Poté si jakoby zdánlivû rezignovanû
povzdechne, ale vzápûtí jiÏ s nov˘m
zápalem líãí my‰lenku za my‰len-
kou, vûtu za vûtou, slovo za slovem,
a nakonec odhodlanû, py‰nû a s jis-
tou dávkou vyrovnanosti po nûkoli-
káté, ale opût tak nûjak docela jinak,
opakuje „Dvû vûci naplÀují moji
mysl vÏdy nov˘m a pfiib˘vajícím
obdivem…hvûzdné nebe nade
mnou a morální zákon ve mnû…“ 
Pan Petr Drnholec tak dokázal
bûhem tfiiceti minut nejen strhnout i
takto malé publikum, ale pfiedev‰ím
prostfiednictvím sama sebe vtisk-
nout do této Hrabalovy novely urãi-
tou vlastní originalitu, kterou ãlovûk
v Ïádné knize nemÛÏe nalézt. Origi-
nalitu, která je slovy nepopsatelná,
originalitu, která se musí hrát a pfie-
dev‰ím musí umût hrát.
Nûkdo by si moÏná fiekl, jak mÛÏe
ãlovûk, kter˘ má k dispozici jen kus
podlahy, Ïidli, stÛl, sklenici piva a
pfiedev‰ím sám sebe, ztvárnit dra-
matiãnost „obyãejné“ samomluvy,
ale kaÏdá taková pochybnost je jen
dÛsledkem neznalosti. A jak uÏ to
tak na tom svûtû chodí, kdo nevidûl,
ten zkrátka nevûfií. KoneckoncÛ:
„…Lidsk˘ mozek není niãím víc neÏ
hydraulick˘m lisem spresované
my‰lenky…“

Lucie Sakastrová

„Hlučná Samota“
Večerníčku pro
Bohumila Hrabala

Dokumentaristika
je nejlepším 

povoláním 
na světě, tvrdí 

OLGA SOMMEROVÁ

Pfii pfiíleÏitosti uvedení nové knihy Olgy
Sommerové „O ãem sní Ïeny II“ v pro-
storách Galerie Mûsíc ve dne jsem mûl
na chvíli moÏnost poznat osobnû tuto
svéráznou a velice charismatickou
umûlkyni, poklábosit s ní o její „Ïivotní
lásce“ a zeptat se u ‰álku kávy na pár
otázek z jejího soukromí. 
ReÏisérka Olga Sommerová má za
sebou bûhem své dlouholeté kariéry
nûkolik desítek natoãen˘ch snímkÛ 
a dvû úspû‰né knihy, pfiesto neztrácí sílu
a pokraãuje ve své tvorbû i nadále. 

Máte ‰iroké spektrum pÛsobnosti 
– dlouhou dobu reÏírujete velice kva-
litní dokumentární filmy, pí‰ete úspû‰-
né knihy, vedla jste katedru dokumen-
tární tvorby na FAMU... k˘m jste nejra-
dûji? ReÏisérkou, spisovatelkou nebo
právû tou Ïenou „za katedrou“ ?
KdyÏ se mû nûkdo v noci zeptá, k˘m
jsem, tak odpovím, Ïe filmovou doku-
mentaristkou, je to moje základní profe-
se, která je pro mne Ïivotodárná, a já ji
nemÛÏu zradit. Na FAMU jsem uãila 
11 let -  zatouÏila jsem totiÏ pomoci
dokumentárnímu filmu, kter˘ dnes
povaÏuji ve spoleãnosti za popelku, 
i kdyÏ mi pfiijde, Ïe je nesmrteln˘. Právû
ãas stráven˘ na FAMU  pro mne byl
dÛleÏit˘ kvÛli generaãním setkáním. A co
se t˘ãe spisovatelství, to je de facto
pokraãování mojí dokumentaristické
profese pouze pfiepsané do litery. Na
tom bylo zajímavé, Ïe jsem mohla dát tu
„matérii“  - kterou dávám do filmu a kte-
rá vy‰umí v televizi -  do knihy, kde natr-
valo zÛstává. Ze v‰ech m˘ch tfiech profe-
sí je pro mne ale prostû nejdÛleÏitûj‰í ta
filmafiina, hotovo dvacet.

Dobfie, ale proã jste se vlastnû rozhod-
la jít právû na  FAMU? Myslím jako
studentka v prÛbûhu sedmdesát˘ch
let... co Vás k tomu vedlo?
No tak to je hroznû jednoduchá odpo-
vûì! Nevûdûla jsem, co bych, chtûla
jsem studovat psychologii, ale nedostala
jsem se tam, protoÏe jsem byla dûvãe
líné a dostateãnû jsem se nepfiipravila.
Pak mi jednou fiekl jeden mÛj kamarád,
se kter˘m jsem tehdy dennodennû tra-
jdala po Praze, Ïe pÛjdu studovat doku-
ment. Tak jsem ‰la. Pfiijali mû a já jsem
objevila svÛj Ïivotní smysl.

Pfiijali Vás napoprvé?
Hnedky. ·la jsem ze zkou‰ky po Národní
a vûdûla jsem, Ïe mû vzali.

Myslíte si, Ïe je v dne‰ní dobû FAMU
právû tím odrazov˘m mÛstkem pro mla-
dé filmafie? Ovlivnila tato ‰kola i Vás?
Ta ‰kola je pro nás, kdo jsme jí pro‰li,
takovou Ïivotní láskou. âlovûk tu ‰kolu
miluje, to nejsem jenom já, to byli i jiní
a já jsem tam byla právû v tûch 70.
letech, kter˘ stály jinak za hovno, jak
fiíkal John Lennon. Pro nás byla FAMU
jak˘msi ostrovem svobody a pfiestoÏe
jsem se tam nic moc nenauãila, tak jsem
tam prostû byla. KdyÏ jsem se tam 
v roce 1990 vrátila, byl to pro mû takov˘
návrat do zamilovan˘ budovy LeÏanské-
ho paláce na nábfieÏí Vltavy, a ‰la jsem
tam s nad‰ením a enthusiasmem. 
Myslím si, Ïe samozfiejmû mÛÏou b˘t
amatéfii, ktefií jsou mnohem nadanûj‰í
neÏ studenti nebo absolventi FAMU, ale
ta ‰kola je jak˘msi místem setkání a kul-
tivací názorÛ rÛzn˘ch lidí.

Jak se Vám Ïilo v  éfie komunismu? Co
Vám tato ideologie vzala a co dala?
Já jsem ‰la v roce 1972 na FAMU a mûla
jsem ‰ílenou depku. Po tûch ‰edesátejch
letech, co byly tak krásn˘ a nadûjn˘,

nastoupila najednou ta chmura, depre-
se. Byla jsem z toho úplnû ne‰Èastná, ale
na‰tûstí jsem byla  právû na FAMU, která
pro mû fungovala jako jiÏ zmínûn˘ 
„ostrov svobody“.

Dost depresím, zamûfime se radûji na
Va‰í tvorbu. Na které své dílo jste nej-
víc py‰ná?
Musím fiíct, Ïe pfiestoÏe jsem 12 let toãi-
la na  35 mm pásku pro kina, tak to bylo
pûkn˘, protoÏe jsem zaãínala a zároveÀ
jsem se nauãila filmafiinu. M˘m posled-
ním filmem dûlan˘m právû na celuloido-
vou pásku byl film toãen˘ tady nedaleko
v Majdalenû u Tfiebonû v roce 1990, kte-
r˘ se jmenuje Miluj bliÏního svého. Pak
jsem pfie‰la na video a hned si ho hroz-
nû zamilovala. Ta moÏnost vytvofiit
„nekoneãné“ mnoÏství materiálu, ‰ance
pfiistihnout ten Ïivot pfii ãinu, byla pro
mû úchvatná. Také jsem byla star‰í 
a zku‰enûj‰í. Pro mû jsou tedy dÛleÏitûj-
‰í ty filmy z druhé poloviny mojí kariéry,
neÏ z té první.

Dokument dnes zaÏívá v polistopado-
vé éfie velik˘ rozmach a myslím, Ïe
jste se o to rozhodnû zaslouÏila i Vy.
NezatouÏila jste v‰ak nûkdy obrátit
svou tvorbu spí‰e k toãení celoveãer-
ních filmÛ? ¤ada tvÛrcÛ ve svûte takto
skonãila... Vy pfiesto zÛstáváte doku-
mentu vûrná.

Éra onoho rozmachu dokumentu u nás
nastala v první polovinû 90. let, v‰ichni
jsme zaãali toãit filmy, kter˘ jsme pfied
tím toãit nesmûli. Navíc televize, která ty
filmy produkovala, mûla je‰tû peníze.
Pak se to zaãalo tro‰ku hor‰it, vznikla
situace okolo âeské televize a tak... 
Tu druhou otázku dostávám ãasto. Nikdy
jsem netouÏila toãit hran˘ film, i kdyÏ
vût‰ina absolventÛ katedry dokumentari-
sitiky ano. Nemûla jsem vÛbec tu touhu,
protoÏe pro mne ten Ïivot sám byl nato-
lik inspirativní a interesantní, a tak mû
zajímal... bavilo mû to. Krom toho zpÛ-
sob tvorby dokumentu je úplnû jinej neÏ
u hran˘ho filmu. Ve své dobû se dokon-
ce právû z katedry dokumentu rekruto-
valo nejvíce reÏisérÛ hraného filmu.To
ale nikdy nebyl mÛj sen... já jsem doku-
mentaristka tûlem i du‰í. 

Byla jste na nejrÛznûj‰ích festivalech 
a jin˘ch akcích mnohokrát ocenûna –
která cena Vám udûlala nejvût‰í
radost? Která Vás nejvíce pfiekvapila?
Mû hlavnû pfiekvapilo, Ïe mÛj vÛbec prv-
ní film, kter˘ jsem natoãila (jmenoval se
Konkurs na rok 2000 a vznikl v roce
1979), dostal hned cenu. Pak pfii‰el dal‰í
film, kter˘ dostal cen nûkolik... a já jsem
mûla pocit, Ïe cokoliv stvofiím, musí b˘t
dobr˘ a ocenûn˘. To nebyla jenom
p˘cha, byla to taková jistota nebo sebe-
vûdomí a to je to, co je hroznû dÛleÏit˘,
kdyÏ ãlovûk zaãíná, aÈ uÏ je to v jakékoliv
práci.
JestliÏe tfieba reÏisér deset, patnáct let
tvofií filmy  - a jsou kvalitní - , ale nepfii-
jde to ocenûní, tak se dostaví zklamání
nebo sníÏené sebevûdomí a to není
dobr˘. Já jsem mûla ‰tûstí, Ïe jsem zaãa-
la úspûchem.

Pfiipadáte si právû nûkdy jako nûjaká
celebrita? Populární jste dost...
MoÏná, Ïe je to dané tou povahou a na
tuty i tou profesí dokumentaristky, Ïe já
vlastnû musím chodit po zemi. Sice se
znám s celou fiadou velice slavn˘ch lidí a
dokonce i politikÛ, ale pofiád budu oby-
ãejná a chci to – vÏdycky a za kaÏdou
cenu, protoÏe pak bych ty filmy nemohla
toãit. Toãila jsem i se sociálkama, proto-
Ïe jsem vÏdy byla  ten  „advokát chu-
d˘ch“, ale pfiesunula jsem se i do dal-
‰ích, jin˘ch sfér – pfiestoÏe se znám se
v‰ema moÏn˘ma lidma od kriminálníkÛ
aÏ po prezidenta, tak vÏdycky, vÏdycky
budu na té zemi. MÛÏu si pfiipadat, Ïe
jsem úÏasná, vyjímeãná, ale vÏdy budu
naslouchat lidem, protoÏe jinak to celé
nemá smysl. Mám to v sobû na‰tûstí tak
bytostnû zakomponovan˘, Ïe si na to
nemusím hrát, je to úÏasn˘, Ïe mi to
PánbÛh dal. Îe mÛÏu taková b˘t.

âím je zpÛsobeno to, Ïe drtivou vût‰i-
nu celoveãerních filmÛ u nás i ve svûtû
reÏírují muÏi? Je skuteãnû pravda to,
Ïe dokumentaristky se drÏí svého
fiemesla, protoÏe je pro nû jako stvo-
fiené, a radûji se nepou‰tûjí do rozsáh-
lej‰ích a nákladnûj‰ích projektÛ?
To, Ïe vet‰inovû muÏi reÏírují hrané fil-
my, je dan˘ cel˘m postavením muÏe 
a Ïeny v lidsk˘ch dûjinách. Îena se 
k tomu v podstatû nedostala a nemá k

tomu kolikrát tu kuráÏ, to odhodlání. Ale
Ïenskému hlasu se musí naslouchat, 
i kdyÏ je v této záleÏitosti men‰inov˘,
takÏe Ïeny - reÏisérky jsou také úspû‰né
i v hrané reÏii.  Nevím, jestli to nûkdy
bude pÛl na pÛl, moÏná ne, ale Ïeny
budou ãím dál tím víc zasahovat do
tohoto obrazu svûta. 

Závûrem bych se Vás rád zeptal na pár
vûcí ohlednû Va‰ich knih – doãkáme
se tfietího dílu?
Já jsem uÏ po dokonãení prvního dílu
nechtûla pokraãovat dál, ale pak jsem
vymyslela kolektivní zpovûì Ïen, která je
anonymní za úãelem co nejvût‰í intimi-
ty...ale pfiece jenom bych se nyní mûla
zajímat i o ty muÏe, ale o upfiímn˘ muÏe,
ne o ty patriarchální „kance“, to mû
nezajímá. Nûjaké muÏe jsem si na‰la 
a zaãla na tom trochu pracovat. I kdyÏ
Ïeny nyní kfiiãí do svûta „Jsme diskrimi-
novány!“ – a je to pravda a je tfieba 
o tom mluvit a uvûdomovat si to, tak ti
muÏi jsou na tom taky dost ‰patnû
(smích). Chtûla bych udûlat knihu 
O ãem sní muÏi, ale nevím, jestli se mi
to povede.

Co jinak plánujete do budoucna? Dou-
fám, Ïe nehodláte nikdy povûsit filma-
fiinu, jak se fiíká, na hfiebík!
Jsem teì docela vyãerpaná, protoÏe
jsem udûlala dva velké filmy, které se mi
podafiilo dokonãit. Nyní bych si chtûla
tro‰ku odpoãinout, abych nabrala síl pro
nûjaké dal‰í vût‰í téma – zatím tedy budu
asi psát tu knihu. Jinak mám rozdûlané
dal‰í dva filmy takÏe... Ïivot jde dál!

Dûkuji za rozhovor

Jakub Hussar 
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Kli‰é
Tváfie,
ruce,
rty,
hledají se v rozednûní,
i v poledne v lodyhách máty
i veãer v milém políbení.

Ale nad kolika tûmi tváfiemi sis uÏ postesknul?
Kolik rukou si uÏ prosil o svÛj klín?
Do kolika rtÛ si uÏ zaklesnul,
ty své,
zas jinam,
tûch min!

Miny,
blín a
klubko zmijí.
Miny vzpomínek, jeÏ vybuchují,
blín, jenÏ zbyl na poli lásky,
zmije, které provokují.

Îivot je kli‰é snad uÏ stokrát hran˘ch pásek,
co uÏ po veãerech vypil já jsem vín,
chytnu tû Ïivote za ocásek, on doroste,
jdu jinam, 
tûch lásek,
tûch vin!

David Zabilka,19let, student gymnázia Jírovcova

„Hurá! Konec utrpení!“ Tak s tûmito slovy odcházím vyãerpanû ze ‰koly. Dal-
‰í z mnoha dnÛ, kter˘ mû beznadûjnû vysílil.
Sotva vyjdu ze ‰koly a nad˘chám se ãerstvého vzduchu (spí‰ lep‰ího neÏ ve
‰kole), uvûdomím si, Ïe zítra to bude je‰tû hor‰í. JiÏ od první hodiny mû
ãeká smr‰È písemek. Vyhlídka do budoucna je ‰patná! Jsou dvû hodiny a já
se koneãnû rozhodnu: buì zdlouhavá cesta na obûd a následné dvacetimi-
nutové ãekání  ve frontû na mnohdy studené jídlo, nebo krátká cesta za
kamarády do oblíbené kavárny.
Jako obvykle vyhrála kavárna. Opou‰tím tedy zbytek hladov˘ch spoluÏákÛ 
a mífiím k Mûsíci ve dne. My‰lenky na jídlo cestou vypustím. Jediné, co mi
bûhá hlavou je Modrá. Tím myslím ZON - modrou lagunu. Prohrábnu kapsu
a cel˘m tûlem mi probûhne vlna uspokojení. „Jo! Dneska na ní mám!“, zara-
duji se nahlas, ale pak si uvûdomím, Ïe na ulici nejsem sama. Omluvn˘m
v˘razem setfiesu pohledy kolemjdoucích lidí. V kapse mû hfieje m˘ch pár
kaãek. Témûfi pfied kavárnou potkávám kamarády. Spoleãnû vcházíme 
a spoleãnû také ukofiistíme poslední voln˘ stÛl. Zcela znavená si sednu 
a zaãínám se rozhlíÏet. Je zde obvyklé sloÏení zákazníkÛ. Úsmûvem a k˘vnu-
tím hlavy pozdravím známé a ãekám na pfiíchod Petra. Bûhem chvilky pfiijde

a já mu sdûlím své oblíbené pfiání. NeÏ mi donese mé „modré opojení“,
projedu (nyní jiÏ detailnû) obliãeje klukÛ. Jsou ponûkud skleslí a vyãerpaní,
jako já. Ticho mezi námi prolomí aÏ mÛj kamarád, kter˘ touÏí po mém
úsmûvu: „Usmûj se. Prosím, usmûj se na mû… Ne takhle, ale upfiímnû od
srdce. Jinak tû nakopnu…uÏ se rozbíhám…!“ Vyãaroval mi na tváfii první
upfiímn˘ úsmûv za cel˘ den. Napiji se nyní donesené laguny a cítím, Ïe ze
mû opadá nepfiíjemn˘ pocit, stres a únava (v‰e je to spojené se ‰kolou).
Zapomínám na domov, kam se musím za chvíli vrátit, na uãení i na zítfiej‰í
‰kolu. Zaãínám vnímat siln˘ a ostr˘ hlas Jaromíra Nohavici  a ponofiím se
sama do sebe. Vnímám jenom krásnou atmosféru kolem mû. Z m˘ch pfied-
stav nádherného svûta mû probudí opûtovné kopání do nohy. Otevfiu oãi.
Kluci mû vtahují do legraãní diskuse o nûjakém filmu. Mísím se do horlivé
hádky netu‰íc podrobnosti ani název toho filmu. Sleduji rozveselené obliãe-
je. Únava se vytratila a z jejich tváfií vyzafiuje pohoda a spokojenost. Nikdo
by nevûfiil, co s ãlovûkem udûlá chvíle na skvûlém místû se skvûl˘mi lidmi…
Je to v‰echno pro mû taková oáza radosti!  

Eva Sobolíková

Beltine
(30.4.- 1.5.)
Beltine je pro vût‰inu souãasné
populace naprosto neznám˘ název,
ve skuteãnosti nám tak cizí není. Jde
o jeden z nejv˘znamnûj‰ích kelt-
sk˘ch svátkÛ, kter˘ nebyl zapomenut
ani pod nadvládou fiímské a germán-
ské kultury, pozdûji  pfiestál i staleté
snahy kfiesÈanské církve.
V dne‰ní dobû mÛÏeme vysledovat
tradici Beltinu  v „pálení ãarodûjnic“
a lidov˘ch májov˘ch veselicích.
Beltine je svátkem ohnû, podle kte-
rého také získal svÛj název („Tine“ ve
starokelt‰tinû znamenal „oheÀ“ 
a Belen byl bÛh „Sluneãního ohnû 
a léãiv˘ch vod“). OheÀ i jeho d˘m
byl povaÏovan˘ za oãi‰Èující a chrání-
cí zdraví lidí i zvífiat.
Rituál zapalování ohÀÛ byl sloÏit˘ 
a celé oslavy provázely pestré cere-
monie. Nejprve byly pozhasínány
v‰echny ohnû v celé obci, a teprve
potom druidi zaÏehli nov˘, kter˘ pak
rozná‰eli do jednotliv˘ch obydlí.
DÛleÏité bylo i pouÏité dfievo a pofia-
dí, ve kterém se rozhofielo- plameny
mûly postupovat podle smûru obûhu
Slunce. (Dne‰ní fieãí podle hodino-
v˘ch ruãiãek)
S Beltinem souvisí i vztyãování máj-
ky, která symbolizovala spojení zemû
a nebe. Za keltsk˘ch dob byla zhoto-
vena z kmene bfiízy, zpravidla poma-
lovaná ãerven˘mi a bíl˘mi spirálami.
Na vrcholu ji zdobily vûtviãky hlohu.
Kolem májky bylo zvykem tanãit kru-
hové tance, které - jak Keltové vûfiili -
posilovaly pÛdu.
O Beltinské noci lidé zdobili své pfií-
bytky cesmínem, jefiábem a hlohem,
aby ráno vycházející Slunce vidûlo
jejich domy i lid, kter˘ ho pod vede-
ním druidÛ vítal.
Podle keltsk˘ch m˘tÛ, tam, kde roste
spoleãnû dub, jasan a hloh, je moÏ-
né o beltinské noci vidût skfiítky....
Tfieba na tom nûco bude... (Pokud
tedy víte, kde rostou tyto tfii stromy,
mÛÏete to zkusit.)

Tereza ·álková, G.J.8

Bylo! Je?
A bude!?

poesie

S Markétou 
na vûãné ãasy
(Tato básniãka je svrbiv˘m nutká-
ním podchytit, jak se vûci opravdu
mají)

Markétû kytky nenosím,
k Markétû chodím chlastat,
ale vÏdycky jí zaplatím,
chlastu se musím zastat..

S Markétou za ãasÛ bídn˘ch i dobr˘ch,
topím se cel˘ den v my‰lenkách bodr˘ch.
K Markétû po ‰kole nebo uÏ dfiív,
budu mít náskok ‰est sedum piv.

Pozveme pfiátele, pozveme kamarády,
hodíme Ïaludky, hodíme do parády.
Pozvem je v‰eciãky, pozvem je sem,
ale na prachy pozor (!), prachy si vem.

Jo, Markétû kytky nenosím,
k Markétû chodím chlastat,
ale vÏdycky jí zaplatím,
chlastu se musím zastat…

Tak pozveme pfiátele, pozveme do kavárny,
pfiijedu na kole z nejbliÏ‰í zastavárny.
Prachy mám sebou, prodal sem matku,
Markéto kde jsi, od‰puntuj zátku!

Za dvû za tfii hoìky, absence jasu,
nepoznávám se ve vlastním pasu.
PfiedmûtÛ vidím ãím dál tím víc,
no to by mû jeden , no to by mû pic.

Pak pokryjem útratu, v‰echny ty ãárky
zvrátíme boÏe, v‰echny ty párky.
Rána jsou smutn˘, Ïe konec t˘ páfiky,
odev‰ad sly‰et jsou panensk˘ náfiky.

A aniÏ to tu‰íte, tak jsme v t˘ opilosti,
SloÏili s Markétou provûrku dospûlosti.
A oba za jedna to je pfiec jasn˘,
jak je ten Ïivot najednou krásn˘!

A proto Markétû ze sam˘ radosti,
pfiinesu puget rÛÏí
a za tu zkou‰ku dospûlosti,
políbím, jak se slu‰í.

Ale jinak Markétû kytky nenosím,
k Markétû chodím chlastat,
ale vÏdycky jí zaplatím,
chlastu se musím zastat…¨

OÁZA RADOSTI

P¤EDCHÁZEJÍCÍ SE

Mûla si chuÈ cucnout - Vosa. Ale její
algoritmus se zdál b˘t sloÏitûj‰í 
a anatomie Roberta Planta to jedno-
du‰e (binárnû) nezvládala.
Komponující Kufiaãka?
Komponující Kufiaãka!
Ne uÏ nikdy! Ale proã? ptá se Josh 
a uskakuje pfied blond˘nou, která se
netrpûlivû rozmachuje. Ten chudák
pes má v oãích smrt. Josh se zdá b˘t
klidn˘
Ukazuje.................................................se.
Co je zvratné se, kterou E150D
(karamelové barvivo) nikdy nevyfie‰í.
âervenû vinící. Zero.
Ahoj Joshi, co si dá‰? Ty se jen posa-
dí‰. Pfií‰tû aÏ pÛjde · kolem. 
Jen dÏuz a ãerven˘.
Ze zdi uÏ vypadávají cihly. Na mû 
a proã? Vznikají tak smû‰né díry,
nenavazují na mÛj Tetris.
Realita surfuje a vzduch uskakuje
kaluÏím.
Ahoj Joshi, hraje‰ Tetris?
Binární kód dÏusu je ztracen.

JOSHOVO POKRAâOVÁNÍ

Abyste vûdûli: Josh se od ostatních
skejÈákÛ zásadní maliãkostí li‰í. Jeho
sbírka v‰ech binárních kódÛ dÏusÛ
je násobná a jeho umûní vyuÏívat
Tetris je aÏ pfiímo obecnû magické.
·ílí. A slu‰í mu to. Josh není jako
ostatní dívky. S naprostou jistotou
vyzívá na souboj chlapeck˘ algorit-
mus.

JOSHÒV ÎIVOT V TETRISU

Stáãí se nahoru, Josh je v pohodû 
a snaÏí se obejít bez Lep. UÏ chápe
drobné mezery ve zdi. Um˘vá okno
Ïidlí, pfii‰el barman.
Ahoj Joshi, co si dá‰? Zejtra nám
zmizel. Ale  co? No dÏus-odvûtí bláz-
nivá stafiena. Sedí v koutû roztrhaná
na malé prouÏky a popíjí jableãn˘
mo‰t. Cel˘ stÛl je popsán binárním
kódem mo‰tu. Její tfiesoucí se ruka
neudrÏela sklenici a ta se opakovanû
zmítá.
UÏ bylo dost-padá pfies okraj a
dostává se do prostoru mimo Tetris.
Je mimo ãas a kolem ní rotují
budoucí díly tohoto seriálu. Level 7,
Level 8. 

V této realitû nejsme sami. V dáli
nûkdo vypou‰tí binární zvuk z pneu-
matik a nás chce zniãit.
A proto Josh od pal.

0 – JEDNA

Billy ten den neustále opakoval svÛj
sen o velk˘ch oãích. 010101. Jen
Josh se jako obvykle nevysmíval.
Do‰lo mu to. Oãima bloudí po míst-
nosti a panicky hledá zbytky binár-
ních kódÛ rybízového dÏusu. Ty hro-
mady jsou tak velké. Billy je zoufal˘ -
jeho oãi potfiebují trojúhelník. 
Podraz.
Josh uskakuje a jejich moc je velká.
Vstfiebává. Neví k ãemu to je. Klika?
Jeho velká ramena jsou ze spodu.
Utrousil pár zrnek a stáãí kostku do
mezery mimo hfii‰tû.
Ach Billy tady není. Asi tam spadl. 
Je nacpán ve zdi a v‰echny díry jsou
jím utûsnûny. UÏ má kaÏd˘ smÛlu.
Nûkteré jsou del‰í.

JOSHÒV ZAâÁTEK

Josh spûchal po celé místnosti zcela
mrtev. Nedalo se na to koukat.
Na‰el si jin˘ úkryt. UÏ nikdy nezajde

na dÏus. UÏ nikdy ho nikdo neuvidí.
AÏ nadejde ãas – Josh nepfiíjde. Je
mu dobfie? Co v‰e jsme s ním proÏili
– horkou kávu.
Jsem, prohla‰uje jeho dvojník.
Je to smutn˘ konec.

JOSHOVA

Josh drÏí propisku.
Je modrá, Ïlutá a zelená.

POSLEDNÍ BÁSE≈

Je t am. Záfií. Pm.
Nebo uÏ je fiíjen?
Ach tvorové. ¤íkají lidé.
Dlouhé, krátké. Nezbyli. NezBilly.
Padajíc pod nohama. Nedovoleno
nám bylo vzplanout jeÏ!
Termální dÏus neexistuje.
Nám budE vÏdy Billy zpívat.
Nebude To trvání dlouhé!
Následující satiRistick˘ díl se stal
propadákem leto‰ního století.
Billyho dívka Irena ode‰la opût 
známo kam.
A moje hlavní v˘hra v tombole je
binární kód banánového dÏuSu.

Eddie a Janeãek
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TETR IS (druhý  d í l  t r i l og ie )
Alexander Pajtinov kdysi vymyslel tuto hru, která pfiekonala hranice displaye a ovládla na‰í realitu…a nejen na‰í (Josh z toho má dosud komlexy)
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z hlavy meloun ...aneb sonda do duše médií

…Inspirováno dívčími časopisy: 
Deset důvodů, proč je "lepší" být holkou než klukem

JARO ZAČNI S NOHOU, tvoje věc, zda PRAVOU

JiÏ je tomu opravdu dlouho, co jsem
mûla naposledy moÏnost shlédnout
stránky nûjakého toho dívãího ãaso-
pisu. Není proto divu, Ïe jsem byla
znaãnû ‰okovaná poté, co jsem do
nûj nedávno nahlédla. A to jsem ani
nemusela listovat pfiíli‰ daleko, hned
na prvních stránkách se na mû totiÏ
vyrojilo doslova kvantum "informa-
cí", které by se daly shrnout do jed-
noho v˘stiÏného slova: "Ïvásty". 
Tak napfiíklad zde stojí rubrika
nazvaná "Deset dÛvodÛ, proã je lep-
‰í b˘t holkou neÏ klukem" a musím
fiíct, Ïe uvedené dÛvody mû sv˘m
obsahem opravdu znaãnû pobavily.
Vûdûli jste napfiíklad, Ïe lep‰í je b˘t
dívkou pfiedev‰ím proto, Ïe holkám
staãí jenom se sladce usmívat 
a mrkat, aby získaly kluka sv˘ch snÛ
(‰koda, Ïe to neumí kaÏdá. A kam se
podûly míry 120-60-90, blond vlasy
a velikost vûna?)…,  nebo, Ïe Ïeny
jen zfiídkakdy ple‰atí a nemusí si
kaÏd˘ den holit vousy (to samozfiej-
mû platí pouze pro tváfi, ale zároveÀ
je pravda, Ïe málokterá Ïena má
vousy tfieba na nohách, ale chlupy
nejsou o nic men‰í nepfiíjemností,
Ïe ano, dámy a pánové!). 
Také je mnohem lep‰í b˘t dûvãe-
tem, protoÏe v˘‰ka je otázkou veli-
kosti podpatkÛ. S nejvy‰‰ími má‰
hned o 8 centimetrÛ víc (a o 8 zdra-
votních chorob zpÛsoben˘ch potíÏe-
mi s drÏením tûla, bolestmi kloubÛ 
a kostí víc)…, protoÏe nûÏné pohlaví

je v pfiesile! Na svûtû je statisticky víc
Ïen neÏ muÏÛ (takÏe holky, na kter˘
nikdo nezbyde, aÈ si rad‰i pofiídí ko‰-
tû. Není to krása b˘t Ïena a mít mís-
to chlapa, kter˘ch je nedostatek,
novotou lesknoucí se smeták? No,
obãas to stejnû vyjde v obojím pfií-
padû nastejno). Dal‰ím dÛvodem,
proã b˘t rad‰i Ïenou, je ten, Ïe
mÛÏou jako první opustit potápûjící
se loì. Na Titanicu pfiece platilo:
napfied Ïeny a dûti (to ov‰em platilo
pouze pro ty bohaté, na druhém
místû pak byli zámoÏní muÏi,…a ten
zbytek - chudé Ïeny, dûti a muÏi -
bohuÏel skonãili tak, jak skonãili,
navÏdy je pohltila hladina severního
Atlantiku).
A teì dal‰í "bezva" dÛvod, proã b˘t

Ïenou,…protoÏe pro Ïeny neexistuje
Ïádná odpoãívací fáze po sexu.
MÛÏou vlastnû kdykoli (ale vzhle-
dem k tomu, Ïe je na svûtû nedosta-
tek muÏÛ, tak to zase není tak úplnû
pravda. A ten smeták taky asi zrovna
nebude to pravé ofiechové),…proto-
Ïe krása a nûÏnost Ïen odjakÏiva
inspirovala autory milostn˘ch básní
a písní (to bych ráda vûdûla, jak˘
pfiínos to pro Ïenské pokolení
má),…dále pak, protoÏe holky
pomocí make-upu zahladí v‰echny
stopy po proflámované noci (aÏ na
ten Ïaludek a hlavu. Mnohdy tak
zahladí dokonce i to, Ïe jsou Ïeny.
Dále dnes také není vÛbec Ïádn˘m
problémem a ani ojedinûl˘m jevem,

aby make-up pouÏívali i muÏi.). 
A nakonec poslední dÛvod, o nûmÏ
si dovoluji spekulovat, a sice ten, Ïe
pro holky není porucha auta Ïádn˘
problém: muÏi je vÏdycky rádi
odtáhnou (tak si, holky, hlavnû
dávejte bacha, aby vás také nûkam
nezatáhli. Ale na druhou stranu,
moÏná je to nakonec pfiece jen lep-
‰í, neÏ aby na vás zase zbyl jen a jen
ten smeták). A pak uÏ je tu koneãnû
ten poslední, desát˘, kter˘ by se
snad jako jedin˘ dal uvaÏovat za
nûco jako opravdu dobr˘ dÛvod,
proã b˘t rad‰i holkou neÏ klukem, 
a sice ten, Ïe holky nemusí na vojnu
(aspoÀ nûco, ale jak to tak vypadá,
kaÏdou chvíli bude tato v˘hoda pla-
tit zároveÀ i pro kluky).
Tak a teì se, milí ãtenáfii, zamyslete,
zpytujte své svûdomí a pokuste se
najít alespoÀ je‰tû jeden jedin˘
opravdu opodstatnûn˘ dÛvod, proã
je lep‰í Ïenou neÏli muÏem b˘ti. 
A pokud jste muÏ, pfiiznejte se dob-
rovolnû a uznejte, Ïe by vás ani po
tomto v˘ãtu v‰ech v˘hod Ïen nikdy
ani nenapadlo také chtít b˘t jedním
z tûchto "kfiehk˘ch" stvofiení. 
A pokud jste Ïena, nezb˘vá, neÏ se 
s tím smífiit, a tfieba si i naplácat na
"xicht" nûjak˘ ten obliãej a vydat se
mimo ãtyfii stûny na lov nûjakého
toho "kofiena", kdyÏ jich je tak málo. 
Hodnû ‰tûstí.

Sakastrová Lucie

Nebudete-li míti lep‰í ãinost k vykoná-
vání, zapnûte si NOHU. 

Od pondûlí do pátku jsme do programu
zafiadili nûkolik „selenovel“ a seriálÛ pro
mládeÏ.  Namátkou uvádíme tituly jako
napfiíklad O‰kubka Blebtty, nebo tfieba i
Zabouchnutá, ale i Baba Jaga-dcera
dÏungle, Knot hofiing, Lup Mafiena, And-
roprdla II a samozfiejmû Kneipe, kterou
ov‰em na‰e selevize uvádí pouze jeden-
krát t˘dnû, a to ve stfiedu od 20:00
hodin.
Ráno se pak mÛÏete probouzet u jin˘ch
programÛ, napfiíklad velmi oblíben˘ch
Selebacullies, anebo s námi klidnû
mÛÏete posnídat u neménû oblíbeného
pofiadu Îereme s Nohou. Od pondûlka
do pátku pak mÛÏete sledovat i zábavn˘
komediální seriál M.Á.·.?, kter˘ uvádíme
akorát k veãefii.
A teì si projedeme jarní program první-
ho t˘dne den po dni, pfiiãemÏ se zamûfií-
me pfiedev‰ím na veãerní a noãní pofia-
dy. V pondûlí se smûjeme s pofiadem
Nakamerujto, ty vobejdo!, potom pfiijde
na fiadu nûjaká ta komedie jako tfieba 
S tebou mû baví sex. Veãer zakonãíme
pirátsk˘m vysíláním Sele-Sele. V noci
pak máte moÏnost po men‰í pauze
shlédnout i velice oblíben˘ pfiisprostl˘
seriál Vesniãka Sou Pár. A tím tento den
konãí.
V úter˘ se pak  neobejdeme bez soutûÏe
Chcete bít billionáfie?, anebo písniãkové-
ho pofiadu Do-ke-lu. Veãer pak zavr‰íme
publicistikou v „selepofiadu“ Na vlastní
brejle. V 0:50 se mÛÏete oddat sv˘m
podpefiinov˘m hrátkám s pofiadem Plej-
girl auf die Nacht. Nebudete-li potom
moci usnout, tak se tfieba znovu podívej-

te na v‰echny pofiady, které uÏ jste 
vidûli, neb je v noci obvykle opakujeme 
a ani tentokrát tomu nebude jinak. Po
prvních minutách uÏ snad usnete.
Ve stfiedu se sejdeme v Kneipe a hned
po následující komedii Kdopak to mrví?
se budeme moci pfiesvûdãit o zkorum-
povanosti úfiadÛ a institucí v oblíbeném
pofiadu Obãasné sado-maso. A ani dnes
nevynecháme Plejgirl auf die Nacht-
dneska budou zvífiátka. V ZOO v Braze
mají nov˘ pfiírÛstek a pfiedstavte si, Ïe se
narodil úplnû nahat˘. To bylo vzrÛ‰o!
A máme tu ãtvrtek a jako jiÏ tradiãnû si 
i tento mÛÏete poplakat u romantického
filmu Perníková, bûÏ! No a pak samo-
zfiejmû podpálíme ty, kdo nás ‰tvou 
v talk ‰ou jménem Hranice. Tentokrát si
na pa‰kál vezmeme Lustra Jana Kusa.
Autobusy jedou od rána z Uher, z ¤íma,
Bragy, Moravy a Orleáns. Pak si budeme
moci odpoãinout u ãerné komedie
Kamarád do plá‰tû II. A samozfiejmû ani
dnes nevynecháme oblíbené Plejgirl auf
die Nacht.
V pátek se vás opût zeptáme, zdali stále
je‰tû Chcete bít bilionáfie? a potom
nabídneme drby ze Ïivota lidí, o kter˘ch
si v‰ichni i oni sami myslí, Ïe jsou celeb-
rity, v pofiadu Plesk! Dále pak, protoÏe
samozfiejmû myslíme i na dûtské diváky,
pohádka Princezna ze Blejna II a Mrazák.
I dne‰ní veãer v‰ak zavr‰íme erotikou, 
v pofiadu Metrologíãko. Hosty budou
Panel Kopp a Jilka Brambol. A nakonec
vám bratfii Medvídi spoleãnû zazpívají
nûjakou tu ukolébavku. Nefiíkejte, Ïe
neusnete!
V sobotu pak uvedeme proslulé ãeské
filmy a komedie. Napfiíklad Z nebe smÛ-
la, Jak kvût pfiichází o pestíky, Bratfiíãci 

a tro‰ku groteskní I kalhoty stáh. Veãer
se pobavíme u jednoho dílu z oblíbe-
n˘ch Bobrot s baviãem Svetrem Starot-
n˘m a kolegynûmi Retrou Z‰edlockou 
a Pivetou Planakopiãovou. A pak je‰tû
nûjak˘ ten film a po nûm koneãnû 
i vÛbec nejoblíbenûj‰í pofiad na‰í selevi-
ze, erotickou talk ‰ou s názvem „Dobrá
biedermeierka i pro pírko do cizích kal-
hot hrábne“. Pak pÛjdeme spát, anebo
si zrekapitulujeme události pfiede‰lého
pofiadu „mezi ãtyfima dírama“.
A je tu nedûle, víkend je ten tam, do
programu proto zafiazujeme nûco opti-
misticko-pesimistického jako napfiíklad
záznam koncertu beigobedny Ivona
Chládka, nebo v poledne komedii
Sedmu‰iãka. A veãer jiÏ zavr‰íme plnû
pesimisticky. Ve 20:00 s Panlem Lukem
a jeho písniãkovou soutûÏí mlad˘ch
talentÛ Rozlety pro ‰neky, dále pak krimi
Anakonda 90-60-90, hned po ní události
pfiede‰lého t˘dne v pofiadu Drobty 
a nakonec soutûÏ Nejsilnûj‰í, táhnûte!
Dobrou noc a nezapomeÀte zítra Ïrát 
s NOHOU.
A pak uÏ bude jaro. Ptáãkové si budou
zpívat, snûÏenky se budou prodírat závû-
jemi snûhu, lidé se na sebe budou
usmívat, traviãka se zazelená, pupeny na
stromech poãnou vykvétati. A pak bude
léto. A pak bude podzim. A aÏ bude
zima-va‰e TV NOHA, pobaví vás ZNOVA.

Neb „SELEVIZE“ NOHA-POBAVÍ I BOHA.

Vá‰ generální ¤edidlo Kláìa senámor
LezopoÏelezn˘.

Sakastrová Lucie, ·álková Tereza

m . i . k . r . o . ň
Jdete po ulici, sly‰íte ohlu‰ující fiev a jekot, hlavou vám polétne hrÛzná
my‰lenka - blíÏí se skupina Greenpeace. Máte koÏené boty - zout, scho-
vat se do nejbliÏ‰ího vchodu. Ale nebojte, to pouze v dálce debatuje
skupinka mlad˘ch lidí. Jsou to oni - m i k r o À o v é!

Dennû je potkáváte na ulici. Jsou to vût‰inou Ïáci základních ‰kol ve vûku 14-
16 let. Nejradûji se pohybují ve skupinkách a fiídí se mottem: „v jednotû je síla“.
Chlapci a dívky mají jak odli‰né, tak i stejné znaky. Mají v‰ak jeden spoleãn˘: na
rozdíl od jin˘ch druhÛ je nelze poznat podle stylu oblékání. Vzhled mikronû se
mûní s módními trendy a musí b˘t za kaÏdou cenu in. Slovník mají pro‰pikován
v˘razy, jeÏ mají poukázat na jejich vyzrálost, drsnost a znalost slangu. Jejich
vyprávûní se hemÏí slovy a vûtami typu: „Zase sem celej vejkend kalil (pafiil)“,
„Já sem se tak stra‰nû zhulil“, „Balili jsme zas nûjak˘ buchty (kofieny)“, „V‰ech-
no mû prudí“, nebo po konzumaci alkoholického nápoje: „To pí‰e!“, které pro-
ná‰ejí co nejvíce nahlas, ale k jejich smÛle je vût‰ina silnû zkreslen˘ch a v nejs-
mutnûj‰ím pfiípadech imaginárních.
Jak jsme jiÏ v˘‰e zmínily, mají chlapci a dívky také odli‰né znaky. Dívky ve vût‰i-
nû pfiípadÛ poznáte podle hlasitého chichotání, v ruce obvykle drÏí ãasopis Dív-
ka, Bravo apod. a rozebírají nejnovûj‰í módní trendy, nebo se rozpl˘vají nad
ãleny boys bandÛ. Pokud sly‰í rozhovory na téma souãasné politická situace,
knih ãi plnohodnotné hudby, o kter˘ch nemají ani tu‰ení, nevûfiícnû kroutí hla-
vou a obrací oãi v sloup. Pfii setkání s pfiíslu‰nicemi stejného druhu se rozebíha-
jí s roztaÏen˘ma rukama a pokou‰ejí se navzájem obejmout. V objetí vydrÏí i
nûkolik minut. To v‰e provozují za údûsného jekotu. Chlapce poznáte podle
k‰iltovky staÏené do obliãeje, která má zabránit pozorovateli v odhalení skuteã-
ného vûku. Nosí „znaãkové“ obleãení pocházející z trÏnice a zdraví se podstatnû
chladnûji a to poplácáváním rukou a proplétáním prstÛ v pozoruhodném a ãas-
to nezapamatovatelném sloÏení.
MikroÀové vyhledávají obãerstvovací zafiízení ve kter˘ch je obsluha ochotná k
nalévání alkoholick˘ch nápojÛ (maximálnû piva) a kde se nesetkají s pfiíslu‰ní-
ky jin˘ch druhÛ, ktefií jejich chování neobdivují a ãasto neakceptují.
Nutno podotknout, Ïe ne v‰ichni si tímto poãáteãním v˘vojov˘m stádiem pro-
jdou. 
I mikroÀové se ãasem stanou plnohodnotn˘mi ãleny spoleãnosti.

Zuzana Zemanová, Eva Sobolíková
Inspirováno âeskobudûjovick˘mi listy

panoptikum

„Au!“ vyjeknu a zkoumavû pohlédnu
na podivnû zkroucen˘ palec na
noze. Tentokrát pfieÏil. To mám z
toho, Ïe nesleduji chodník, ale ty
nádhery od nás z prváku…Aãkoliv
jsou od nás vzdáleny nejménû sto
metrÛ, nelze je pfiehlédnout a uÏ
vÛbec ne pfieslechnout. Kvokání sle-
pic je oproti nim rajská hudba. Záfii-
vé barvy jejich obleãení mají zfiejmû
upoutat pozornost druhého pohlaví
a v˘razná vrstva líãidel, pfiipomínající
indiány jdoucí do boje, je spí‰e
smû‰n˘m pokusem o „sexy look“.
“Kouknu napravo i nalevo a zjistím,
Ïe nejsem fascinována sama. Mé
spoluÏaãky i kamarádky v jedné oso-
bû koukají s pootevfienou pusou -
objektem zájmu není nikdo jin˘ neÏ
na‰e „STARS “.
„Co koukáte, holky jdou na lov!“
odváÏím se pronést a tím je vyru‰ím.
„Tak tohle, dámy, chce cígo!“ vyfikne
Lenka a vloÏí do úst vlastnoruãnû
ubalenou cigaretu (inflace pr˘ stou-
pá, musí se ‰etfiit). Dámy jsou vzdá-
leny tak na 15 metrÛ. Pfiesto uÏ cítí-
me jejich parfém. Dnes pouÏily
v‰echny stejn˘. BohuÏel staví kvanti-
tu nad kvalitou, a tak se nejen my
dusíme pod oblakem levné vÛnû z
trÏnice.
„âauko! “ vyjeknou sebevûdomû a
obstoupí nás. Zaãínáme se bát. Jde z
nich váÏnû strach. V tom si v‰imnou
Lenky a její cigarety. „Jéé! Ty má‰
travku. Ty jo, my si dáme rády, ale
nevíme, kde ji spla‰it. DealerÛ ub˘-
vá…“ pronese zku‰enû a afektovanû
pohodí záplavou peroxidové záfie.
Vytfie‰tily jsme oãi, a pak nám do‰lo,
Ïe podomácku ubalená cigareta je
ohniskem zájmu. SnaÏili jsme se
zakr˘t vzrÛstající pobavení ka‰láním,
prskáním i chrochtáním. Podafiilo se.
V tom vidím, jak se obliãej dal‰í
kamarádky rozzáfiil.  „No holky, vÏdyÈ
víte, kamarádi si mají pomáhat. Ne?
Zrovna ãekáme na pár gramÛ. Tak
do t˘dne by tu mohlo nûco b˘t!“

Sice nevíme o co jde, ale postupnû
se pfiidáváme a v˘sledkem je sraz ve
ãtvrtek v devût hodin veãer v parku.
„Tak to vyklop!“ naléháme na orga-

nizátorku akce - Ditu. „O.K.! takÏe…
kdyÏ chtûj travku, mají ji mít.  Tváfiily
se zku‰enû, Ïe? A teì pojìte do par-
ku nasbírat nûjak˘ kopfiivy“. Uplynu-
lo uÏ pár dní, kopfiivy byly nasu‰ené
a ná‰ plán byl dokonal˘. Ubalit join-
ta z kopfiiv a tabáku, pfiizvat pár star-
‰ích klukÛ a b˘t diváky absolutního
ztrapnûní tûch „sleãen “ .
Ve ãtvrtek kolem jedenadvacáté
hodiny jsme byli na místû a pfiipra-
veni. Zapálily si a za pár minut se na
zemi válelo nûkolik tûl. Z jejich úst
vycházely zoufalé pokusy o drsn˘
slang. Nûco jako: „Já sem tak stra‰-
nû zhulená! To je náfiez! Jsem úplnû
na ‰rot! To je kombajn! Taky vás to
tak nakoplo?“ My jsme se zatím vel-
mi dobfie bavili. Kluci seznámeni s
plánem to nevydrÏeli, vyprskli smí-
chy a svíjeli se taky. Samozfiejmû
v‰echno prasklo, ale pfiesto nám
pohled na ãervenající se spoluÏaãky,
radost nedûlal. Domluvili jsme se, Ïe
to zÛstane mezi námi a jakákoliv
produkce tohoto pfiíbûhu probûhne
se zmûnûn˘mi jmény a místem. Tak
tomu bylo i tentokrát…                       

Zuzana Zemanová
kresba Tereza ·álková

Příběh ze života mikroňů



Írácká 
krize –
bude nám
zase 
chladno?

Nemluvím samozfiejmû o zmûnû
globálního klimatu, ale o moÏné
druhé, je‰tû studenûj‰í válce neÏ
byla ta v druhé polovinû minulého
století. O separaci dvou pólÛ, ze kte-
ré se svût uÏ nemusí nikdy vzpama-
tovat. Tentokrát nepÛjde o izolaci
v˘chodního západního bloku –
pÛjde o separaci náboÏenství, roz-
dûlení svûta na kfiesÈansk˘ a mus-
limsk˘. 
KdyÏ nám v roce 2001 Usáma bin
Ládin opakovanû vyhlásil dÏihád,
nikdo se tentokrát moc nesmál –
Dvû vûÏe byly v troskách a lidem po
celém svûtû do‰lo, Ïe to nemusí jít
jenom planá slova – Ïe to nûktefií
‰ííté myslí skuteãnû váÏnû. Vztahy 
s arabsk˘m svûtem trochu pookfiály,
kdyÏ v‰ichni svornû vyjádfiili lítost 
(s vyjímkou Iráku a pár dal‰ích „zlo-
biv˘ch zemí“) nad tím, co hrÛzn˘
teroristick˘ ãin 11. záfií zpÛsobil. Jen-
Ïe pár t˘dnÛ na to si uÏ zaãli vojen-
‰tí experti USA brousit zuby smûrem
na Bagdád, oznaãili reÏim Husajna
za teroristick˘, coÏ zpÛsobilo rÛzno-
rodé  reakce. Arabové nikdy nemûli
Saddáma v lásce, jeho zpÛsob vlády
odsuzovali v‰ichi od ajtolláhÛ z Írá-
nu po cel˘ Knéset v Izraeli. ·esti-
denní válku na Blízkém v˘chodû je‰-
tû nikdo nezapomnûl,  muslimové
odpou‰tûjí za velice, velice dlouho.
A tady udûlala Bushova vláda zásad-
ní chybu – mûla na Saddáma Husaj-
na udefiit souãastnû s bombardová-
ním Afghánistánu. Válka, která se
rozpoutala, by mûla mnohem ménû
obûtí, a mohli bychom ji skuteãnû
nazvat „Blitzkrieg 21.století“. BushÛv
kabinet by diktátorovi íráckého reÏi-
mu nedal tolik ãasu na fiádné
vyzbrojení, politici by nevyhroÏovali
a nemávali pûstí do objektivÛ kamer
cel˘ pÛlrok a vefiejné mínûní celého
demokratického svûta (holavnû
ameriãanÛ) by bylo v˘raznû benevo-
letnûj‰í – není tfieba hledat zbranû
hromadného niãení, coÏpak jako
dostateãn˘ dÛvod nestaãí pfies
200.000 zabit˘ch KurdÛ v prÛbûhu
necel˘ch dvou desítek let, kdy byly

prokazatelnû pouÏity zbranû bakterio-
logického a chemického charakteru?
Nyní uÏ vlny emocí po 11. záfií dáv-
no odeznûly a mrtvé Kurdy nikdo
neoplaãe. Lidé chtûjí  dÛkazy, které
mohou vidût „na vlastní oãi“ v tele-
vizi -  v˘sledkem jsou masové a zufii-
vé demonstrace po celém svûtû,
totální nesouhlas se souãastnou vál-
kou. Kde se stala chyba?
Bush se tváfií jako kovboj z Texasu,
kter˘ si jde tvrdû za sv˘m. Ani jeho
vyhlá‰ení války terorismu nebyla
prázdná slova, ale zde se dopustil
zásadního omylu – vyãkával. Pokud
doufal, Ïe mu Rada bezpeãnosti
jeho plán posvûtí, ‰erednû se m˘lil.
Mûl ji radûji obejít, nevkládat nadûje
do obfiího  molocha, kde má kaÏd˘
druh˘ právo veta, a jménem demo-
kracie zaútoãit na Irák. Nikdo by
proti tomu na sklonku roku 2001
ani necekl. 
A proã se zmiÀuji o studené válce?
Protiamerická nálada se svûtem ‰ífií
jako chfiipka, nejde jenom o Nûmec-
ko a Francii (tam stejnû dojde dfiíve 

nebo pozdûji na uklidnûní vztahÛ 
s USA), ale napfiíklad i  o Turecko 
a Arábii. TurkÛm se ani trochu nelíbí
my‰lenka nûjakého svobodného
Kurdistánu, ‰ejkové z EmirátÛ se
zase cítí ohroÏeni ve svûtovém
monopolu na export rop, bojí se
budoucích zakázek na tûÏbu obrov-
sk˘ch zásob „ãerného zlata“ na úze-
mí  Mezopotámie, které  schramst-
nou v˘hradnû americké a jiné
západní spoleãnosti – pokud sou-
ãastn˘ reÏim Íráku padne a strana
Baas ztratí vliv. 
Nûktefií neiráãtí muslimové (a opût
pfiedev‰ím ‰ííté) jiÏ teì  útok na Írák
vztahují i na sebe a povaÏují váleãn˘
akt jako provokaci a v˘zvu k boji ze
strany Západu a kfiesÈanství samot-
ného. Situace ze dne 11.9.2001 se
proto mÛÏe klidnû v budoucnu opa-
kovat. Pokud Bush v Íráku neuspûje,
vefiejné mínûní jej odsoudí a  bude
se znovu opakovat situace ve  Viet-
namu – masakr pro nic a je‰tû 
k tomu za obrovské peníze. Na
obou stranách. Operace Írácká svo-
boda mÛÏe b˘t poté klidnû íráãany
pfiejmenována na Írácká pohoda.
Muslimové vycítí, Ïe je Západ osla-
ben, Ïe USA pfiicházejí o pozici svû-
tového ãetníka, a zaãnou vystrkovat
rÛÏky. Nejdfiíve zvolna, ale budou si
troufat ãím dál tím více. Separace se
prohloubí a bude záleÏet jen a jen
na tom, jak se zachová âína a Rusko.
Pokud zÛstanou neutrální, dÏihád
nám nebude vyhla‰ovat jenom vou-
sat˘ psychopat pomocí katarské tele-
vize Al-DÏazíra,ale cel˘ arabsk˘ svût. 
Není to dobrá budoucnost, Ïe? 

Jakub Hussar, GJ
Pfiipomínky a názory pi‰te na 
hussar.jakub@seznam.cz       

2. Pozdrav 
Názorn˘ pfiíklad, mladík se vrací 
v podveãer domÛ a prochází okolo
souseda grilujícího na zahradû.
Nabízíme vám stenografick˘ záznam
jejich my‰lenkov˘ch procesÛ. 
Mladík: Co budu mít asi dneska 
k veãefii, hladem uÏ skoro nevidím?!
Soused: Odkud se asi vrací souse-
dovic synáãek? Mladík: Hmm, tady
ale nûco moc pûknû voní. Îe by na‰i
grilovali? Soused: Tak, ty párky pro
psi uÏ budou brzo hotov˘. Îe bych
nabídl i tomu frajírkovi?! Mladík:
Zejtra zase do ‰koly. To je hrÛza,
proã jsou víkendy tak krátk˘?! 
Soused: Doufám, Ïe mû pozdraví,
protoÏe jestli ne, tak se váÏnû
na‰tvu. Mladík: Tak steak na grilu
opût nebude, to jen soused zase

dûlá bufity pro svoje hafánky. Sám je
to pes. Soused: Tak ty nepozdraví‰?!
To sis teda pokazil chlapeãku. Jako
by si mûl ho…(lejno - pozn. autora)
pod jazykem a bojí‰ se otevfiít hubu,
aby ti nevypadlo. Ale já uÏ to zafií-
dím, Reku. Mladík, utíkající pfied
rozzufienou bestií: Mamíí, tatíí,
pomóóóc. Pes, souseda: Vrr, hafhaf.
Jak jednodu‰e si tento mlad˘ muÏ
mohl ulehãit Ïivot a nezad˘chat se
pfii sprintu na 100m a neskonãit 
s natrÏen˘m pozadím. Staãilo jen
pozdravit. Pozdrav, aã velice jedno-
duchá vûc, patfií do ãela v‰ech pravi-
del slu‰ného chování a nemûli
bychom s ním pfiíli‰ ‰etfiit. Proto také
pán (mlad‰í, podfiízen˘, atd. podle
pravidla pfiednosti) zdraví dámu
(star‰ího, ‰éfa, atd.), v‰echny pfií-
tomné v místnosti kam ve‰el, a zdra-

ví je jako první. Není-li ten, komu je
pozdrav urãen˘ sám, zdravíme
ov‰em i jeho spoleãníka/y. KdyÏ jde-
me s pfiítelem, kter˘ nûkoho zdraví,
zdravíme také. Ve vût‰í spoleãnosti
není nutné zdravit se se v‰emi a tak
se pozdravíme pfiedev‰ím s hostiteli
a aÏ poté se znám˘mi. ZpÛsoby
pozdravu jsou velice pestré a dûlí se
na dva základní typy, slovní a beze
slov. Slovních pozdravÛ má kaÏd˘ 
v zásobû urãitû velké mnoÏství, pro-
to jen vybírejte podle situace, pro-
stfiedí a vztahu zdravícího a zdrave-
ného. Mezi pozdravy beze slov patfií
napfi. poklona, smeknutí, objetí,
povstání, podání ruky, políbení ruky,
ov‰em na specifika tûchto ãinností
vás odkazuji na literaturu zab˘vající se
bontonem a spoleãenskou etiketou.

Marek Nebesáfi

slovník správného gentlemana

1. Pravidlo přednosti
Názorn˘ pfiíklad, dva lidé, muÏ a
Ïena se blíÏí ke vchodu do domu.
Zde je stenografick˘ záznam jejich
my‰lenkov˘ch procesÛ. Ona: UÏ
abych byla doma. On: UÏ abych byl
doma. Ona: Ty ta‰ky jsou tak tûÏké.
A kde mám asi klíãe? On: Ale, tahle
kráska bydlí u nás v baráku? Ona:
Proã mû sjíÏdí pohledem, slizoun
jeden?! On: Hmm, pozadí ako-
rát...teì jen nasadit ten správném
úsmûv. Ona: Proã se tlemí jako vel-
bloud? Chce snad, abych mu otevfie-
la dvefie? On: To mrknutí okem bylo
urãitû znamení, jde po mû! Teì si
hezky stoupnu a budu dál házet své
úÏasnû okouzlující pohledy. Ona:
On chce asi u tûch dvefií zapustit

kofieny. Ale aby mi otevfiel, to ho ani
nenapadne. On, zasaÏen otevírají-
cími se dvefimi pfiímo doprostfied
ãela: Auvajs!!! Ona: Gentleman
jeden…
O co jednodu‰‰í by mûl tento mlad˘
muÏ situaci, kdyby znal pravidlo
pfiednosti, které je základním pravi-
dlem slu‰ného chování. MoÏná by
mûl u dam vût‰í úspûch. Proto mûj-
te vÏdy na pamûti, Ïe pfiednost dává
pán dámû, mlad‰í star‰ímu, podfiíze-
n˘ ‰éfovi, ãlovûk (v tu chvíli) nev˘-
znamn˘ ãlovûku v˘znamnému aÈ uÏ
politicky, vûdecky, umûlecky, funkã-
nû, ãi jinak. Dále také dává pfiednost
osoba s prázdn˘ma rukama osobû
se zavazadlem ãi dítûtem v náruãí,

vcházející ãi nastupující kaÏdému,
kdo vychází nebo vystupuje. Pfii prÛ-
chodu zúÏen˘m místem se také fiídí-
me pfiedností, upadl˘ pfiedmût se
taktéÏ zvedá a podává podle tohoto
pravidla. Je také velice vhodné dopl-
nit projev pfiednosti úsmûvem,
mil˘m slovem, k˘vnutím ãi lehkou
úklonou. Mûla by následovat odpo-
vûì a opût úsmûv, coÏ jistû za vyna-
loÏenou „námahu“ stojí. 

Pravidlo pfiednosti ov‰em nebrání

mladému ‰éfovi dát pfiednost star‰í-

mu podfiízenému, ãi mladé sekretáfi-

ce, neboÈ je tfieba poskytovat ho na

správném místû a obãas i bez ohle-

du na na‰e postavení.

CIMRMAN VERSUS MĚSÍC VE DNE
Náhodn˘m objevením básnû, kterou by napsal Jára Cimrman  25.06.1899, kdyby byl
b˘val nav‰tívil Literární kavárnu, vy‰lo najevo, Ïe v‰udypfiítomn˘ koufi sehrál fatální
úlohu v dûjinách ãeského národa a ovlivnil budoucí formaci svûtové kultury, vûdy,
umûní a politiky.

JÁRA CIMRMAN 

Ach co je krásy v pfiírodû vÛkol, 
A já mám psáti domácí úkol.
Ptáãek tu zpívá, bfiízky tu ‰umí, 
já nejsem v‰ak hezoun, co moc rád se sluní,
Já na‰el jsem jinde, v Mûsíci Ve Dne,
svÛj úkryt na dlouhá odpoledne.
Bfiízky tu nejsou, ptáci jsou zticha,
tady mám na práci dostatek ticha.
Zde objevit hodlám kubismus,
A dfiív neÏ Sigmund psychoanal˘zu
A sérem na zhoubn˘ tetanus,
zabavit mozkovou svou mízu.

V‰ak co je koufie v Mûsíci Ve Dne
Oãi mû pálí, pahrbek* bledne
V‰ak co je koufie v Mûsíci Ve Dne v noci.
V‰ak co je koufie v Mûsíci Ve Dne v noci, i ve dne.

Závûr básnû bohuÏel Cimrman ukryl dÛmyslnû (nûkolika tahy svého pera) pod simu-
laci tabákového d˘mu poté, co tehdej‰í majitel kavárny odmítl nainstalovat klimatiza-
ci, kterou Cimrman  bûhem pobytu v kavárnû objevil. Jak fatální dÛsledky pro ãesk˘
národ majitelova zabednûnost mûla, je jistû zfiejmé: Cimrman v hustém koufii trpûl
zánûtem spojivek, a proto ode‰el na venkov do vesniãky Liptákov, aby se léãil. Ve ves-
nickém prostfiedí obce Liptákov se mu ale nepodafiilo realizovat jeho velkolepé plány
vze‰lé z intelektuálního prostfiedí literární kavárny, a jeho dal‰í poãiny nepfiesáhly
lokální formát.
Dnes více neÏ sto let pozdûji je problém stále aktuální. Je skuteãnû donebevolající, Ïe
se tuto skuteãnost nepokusil nikdo fie‰it, ãímÏ se vystavil nebezpeãí, Ïe na Literární
kavárnu zanevfiu, a moÏná tak bude podruhé v historii  zmafiena moÏnost dát svûtu
skuteãného ãeského velikána. JIRKA BOUDAL
Na webov˘ch stránkách literární kavárny bude zfiízeno diskusní fórum KOU¤ kam
mÛÏete pfiiná‰et své podnûty návrhy, petice apod.
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Tak pfií‰tí rok to vypukne. Odesílání
pfiihlá‰ek na vysokou, prohlídka ães-
k˘ch mûst a jejich pamûtihodností,
námûstí a ‰kol. Souãástí programu
bude také sloÏení tamnûj‰ích pfiijí-
macích zkou‰ek. ¤íká se, Ïe ãlovûk
má dost malou ‰anci dostat se na
Ïurnalistiku, ale kdo by to bral váÏ-
nû? Urãitû nás chtûjí jen postra‰it.
Jak nám stále podsouvají: „TûÏko na
cviãi‰ti, …“. V‰ak já jsem je prokoukl
uÏ dávno. No a pfiedtím vlastnû je‰tû
ta, … no jak se tomu fiíká, … maturi-
ta! Ale jak já to vidím, nakonec se
ukáÏe, Ïe nic takového neexistuje 
a je to jen dal‰í postfiedek jak nás
donutit ke studiu. A kdyÏ ne, kdo by
se s tím zatûÏoval? âasu dost. Také
chtûjí, abych se uÏ teì zaãal drtit
jména premiérÛ, prezidentÛ, králÛ 
a kdovíkoho je‰tû. „Co mÛÏe‰ odlo-

Ïit na zítfiek, odloÏ na pozítfií“ fiíkám
na to já. Cel˘ mÛj Ïivot to funguje, 
a nevím, proã by nemûlo nyní.
Nûkdy, kdyÏ poslouchám hrÛzyplná
vyprávûní na‰ich uãitelÛ, jen z úcty
ke stáfií tohoto systému (ãi jejich)
nevyjevím své poznatky svûtu. 
A kdyÏ se mé „chytré“ spoluÏaãky 
v panice rozbíhají do v‰ech stran 
a shánûjí chybûjící poznámky, jen 
s vypûtím v‰ech sil se bráním smí-
chu. Mnû na pfiípravu staãí klidnû
‰est mûsícÛ. Ale co bych tro‰kafiil, za
dva se dá také hodnû stihnout. 
A kdyÏ uÏ nad tím pfiem˘‰l˘m, ãtr-
náct dní je ãasu aÏ dost. Nebo t˘den
...

Upozornûní: názory autora se nemu-
sí shodovat s názory autora!!!

Vojtûch Bednáfi

* pozn.: mistr míní svÛj PAHRBEK GENIALITY

BUDOUCNOST NA HÁKU

UČITEL, TO NENÍ JEN POVOLÁNÍ
·kola není taková, jaká b˘vala, 
v dne‰ní dobû si na ní zakládá o mnoho
více lidí neÏ dfiíve. Je to urãitû kvÛli v˘bûru
povolání, není totiÏ tajemstvím, Ïe kdyÏ
budete chtít na vysokou ‰kolu, mûli byste
mít nejlépe gymnázium, ale na to se
nedostane ledajak˘ Ïák.
KaÏd˘ uãitel je jin˘. Proto fiídit se jen
známkami není objektivní. Nejlépe to
posoudí tfietí strana, ale ta ve ‰kole vût‰i-
nou chybí, hlavnû to nemÛÏe b˘t zbytek
tfiídy, ten hází znaãná ãást kantorÛ do jed-
noho pytle s dotyãn˘m studentem. I kdyÏ
pedagogové ãasto radí studentÛm: „ jed-
nejte sám za sebe“, stále povaÏují své svû-
fience za skupinu jako celek. Jak tedy má
b˘t student sám sebou, kdyÏ je na druhou
stranu kvÛli tomu pfiedem odsouzen k
zániku v kolektivu?
Stát se dobr˘m uãitelem je velmi tûÏké,
toto povolání samo o sobû je obtíÏné a
nestaãí na nûj jen vysoká ‰kola. Velkou roli
tu hraje i samotné já kantora, schopnost
pochopení a umûní naslouchat. Nejlépe to
jistû posoudí jeho Ïáci.

ŠKOLA JE JEN ZÁKLAD ŽIVOTA
UÏ kdyÏ jsem dnes ráno vstávala, mûla
jsem pocit stísnûnosti. JenÏe nejvíce na
mû dolehl aÏ teì, ve chvíli, neÏ zaãala
hodina matematiky. Tu‰ila jsem, Ïe zrov-
na dneska, kdyÏ vÛbec nechápu látku,
kterou jsme naposledy brali, mû vyzkou‰í.
Mohla jsem se vymlouvat na co jsem
chtûla, ale on, ná‰ uãitel, nás Ïáky nikdy
nepochopí. A tak jsem po dlouhé dobû
dostala za pût. Doma bude povyk. Niko-
mu to stejnû nejde vysvûtlit, Ïe to nechá-
pu nebo, Ïe jsem nemûla ãas se to nauãit,
protoÏe pro kaÏdého je ‰kola základ Ïivo-
ta! Pfieci v tomto vûku nemám na práci
nic dÛleÏitûj‰ího, neÏ je ‰kola, uãit se ve
dne v noci pro samé jedniãky, vyzname-
nání, atd. Av‰ak kdyÏ se rodiãÛ zeptám na
jejich známky, odpoví mi, Ïe teì uÏ na
tom nezáleÏí.
Jednou se mi mamka svûfiila, Ïe v osmé
tfiídû dostala celá její tfiída dÛtku fieditele
(babiãka to dodnes neví), jenÏe kdybych s
ní pfii‰lla já, mám domácí vûzení více neÏ
mûsíc. 

Krist˘na Vopelková

C A U S A



Z postele jsem vstal pfied deseti minutami. BohuÏel, mÛj
autobus byl tou dobou uÏ pÛl hodiny na budûjovickém
nádraÏí. Ano, pfiiznávám, opût jsem zaspal. Ov‰em jako
ostfiíleného profesionála v oboru mne taková maliãkost
nemÛÏe rozhodit. Situaci jsem pfiijal bez emocí a zaãal
jsem pomalu prom˘‰let v˘mluvu. âasu je ale dost, takÏe
nemám strach, Ïe bych nic nevymyslel. V‰ak uÏ mám
takov˘ch „incidentÛ“ za sebou mnoho. Znám sice to pfií-
sloví o dÏbánu, vodû a utrÏeném uchu, ale vûfiím, Ïe to
moje ucho je‰tû chvíli vydrÏí. VzhÛru do ústavu!
Pfiiznám se rovnou a bez muãení. Sice jsem uÏ ‰kole vel-
mi blízko, ale sedím v „Literce“. KdyÏ jsem zame‰kal jed-
nu hodinu, tak kvÛli druhé se svût nezbofií. Zato ten mÛj
by se s nejvût‰í pravdûpodobností zbofiil, kdybych byl
zkou‰en˘ z fyziky. Rozdíly zniãen˘ch svûtÛ hovofií
jasnû – zÛstávám zde. Je to trochu draÏ‰í sezení neÏ ve
‰kole, ale mají tu v˘raznû vût‰í v˘bûr nápojÛ a neskona-
le pfiíjemnûj‰í obsluhu. A uÏ mne ani nepfiekvapilo, kolik
znám˘ch tváfií jsem zde potkal. Nûktefií uÏ ‰kolní docház-

ku zdárnû ukonãili, jiní mají volnou hodinu, a je tu také
pár tûch, ktefií jsou právû teì (stejnû jako já) na vy‰etfie-
ních oãí, kÛÏe, zubÛ, nebo moãi a ti odváÏnûj‰í dokonce
u psychiatrÛ, ãi pfiímo na sále. Co se mne t˘ãe, dospûl
jsem k názoru, Ïe dárcovství krve je pfiíli‰ odváÏné a spo-
kojuji se s klasick˘m zubafiem. A abych nezapomnûl, asi
se tu trochu zdrÏím.
Tak na ãtvrtou hodinu jsem uÏ dorazil do ‰koly a omluva
byla pfiijata. Úsmûv, prohozen˘ vtípek a dopodrobna
vylíãen˘ zákrok udûlaly své. Dobrá práce. Dozvídám se
Ïe jsem mûl b˘t zkou‰en a dûkuji prozfietelnosti za
záchranu. Abych vyjádfiil své díky, hned po ‰kole jdu do
kavárny obûtovat trochu penûz bohÛm. Prakticky v‰ichni
mí pfiátelé jsou tu taky a víte, jak tûÏké je v takovém pfií-
padû louãení. Na‰tûstí mnozí odchází bûhem hodiny ãi
dvou, takÏe se zvedám pomûrnû brzy. Jsem o tfii omlu-
vené hodiny bohat‰í, o ‰edesát korun chud‰í a hlavnû –
mnohem ‰Èastnûj‰í. Nashledanou zítra.

Vojtûch Bednáfi

Sedím v autobuse cestou do ‰koly a zrovna se chystám
nauãit alespoÀ nûco málo na písemku, kdyÏ si naproti
mnû sednou dvû pfiibliÏnû padesátileté dámy. Zpoãátku
jim nevûnuji pozornost, ale kdyÏ zaslechnu slovo mrtvi-
ce, zbystfiím sluch. A je to tady, fiíkám si, budou si vyklá-
dat jak jsou obû stra‰nû blízko smrti. A nem˘lil jsem se.
„…takÏe mi primáfi fiekl, Ïe jsem mûla opravdu namále,
a mohla to bejt i mrtviãka.“ vyÏívá se mlad‰í a hubenûj‰í
z dam. „No jo, ale to si nedovede‰ pfiedstavit, co já si
vytrpûla. To jsem tehdá ‰la na záchod, kdyÏ jsem sebou
sekla. Spadla jsem pfiímo na botník a vyrazila si horní
zuby.“ Ty jo, fiíkám si, to zaãíná b˘t zajímav˘. „KdyÏ se
vzmátofiím, leÏím tam na zemi, v‰ude krev a nemÛÏu se
hnout. No to ti povím, neÏ muÏ vzbudil souseda, aby
nás hodil do nemocnice, myslela jsem Ïe umfiu.“ „To já
ti mám takovou tu poru‰enou imunitu a byla jsem na
pûti operacích“ chabû se pokou‰í druhá paní pfietrumf-
nout krvavou historku. „No to já byla rozhodnû na víc,
neÏ mi dali ten kardosimulátor.“ Byla to první osoba s
kardiostimulátorem, kterou jsem potkal, a tak jsem
odloÏil uãení a poslouchal dál. Tlustá paní pokraãovala:
„…a to mnû kolikrát úplnû zfialoví ruka, neÏ to zaãne

pracovat. Podívej, kdyÏ jí takhle spustím …“ a pfiedvedla
opravdu krásn˘ odstín fialové. Druhá dáma uÏ nevûdûla
jak toto pfiekonat, a tak se radûji rozhodla zmûnit téma.
„Já jsem si teda nechala vymûnit tudlety zuby, a pravá
stoliãka mû pfii‰la na patnáct set korun!“ Tato v˘zva v‰ak
paní s vyraÏen˘m chrupem nemohla rozhodit. „Jenom
patnáct set? BoÏíãku, to tady ty korunky,“ ukazuje, „mû
pfii‰ly na dva tisíce. Ale nejsem s nima spokojená, to
teda ne.“ doplÀuje, aby náhodou nevznikl dojem, Ïe
alespoÀ chrup má v pofiádku. Mlad‰í paní se naposled
pokusí získat pfievahu v˘ãtem úãtÛ za lékafiské zákroky.
Následovala nûkolikaminutová pfiestfielka, bûhem které
padaly takové cifry, Ïe jsem nedokázal zamaskovat údiv.
Stovka takov˘ch dam by dokázala pfiivést ke krachu kaÏ-
dou poji‰Èovnu u nás i v zahraniãí. Právû pfiem˘‰lím, zda
bych si za ty peníze koupil Jaguára s metalízou nebo
bez, kdyÏ souboj skonãil. Tlustá paní s úsmûvem dorazi-
la pfiítelkyni selháním jater a tím ukonãila její snahy o
získání titulu Rozklad roku. Právû vãas – autobus zastavil
na nádraÏí. Vítûzka vyrazila smûrem k poliklinice a pora-
Ïená do nemocnice, sbírat dal‰í „záfiezy“.

Vojtûch Bednáfi
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Probouzím se do chladného rána a
fiíkám si, Ïe dne‰ek nebude stát za
moc. Pfiesto pfiinutím své ztuhlé tûlo
opustit vyhfiátou postel a namífiit si
to ke koupelnû. Dûlám to, co kaÏdé
ráno: naházím uãení do ta‰ky, udû-
lám si ãaj a obléknu se. ZbûÏn˘
pohled do zrcadla mû ujistí, Ïe to
opût za moc nestojí, ale nejsem kou-
zelnice, takÏe vlastnû mÛÏu b˘t vdûã-
ná pudru a fiasence. Tyto dny mají
klasickou podobu. V‰echno je vlhké,
slunce uÏ pár dní nesvítí, máte pocit
zbyteãnosti a ãekáte, Ïe aÏ pfiijdete
do ‰koly ãi zamûstnání, potkáte své
známé a prohodíte s nimi pár slov,
která vás postaví na nohy.
Tento den zaãal právû tak. Venku
poprchávalo, ãehoÏ jsem si samo-
zfiejmû v‰imla aÏ pfied domem. Bez
de‰tníku a chuti pro nûj dojít, vydala
jsem se smûr nádraÏí. Na bus jsem

ãekala 15 minut a bûhem této doby
si pfiede mû stouplo asi deset lidí.
SnaÏila jsem se to ignorovat a fiídíce
se heslem s úsmûvem jde v‰e líp
jsem koneãnû usedla. Za pár vtefiin
vedle mû umístila své pozadí jistá
paní. NejenÏe odloÏila ta‰ky na moje
nohy, ale ani se neobtûÏovala zeptat,
jestli si mÛÏe pfiisednout – to uÏ se
dneska asi nenosí… Cesta byla dlou-
há, okna zamlÏená… Autobus zasta-
vil a já chtûla vidût, kde se právû oci-
tám. OdváÏila jsem se tedy rukávem
kabátu otfiít kus skla. V tom se na mû
obrátil fiidiã: „Sleãno, máte na koneã-
né dost ãasu?“ otázal se s úsmûvem.
To mû naladilo, první mil˘ ãlovûk.
„MÛÏu si ho udûlat.“ odpovím stejnû
vesele. „Tak si po sobû umyjete to
okno, kdyÏ jste ho u‰pinila“ pronese
uÏ s váÏnou tváfií. Co na to fiíct. Zby-
tek cesty jsem se snaÏila tváfiit nená-

padnû. Dal‰í kus cesty zdolávám
MHD. Kolem pÛl osmé je celkem
naplnûná, ale místo se pro mû
najde. Po pár minutách se rozhlédnu
a v‰imnu si star‰ího pána s berlemi,
usmûji se na nûj a vstanu. NeÏ se sti-
hl dobelhat (matnû si vzpomínám,
Ïe se o to vlastnû ani nepokusil, asi
uÏ ví, jak to chodí…) obsadil mé
místo jin˘ pán. V luxusním kabátu a
koÏenou ta‰kou pod paÏí. Nabízí se
otázka, proã nejel sv˘m bájeãn˘m
autem, které jistû vlastní. BÛh ví, tfie-
ba mu ho ukradli. Dobfie mu tak,
pomyslím si a obdafiím ho vraÏed-
n˘m pohledem. O deset minut
pozdûji se blíÏím ke ‰kole. Mám je‰-
tû chvíli ãas, a tak nav‰tívím nedale-
ké potraviny. Vejdu a rozhodnu se
pro dva rohlíky. Jdu ke kase. Proda-
vaãka právû poãítá peníze z kasy.
Drobné. Je jich hodnû. Stihne po mû

a pár dal‰ích zákaznících vrhnout
znechucen˘ pohled. Zjevnû ji obtûÏu-
jeme. âekám asi pût minut. Zaplatím
3,60  a jdu.
Vejdu do tfiídy a ‰patná nálada 
z nepovedeného rána mû pfiechází.
Usednu do lavice, kolem mû se to
hemÏí lidmi, ktefií pro mû hodnû
znamenají a jeden jejich úsmûv zaãí-
ná vÏdy stáãet i mé koutky úst
nebezpeãnû rychle vzhÛru. O kolik
by to ale bylo lep‰í, kdyby se i
neznámí lidé k sobû chovali pfiíjem-
nû, bez ohlednu na vûk, pÛvod ãi
spoleãenské postavení. Staãilo by
trochu ohleduplnosti, respektu ãi
snad obyãejné slu‰nosti. BezdÛvod-
nû se na nûkoho usmûjte, tfieba to
budete právû vy, kdo uãiní jeden 
z jeho „‰patn˘ch dnÛ“ snesitelnûj‰ím.

Zuzana Zemanová

Úsměv, p ros ím!

Komu zvoní hrana

Veni, vidi, vici

.pohoda . jazz
Chtûl bych vám napsat o tom, co si
vozím z dalek˘ch krajin: nejsou to
mu‰le z mofie, ani mapiãky z info-
center, ani Bílá vdova z Coffeshopu.
Je to pocit; nedá se popsat jedním
slovem. 
Poprvé jsem se s tím setkal v Ams-
terdamu. Velmi pûstûn˘ t˘pek si
postavil v parku aparaturu tak za sto
tisíc, natáhl elektriku z blízké kavár-
ny, zapojil kytaru a spustil blues,
jak˘ jsem nesly‰el ani od Slima ve
Velbloudu. Klobouk nemûl, takÏe
pokud mu neplatil magistrát, hrál
pro radost. Dvû stû metrÛ od nûj
vyhrával ménû pûstûn˘, ale zacho-
val˘ houmles na saxík; absolutní
pecka byl ale chlapík pfied národním
muzeem, kter˘ v˘znamnû zíral na

stojánek s notami a vyhrával na tri-
angl Bratfie Kubo. Mûl sám ze sebe
úÏasnou náladu. Kouzelná pohoda
ulic Amsteru mi uãarovala.
Tehdy se mi pfiíãina jevila jasnû:
hustá koncentrace THC v ovzdu‰í
mûsta zpÛsobila v‰eobecnou poho-
du. Nespatfiuji ale v marihuanû jedi-
n˘ a nejlep‰í recept na dobrou nála-
du – moje radost není závislá na
kusu kytky - byl jsem proto moc
potû‰en klavírem na námûstíãku v
Yorku. V Yorku nebylo totiÏ po
konopném zápachu ani stopy.
Pohoda se zato dala témûfi hmatat.
Jazz z polorozpadlého klavíru se
linul ulicemi, a oteploval chladné
ovzdu‰í.
A potkali jste nûkdy nûco podobné-
ho v Budûjkách? 
Já jen jednou. Na Lanovce tancovalo
nûkolik lidí a moc to neumûli. TudíÏ

se urãitû nechtûli  pfiedvést (nemûli
ãím), chtûli si prostû udûlat radost.
Îe je hezkej den. BohuÏel vût‰ina
kolemjdoucích nad jejich‚ diletant-
stvím nevûfiícnû kroutila hlavou.
„Paní, takhle jako oni bych to doká-
zala taky, ale stydûla bych se s tím
vylízt i pfied vlastního manÏela.“
Nemám nic proti kvalitû, ale copak
to je nejvy‰‰í hodnota na‰eho Ïivo-
ta? Kam se podûla radost? Mimo-
chodem, zjistil jsem si, co byli tane-
ãíci zaã: byli z TOWNSHENDU, mezi-
národní ‰koly na Hlubok˘, a aÏ na
v˘jimku nebyli âe‰i.
Tak v ãem je problém? Nemáme
radost na rozdávání? 
Co takhle napodobit tfieba York?
Jointy vídám na Sadech kaÏdou
chvíli, ale klavír jsem tam je‰tû
nepotkal… 

Jirka Boudal

nevšední všednosti
·edá lidská masa se pohybuje ulicemi mûsta. KaÏd˘ spûchá, kaÏd˘ je ve
stresu, kaÏd˘ má úkol, kter˘ musí bezodkladnû splnit. Nûkolik mlad˘ch
jedincÛ se snaÏí bránit, ale po chvíli jsou i oni strÏeni chvátajícím davem.
Cel˘ pfiíval jako celek se skládá z jednotliv˘ch prvoãinitelÛ – lidí. KaÏd˘ z nich
je pfiipojen k malému stroji, kter˘ ho pohání ke stále rychlej‰ímu tempu.
âasto se nûkter˘ z lidí uÏ uÏ chce odtrhnout od zástupÛ a vydechnout nûkde
v soukromí, ale strojek vãas zapípá a vrhne svou obûÈ zpût do ulic. Lidé kdysi
vytvofiili tyto stroje pro svÛj uÏitek, ale nyní jsou jimi ovládáni. Poãítaãe,
roboti, nebo snad mimozem‰Èané? Ne, to hodinky ovládly Zemi!
Pfiipadá vám to jako sci-fi? Ale je to skuteãnost. Nikoho nemusím pfiesvûdão-
vat o uchvátanosti dne‰ní doby. A ne kaÏd˘ si mÛÏe dovolit zvolnit. Pokud
ale nejste zrovna vytíÏen˘m podnikatelem, zkuste zavfiít hodinky do ‰uplíku.
KdyÏ se na nû nebudete neustále dívat, va‰e volné chvíle nebudou rozkous-
kované podle toho, kolik ãasu vám zb˘vá. Proã si pfiedãasnû kazit náladu
tím, Ïe zb˘vá uÏ jen tfiicet, deset, pût minut? Jestli snad máte strach, Ïe bez
hodinek nic nestihnete vãas, je to zbyteãná obava. Na‰e mûsta jsou plná
hodin. „Hodinky nenosím uÏ nûkolik let, ale je‰tû jsem se nikdy nemusela
nûkoho ptát na ãas. Pokud ãlovûk ví, kam se podívat, není to Ïádn˘ pro-
blém“ potvrzuje Martina ·tochlová. „KdyÏ jsem je nosit pfiestala, proÏívala
jsem pár dnÛ takov˘ mal˘ absÈák a pfiipadala jsem si jako nahá, ale to je jen
síla zvyku. Teì by mi naopak na ruce vadily.“ doplÀuje.
Malé dûti chtûjí hodinky nosit co nejdfiíve, protoÏe v‰ichni dospûlí je mají. To
patrnû pramení uÏ z historie. V Bylo nás pût je pro Petra Bajzu nejvût‰ím
vyznamenáním, kdyÏ mu otec pÛjãí své cibule v den vysvûdãení. TudíÏ uÏ v
dûtství jsme kvÛli „Bajzovskému komplexu“ napojováni na svÛj strojek a
tempo na‰eho Ïivota se zaãíná pomalu mûnit.
MoÏná, Ïe je tento ãlánek ovlivnûn tím, Ïe já sám hodinky nenosím, a pro
mÛj archaick˘ mobilní telefon je pfiedstava ukazatele ãasu jen nesplniteln˘m
snem. Nûktefií z vás dokonce mohou v hodinkách vidût dar z nebes ãi cestu
ke spasení lidstva. Ale vy ostatní se zkuste zamyslet nad tím, zda se pfieci jen
nechcete odpojit.

Vojtûch Bednáfi
TIPY       
• Na kaÏdém námûstí, vût‰ím prostranství, ãi historick˘ch

budovách a vûÏích jsou vefiejné hodiny.
• Uvnitfi autobusÛ MHD jsou digitální hodiny, dobfie

viditelné i zvenku.
• Dejte si pozor na hodiny u soukrom˘ch obchodÛ. 

Ne vÏdy, ale pomûrnû ãasto jdou ‰patnû.
• âas máte také na mobilním telefonu. Noste jej ale radûji

na ménû pfiístupném místû, jinak ho budete vytahovat
stejnû ãasto, jako se díváte na hodinky.

P.S. Pokud jste majitelem obchodu s funkãními hodinami a zvaÏujete podání Ïaloby,
dejte si nûco na mÛj úãet a nûjak se dohodnem…

OTROCI ČASU

Jifií Konvrzek - koncert v galerii Mûsíc
ve dne 8. 4. 2003.
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FILMOVÉ
POKLADY  
Z POPELNICE
âASU 
1.
(pfiedmluva) 
Jsou filmy, které neskuteãnû ovlivnily  kinemato-
grafii a styl celé generace dal‰ích autorÛ. Jsou
také filmy, které svou kvalitou zazáfiily ve své
dobû, ale jejich svûtlo ãasem pohaslo – nedoká-
zaly nebo nestihly si udrÏet pozici kultovního
snímku, ãasto byly prostû zastínûny nûjakou
premiérou jiného filmového „milníku“, coÏ b˘vá
obrovská ‰koda. S postupem doby se na takové-
to perly zapomene a je jenom na hrstce lidí, aby
tyto kolikrát znamenité „poklady“ z alegorické
popelnice filmového umûní vylovili. Dne‰ní
divák ani netu‰í, kolik v˘born˘ch umûleck˘ch
dûl lidé souãastnû s záplavou majoritního holly-
woodského braku natoãili a natáãí. Nesmíme
zapomenout...
V kaÏdém ãísle bude ústfiedním tématem urãit˘
filmov˘ Ïánr a já se pokusím uvést alespoÀ
nûkteré filmové skvosty, které vefiejnost v sou-
ãastnosti kolikrát ani nezná.
Snímky budu hodnotit formou minirecenzí, vût‰i-
na z nich se dá je‰tû sehnat, proto vás pouze
navnadím a nebudu zabíhat do podrobností, o
to více filmÛ si zde pfiedstavíme. V závûru pfii-
dám osobní hodnocení, rozsah bude klasick˘,
ãím lep‰í snímek, tím více hvûzdiãek, maximum
je 5.
V dne‰ním ãísle zalovíme v popelnici ãasu hned
napoprvé pofiádnû hluboko a vylovíme Ïánr,
kter˘ zná snad kaÏd˘ z nás – není mnoho lidí,
kter˘m by nic nefiíkaly tituly jako Hvûzdné války,
Star Trek nebo tfieba Terminátor. Ano, mluvíme
o sci-fi.
Zkratka sci-fi nebo také SF (Science Fiction –
vûdecko fantastick˘) oznaãuje film, kter˘ pouÏí-
vá urãité prvky fikce nebo je cel˘ smy‰len˘, ode-
hrává se v pfiítomnosti, alternativní minulosti
nebo jakkoliv vzdálené budoucnosti, a obsahuje
paranormální prvky nebo technologie, které
nemáme k dispozici. Jde de facto o nejvariabil-
nûj‰í fimov˘ Ïánr, kter˘ si dokáÏeme pfiedstavit,
v tvorbû vûdecko fantastick˘ch filmÛ si jejich
tvÛrci nekladou Ïádné bariéry. Pak vznikají
snímky, odehrávající se v tûch nejneuvûfiitelnûj-
‰ích prostfiedích s libovolnû komplikovanou
zápletkou, plné superlativÛ a hypertechnizace.
Samozfiejmû pfiítomnost nereálna neosloví zda-
leka kaÏdáho diváka,ale i tak patfií sci-fi k nej-
oblíbenûj‰ím typÛm filmové tvorby s dlouhou
tradicí (jedním z prvních filmÛ vÛbec bylo sci-fi
Georgese Méliése – La Voyge de la Lune z roku
1902!).  Tak se pojìme kouknout,co nám na‰e
losování pfiineslo...

S C I E N C E  F I C T I O N

CHLAPEC A JEHO PES 
(A Boy and his Dog)
USA 1975, reÏie: L.Q. Jones
hrají: Don Johnson, Susane Bentonová, Alvy
Moore aj.

Jedin˘ reÏisérsk˘ poãin herce L.Q.Jonese (zná-
mého z brutálních filmÛ Sama Peckimpaha),
kter˘ vychází z psané pfiedlohy SF spisovatele
Harlana Ellisona se stal kultovním dílem. Pfiíbûh
je zasazen do roku 2024, kde mlad˘ Vic cestuje
po postapokaliptické krajinû doprovázen sv˘m
psem Bloodem, se kter˘m je schopen navázat
telepatické spojení. Paradoxem je, Ïe pes Blood
coby vycviãen˘ ãmuchal, hledá pro svého lidské-
ho pfiítele Vica mladé dívky, které by mohl zná-
silnit. JenomÏe po IV. svûtové válce jich mnoho
není (spousta lidí utekla do podzemí, kde se
odehrává druhá ãást filmu) a tak jsou oba pfiáte-
lé nuceni b˘t stále na cestách...
Zdánlivû laick˘ a pfiímoãar˘ film nám v‰ak sk˘tá
náhled do nálady soudobé spoleãnosti – z filmu
ãi‰í strach z hrozící atomové války a v‰udypfií-
tomnost úpadku lidské morálky se zrcadlí i ve
lhostejném jednání obou hlavních hrdinÛ – mla-
d˘ chlapec je ochoten dát seÏrat svou pfiítelkyni
psu Bloodovi, jelikoÏ je zeslábl˘ a nemohl by jej
dál do pustiny následovat. 
Snímek obsahuje mnoho skrytpého podtextu,
ukazuje nám zkaÏenou spoleãnost a vyzdvihuje
negativní lidské stránky, mnoho z toho se dá
aplikovat i dnes. Film v‰ak není tak ponur˘, jak
se mÛÏe zdát - tfie‰niãkou na dortu tohoto velice
povedeného poãinu je velice poveden˘ neustál˘
ãern˘ humor a hlá‰ky, kter˘mi se ãastují Vic a
Blood, stylizace rozhovoru psa a ãlovûka okolo
sexuálního pudu je v˘teãná. Rozhodnû dopruãuji
ke shlédnutí, film se dá na kazetû sehnat ales-
poÀ ve dvou videopÛjãovnách ve mûstû.

DUNA
(dune)
USA 1984, reÏie: David Lynch
hrají: Kyle McLachlan, Francesca Annisová, José
Ferrer, Jürgen Prochnow,Sting,Max von Sydow,
Kenneth McMillan aj.

David Lynch je dnes jiÏ kultovním autorem, v
roce 1984 dokázal natoãit snímek podle pfiedlo-
hy kultovní knihy Franka Herberta Duna. Diváci
v‰ak film paradoxnû nedocenili, stal se terãem
kritiky také proto, Ïe se zcela vûrnû nedrÏí kniÏní
pfiedlohy (co naplat, J.R.R. Toliken by se také
dnes obracel v hrobû). Pfiesto jde o snímek s na
svojí dobu zajímav˘mi dobr˘mi vizuálními efek-
ty, kost˘my i hudbou a hlavnû perfektnû propra-
covan˘m scénáfiem. Duna trochu postrádá akã-
nost , coÏ jí vÛbec ne‰kodí, aÏ na pár bitevních
scén jde Lynchovi pfiedev‰ím o psychologii
postav a intriky okolo dvou znepfiátelen˘ch
‰leshtick˘ch rodÛ – rodu AtreidÛ a HarkonnenÛ.
Pfiíbûh vylíãím v kostce:
V roce 10191 je cel˘ znám˘ vesmír sjenocen ve
velké impérium spravované císafiem. Jednotlivé
svûty spravují rody s tisíciletou tradicí, které vzá-
jemnû usilují o moc, jejich konflikt kulminuje
souãastnû s nalezením pou‰tní planety Arrakis,
která skr˘vá veliká loÏiska tzv. „malanÏe“ nebo
také kofiení (spice), dÛleÏitého pro pohon lodí
putujících nadsvûtelnou rychlostí. Kofiení je ale
také droga, roz‰ifiující vûdomí a je to právû onen
artikl, kter˘ rozhoduje o v‰em dÛleÏitém v Impé-
riu. Touha po ovládnutí této jinak pusté a bezv˘-
znamné planety odstartuje totální válku dvou
nejsilnûj‰ích rodÛ a vzájmné vyvraÏìování jejich
rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ. Do v‰eho se je‰tû zaple-
tou tajemní Fremeni, coÏ jsou jacísi pou‰tní
nomádi z Arrakisu, ktefií se nakonec postaví na
stranu hlavního hrdiny Paula z rodu Atreides,
bojujícího proti silám despotického barona Vla-
dimira Harkonnena i samotného císafie. Nako-
nec se dozvídáme pravou podstatu síly kofiení i
záhadn˘ch FremenÛ a pfiíbûh ve strhujícím finále
v poklidu konãí. 
Celkovû jde o kvalitní film v kvalitním hereckém
obsazení (svojí roli si zde stfiihl i znám˘ zpûvák
Sting), kter˘ by si Ïádn˘ pfiíznivce sci-fi nemûl
nechat ujít.

LOGANŮV ÚTĚK
(Logan’s Run)
USA 1976, reÏie: Michael Anderson
hrají: Michael York, Richard Jordan, Peter Usti-
nov, aj.

Dûj filmu je zasazen do 23. století, kdy je lidstvo
po v‰emoÏn˘ch katastrofách vojenského i ekolo-
gického rázu uzavfieno v izolovan˘ch mûstsk˘ch
aglomeracích, fiízen˘ch v‰emocn˘m poãítaãem.
Taková uzavfiená spoleãnost musí b˘t regulová-
na,aby nedo‰lo k pfielidnûní, shromaÏìuje poãí-
taã v‰echny osoby po dosaÏení vûku tfiiceti let a
pod záminkou získání dal‰ího, lep‰ího Ïivota je
likviduje. Tomuto osudu se vyh˘bají lidé, zvaní
„bûÏci“, ktefií jsou v‰ak nuceni uprchnout pryã a

hledat místo nûkde nahofie, na zemi o které
nikdo neví,jak vlastnû vypadá. Na povrch se v‰ak
zatím nikdo nedostal... stejn˘ osud v‰ak postih-
ne i Logana, kter˘ v‰ak labyrintem chodeb
uprchne a únik nalezne. V patách mu jsou jeho
protivníci... následuje v‰ak pfietíÏení poãítaãe,
kter˘ nová data o povrchu planety není schopen
analyzovat. Lidé jsou vysvobozeni... dostávají se
nahoru a zapoãnou nov˘ Ïivot. 
Film byl na svou dobu velice drah˘, za vizuální
efekty dostali tvÛrci Oscara, celá architektura
mûstského komplexu, kde se dûj odehrává, je
v˘bornû navrÏená, je v‰ak trochu znát, Ïe se
inspiruje v pfiedchozích sci-fi dílech jin˘ch auto-
rÛ. Celkovû je LoganÛv útûk akãní a dynamick˘,
má spád, ale závûr je pfiedvídateln˘. Film bûÏel
nûkolikrát v televizi, pokud budete moÏnost jej
shlédnout, rozhodnû tak udûlejte.

1984 
(Nineteen eighty four)
GB 1984, reÏie: Michail Redford 
hrají: John Hurt, Richard Burton, Suzann Hamil-
tonová aj.

Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevûdomost je

síla. To jsou tfii hlavní hesla Strany, která totalit-

nû vládne celé Oceánii. Hlavní hrdina je úfiední-

kem orgánu zvaného ministerstvo pravdy a

postupnû dochází ke zji‰tûní, Ïe je pouhou sou-

ãástí vládnoucího reÏimu, nástrojem k dezinfor-

maci a pfietváfiení historie. Jeho chování je jiné

neÏ chování ostatních „ovcí“ reÏimu, proto je

zakrátko zatãen a vysl˘chán funkcionáfiem reÏi-

mu (Richard Burton – jeho poslední role pfied

kamerou,pozdûji znám˘ reÏisér). Nakonec je

jeho vûdomí zlomeno a fyzické i psychické

muãení jej definitivnû zlomí. 

Nepfiipomíná vám to nûco? Jistû – film byl nato-

ãen v roce 1984, v roce, do kterého je situován

svûtoznám˘ román George Orwella, zvan˘, jak

jinak,1984. Film se docela vûrnû drÏí kniÏní

pfiedlohy – ale nepfiipomíná vám to je‰tû nûco?

Správnû! Na‰e pomûry v éfie        1948-1989!

Ano, tato sci-fi, tváfiící se jako utopická, velice

vûrnû imitovala zpÛsob fiízení moci komunistic-

k˘m státním aparátem ve v‰ech zemích pod

sovûtsk˘m vlivem. Proto také film vyvolal vlnu

rozruchu a zdû‰ení po celém Západû, protoÏe

lidé nûco takového kolikrát ani nevûdûli, nebo

spí‰e nechtûli vûdût. Snímek slouÏil jako mani-

fest proti zlé komunistické ideologii i jakémuko-

liv jiném zpÛsobu totalitní vlády, dával najevo,

jak blízko je totalita a socialismus teroru. A to je

jenom dobfie. Lidé musí vûdût...soudruzi ve fil-

mu v‰ak mají smÛlu.

V‰emocná místní ideopolicie ‰pehuje úplnû

v‰echny - kdo se zprotiví reÏimu, nemá Ïádnou

‰anci. 

SCANNERS
(pátraãi)
Kanada 1980, fieÏie: David Cronenberg
hrají: Stephen Lack, Michael Ironside, Jennifer
O’Nealová, aj.

Scannefii jsou lidé, telepati, ktefií jsou v˘sledkem
armádního pokusu vytvofiit jednotku urãenou ke
‰pionáÏi ãi válce. Jejich matkám byly podávány
speciální drogy k ovlivnûní psychyky u dûtí, tento
pokus v‰ak nemûl pfiíli‰ uspokojivé v˘sledky a
vût‰ina ScannerÛ byla naprosto psychicky zniãe-
na. Telepaté se rozdûlily na dva tábory – na ty
dobré a na ty zlé. Dûj okolo boje tûchto dvou
frakcí je velice sloÏit˘ a komplexní, nakonec ale
(coÏ je pro Cronenberga rozhodnû nezvyklé)
film dopadne po závûreãném duelu obou hlav-
ních hrdinÛ dobfie.
Rozhodnû jde o temn˘ snímek pln˘ zajímav˘ch
efektÛ (jedné obûti napfiíklad po telepatickém
útoku praskne hlava) a je znát ona polytematiã-
nost, kdy si kaÏd˘ z filmu vybere, co se mu líbí.
Pfiíbûh není zdaleka tak lineární, jak jsem zde
naãrtl a ona zmiÀovaná finální konfrontace roz-
hodnû stojí za shlédnutí – oba protivníci svádûjí
tak urputn˘ telepatick˘ souboj, Ïe jim nabíhají
Ïíly po celém tûle a maso jim zaãne
uhelnatût...nakonec i u kladného hrdiny vzpla-
ne,ale ten si krátce pfied svou smrtí stihne „pro-
hodit“ vûdomí s nepfiítelem a z duelu vyjde jako
vítûz – av‰ak v nové podobû.

SENGOKU DŽIEITAI
(Síly sebeobrany za kníÏecích válek 
téÏ Time Slip)
Japonsko 1981, reÏie Kosel Saito
hrají: Sonny âiba, Isao Nacuki, 
Cunehiko Watase aj.

Pfiíbûh kombinující sci-fi s minulostí okofienûn˘
svérázn˘m orientálním umûním z nûj dûlá velice
netradiãní a atraktivní záleÏitost. Elitní jednotka
japonské armády vybavena tou nejmodernûj‰í
bojovou technikou je pfienesena do feudální
minulosti zvané sengoku plné samurajÛ  a kla-
nov˘ch bojÛ. Zaãíná boj o pfieÏití, moderní vojáci
mají zprvu nad vydû‰en˘mi stfiedovûk˘mi bojov-
níky velikou pfievahu, ta se v‰ak postupnû ztrácí
kdyÏ dojde k tomu, Ïe se celá jednotka pfiidá na
jednu z nesváfien˘ch stran mocn˘ch kníÏat. V bit-
vû utrÏí veliké ztrát, nakonec je zradí i  novû
nabyt˘ spojenec ze strachu z mocensk˘ch ambi-
cí jejich velitele jednotky.
Film ve své dobû znaãnû vynikal svou brutalitou
a bezpoãtem krvav˘ch scén. Je jak˘msi symbolic-
k˘m kontrastem dvou svûtÛ, jednoho barbaské-
ho a druhého, nabytého technikou. Ale ani ta
jeich vlastníkÛm nepomÛÏe, protoÏe si v‰ichni
velice záhy uvûdomí, Ïe z novû nabytého ãaso-
vého vûzení není návratu.
Sengoku dÏieitai je nabité japonsk˘m stylem fil-
mafiiny a topornou formou pfiednesu hercÛ,
pokud ale patfiíte mezi fandy orientální kinema-
tografie, rozhodnû pfiiãtûte alespoÀ jednu hvûz-
diãku.

Pro tentokrát je to v‰e, pfií‰tû budeme lovit v
popelnici dál, moÏná se stane, Ïe z Ïánru sci-fi
je‰tû nûco vylovíme,ale také mÛÏeme zabrousit
k úplnû jinému stylu – nechte se pfiekvapit!

Jakub Hussar

kulturní
revijů
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Z tiskařova 
archivu:

Jevgenij 
Zamjatin 
- MY
Tento román z roku 1920, kter˘ je klasick˘m
dílem satiricko-filozofické sci-fi literatury, se
odehrává v dokonalém totalitním prostfiedí v
neurãené budoucnosti ãi zemûpisné lokaci.
Dalo by se fiíci v Orwellovském svûtû, kdyby se
ov‰em právû spisovatelé jako Orwell ãi Huxley
nenechali tímto dílem inspirovat. Na rozdíl od
1984 je v‰ak svût této knihy uÏ v dal‰ím, koneã-
ném, v˘vojovém stupni. Existuje zde jen jedno
jediné obrovské mûsto na technologickém
vrcholu. Lidé jsou uÏ kompletnû ovládnuti ideo-
logií, nemají jména, jen ãísla a stejnû jako hlavní
hrdina D-503 kaÏdé ráno vstávají ve stejnou vte-

fiinu, jdou do urãené práce stejnû dlouho a jedí
stejn˘mi pohyby. Pfii tom pfies sklenûné stûny
vidí ostatní lidi stejnû, jakoby kolem byly tisíce
zrcadel. VÛle kolektivu pod diktátem Dobrodite-
le zcela vytlaãuje pojmy jako svoboda my‰lení,
nebo individuální projev. Dûti, které jsou ploze-
ny pfiesnû podle plánu, jsou vychovávány ve
speciálních táborech a ãasov˘ rozvrh kaÏdého
ãlena spoleãenstva je jasnû vymezen. 
I zde se ale objevují jedinci, jejichÏ podvûdomí,
ãi genetická pamûÈ vysílá signály, Ïe nûco není v
pofiádku a D-503 zaãíná zji‰Èovat, Ïe existují i
jiné organizace neÏ Dobroditelovy úfiady. Tragic-
k˘ pfiíbûh ãlovûka z davu, kter˘ se zúãastní
vzpoury proti Dobroditeli je velmi skeptickou
vizí budoucnosti lidstva – dává sice malou ‰anci
na záchranu, ale ‰anci pokud ne navÏdy ztrace-
nou, pak tedy spí‰e vytouÏenou, neÏ reálnou. A
po Velké operaci nakonec i D-503 pochopí
Dobroditelovu dobrou vÛli a lásku a postaví se
zpût na stranu rozumu. VÏdyÈ:„…já doufám Ïe 
zvítûzíme. Víc: jsem pfiesvûdãen Ïe zvítûzíme.
ProtoÏe rozum musí zvítûzit.“

Vojtûch Bednáfi

Helena Vondráãková 
- Platinová Helena
ãas 74:20 

Alchymistovo srdce by zaplesalo nad zpÛso-

bem, jak˘m Helena metamorfovala ze zlaté

na platinovou. Ano, po prvním díle Helenãi-

na Best of je tady pokraãování. Na rozdíl od

prvního dílu (kter˘ se dal jakÏ takÏ pfiekous-

nout) je to v‰ak v˘bûr "hitÛ" , které by nudili

snad i zatvrzelého fandu Vondráãkové.

V˘jimku tvofií snad jen skladby typu Znala

panna pána nebo Pátá. Nicménû kvÛli tûmto

notoricky znám˘m hitÛm vydávat dal‰í CD

mi pfiijde jako zhovadilost. Ale je moÏná, Ïe

Helenka má málo penûz. V tom pfiípadû

buìme solidární a toto album si jistojistû

kupme. VÏdyÈ nám uÏ dlouho na nic nemá

padat prach. 

Pecky alba: ??? 

Zbláznili jste se  ??? 

The Transplants - The Transplants 
ãas 45:13 
Epitaph rec. 
Recenzovat desku, která je v mnoha smû-
rech originální je tûÏké a zábavné zároveÀ. 
A Ïe je debut tfiech ameriãanÛ originální
napoví uÏ sloÏení. Jedná se totiÏ o tzv. all star
band. Uãinkují zde zpûvák z punkov˘ch Ran-
cid, bubeník z Blink 182 a Rob „SR“Ashton.
A vûfite, Ïe jde o vynikající spojení pfiebuze-
n˘ch kytar a láman˘ch beatÛ. A milovníky
Rancid nezklamou ani melodie. Pfies vypalo-
váky (Tall Cans In The Air, One Seventeen)
se zde objevují i jemné písniãky (D.J. D.J.
nebo Sad But True). Ale nechci stra‰it.
Nejedná se o punkové album. Na své si pfii-
jdou i milovníci hip-hopu (D.R.E.A.M), ktefií
se nebojí objevovat nové aspekty hudby. 
A vlastnû v‰ichni lidé, ktefií mají rádi srandu 
a mejdla. Tohle album totiÏ jednoznaãnû
nepatfií jen do va‰eho domácího sterea, ale
také do podnikÛ, kde se lidé chtûjí bavit.

Pecky alba:
Romper Stomper, D.J. D.J., One Seventeen

Apt°core - Rhytms of remeberance 

ãas 43:02 

Rocketown rec. 

Tak tohle cédéãko se ke mnû dostalo oprav-

du náhodou. Zaujal mû název a nejpí‰ jsem

ãekal nûjak˘ hardcore. Oãekávaní se nesplni-

lo, nicménû otevfielo se mi království velmi

zajímavé taneãní hudby. Od downtempa,

pfies jemn˘ drum_n_bass aÏ po ambient.

V‰e je jaksi neevropské a velmi, velmi

hudebnû silné, coÏ jen umocÀuje uklidÀující

muÏsk˘ hlas, pfiedãítající citáty z Bible. Ano,

jde o kfiesÈany, takÏe nutnost pro vefiící fandy

taneãní muziky, ale myslím, Ïe uzavírat se

pfied tak dobrou hudbou jen kvÛli vlastním

pfiedsudkÛm by byla velká chyba Není nic

lep‰ího na usínání neÏ tohle album. No,

moÏná jen Beethovenova Pátá. 

Pecky alba: 40, Blessed, Remain in me... no,

vlastnû v‰echno   Jan Bfiezina, GJ
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sponzorujte svého štamgasta

šupleart

Zoologické zahrady hledají pro svá zvífiátka sponzory.
A tak témûfi pfied kaÏd˘m v˘bûhem nebo klecí je
cedulka se jménem ãi jmény dárcÛ. Obãas podobná
oznámení b˘vají v parku u stromÛ, nûkdy pfied histo-
rickou a technickou památkou. Ov‰em je více druhÛ,
které je tfieba chránit a podporovat. Jedním z nich je
kavárensk˘ ‰tamgast . Proto jsme se rozhodli hledat
pro své ‰tamgasty sponzory. Pravidelnû budeme
pfiedstavovat nûkolik ‰tamgastÛ a hledat  zájemce
pro jejich podporu – sponzora.

Co sponzorovi nabízíme:

1. certifikát o sponzorství platn˘ na 1 kalendáfiní rok
2. pravidelné ãtvrtletní zprávy o tom jak ‰tamgast 

prospívá
3. úãtenku na celkovou ãástku
4. moÏnost posedût se ‰tamgastem v kavárnû

5. záruku, Ïe prostfiedky nebudou vynaloÏeny 
na alkoholické nápoje

6. slevu ze vstupného na ve‰keré akce pofiádané 
v Mûsíci ve dne
10% pfii sponzorské ãástce do 500 Kã
20% pfii sponzorské ãástce nad 500 Kã

7.   minimální ãástka sponzorského daru 100 Kã 

Co splÀuje ‰tamgast:

1. je student
2. chodí do kavárny nejménû ãtyfiikrát t˘dnû 
3. v kavárnû pí‰e domácí úlohy, nebo se zde svûdomitû

pfiipravuje na vyuãování
4. nemá ve ‰kole neomluvené hodiny (vyjma tûch 

prokazatelnû prosezen˘ch v kavárnû)
5. slu‰nû zdraví sluÏebnû star‰í ‰tamgasty      

Jméno: Stoupa 
student: 
Gymnázia Olympijsk˘ch nadûjí
Vûk: 19
Oblíbené místo v kavárnû: 
vedle Jirky
Nejoblíbenûj‰í ãlovûk v kavárnû: 
obsluha

Jméno: Jirka 
student: JâU

Vûk: 20
Oblíbené místo v kavárnû: u baru

Nejoblíbenûj‰í ãlovûk v kavárnû: 
obsluha

Nabízíme první dva štamgasty k osvojení:

Obsluha kavárny se dlouho snaÏila zabránit tomu,
aby se ‰uplata stolÛ plnila v‰emoÏn˘m odpadem.
Posledním zoufal˘m pokusem je tahle rubrika,
která vás vystavuje riziku, Ïe vá‰ odpadek bude
oti‰tûn. 

Smetanové
jarní 
inspirace
Módní přehlídka 
Ateliéru Modrý z nebe

Mlad‰í i star‰í znalci ãi jen náv‰tûvní-
ci s dámskou pfievahou se v pondûlí
31.3.03 se‰li v galerii Mûsíc ve dne
na módní show, která byla pro
nemoc o pár dní pfieloÏena. Pfiehlíd-
ka byla natáãena i nejmenovanou
televizí. Pfiehlídku uvádûla Stanislava
Neradová.
V první ãásti náv‰tûvníci mohli
shlédnout na pÛvabn˘ch modelkách
modely, které navrhly Vladimíra
Svûtlá (pásky) s paní Fismolovou
(krátké topy). V nûkolika minutách
byly k vidûní kost˘mky ladûné do
krémové barvy spolu s doplÀky,
podtrhující vkusnost a eleganci.
Smetanová se snoubí s jarem, tak
nazvala svou kolekci Vûra Bufiiãová,
ve které byla dominantní smetanová
barva s originálními kresbami váÏek
v barvû tmavohnûdé. Nachybûla
v‰ak kabelka nebo ‰átek. Autorka
poznamenala, Ïe smetanová je pro
ni symbolem decentnosti a tato
kolekce je pro jinou vrstvu zákaznic
neÏ minulá ãerno mûdûná. Poslední
ãástí bylo téma jaro a jarní v˘zdoba
interiéru, ve kterém by se v tomto
roce vyjímala taktéÏ smetanová
keramika, jeÏ byla na místû pfiedsta-
vena. Dále byly pro v˘zdobu dopo-
ruãeny rostlé kvûtiny, pefií v jakém-

koli odstínu, vázy ãi vûnce, v‰e by
mûlo b˘t sladûno barevnû a tvarovû
s nábytkem v bytû.
V‰echny modely a pfiedmûty prezen-
tované na této pfiehlídce jsou volnû
prodejné v Ateliéru Modr˘ z nebe za
pfiijatelné ceny.

Krist˘na Vopelková 

Nové obãanské hnutí sdruÏuje emancipované Ïeny a sv˘m hodnot-
n˘m celoroãním programem se snaÏí poukázat na problémy dne‰-
ních mlad˘ch dívek.
Jeho ãlenky (tzv. gynekologistky) se kaÏd˘ den, pod vlivem mûsíãku,
scházejí v literární kavárnû MùSÍC ve dne, kde se vÏdy pozdraví
heslem „GYNDY“ (podobnost s jiÏ dávno ztrapnûl˘m pozdravem
âAUDY je zcela náhodná) a usedají k obvyklému menu (sodovka +
kusovka), aby mohly debatovat nad Ïhav˘mi tématy, pálícími dne‰-
ní dûvãata.
Toto hnutí, jak sám název napovídá, vykrystalizovalo z organizova-
né skupiny dfiímající pod jménem ANARCHIE. S postupem ãasu se
ov‰em dfiíve velmi podobné sm˘‰lení anarchistek a budoucích
gynekologistek zaãalo rozcházet. Bylo jasné, Ïe dvû slepice na jed-
nom bidélku dlouho nevydrÏí, a tak se gyndy od‰tûpily a odboãily z
cesty vy‰lapané anarchií.
Jako znak bylo po diktátorsky demokratickém hlasování zvoleno 
G (ãti géãko) v kosoãtverci, pfiiãemÏ okolo kosoãtverce mohou b˘t
ãárky, coÏ ale záleÏí na momentální náladû a sestfiihu kaÏdé gyne-
kologistky.
(pozn.: podobnost s anarchistick˘m áãkem(pi‰ A) zcela zámûrná)

NA·E SDRUÎENÍ HORUJE ZA:
• SníÏení cen hygienick˘ch potfieb pro Ïeny, jeÏ se nám zdají velice
pfiemr‰tûné a ponûvadÏ jsme cyklicky nuceny si tyto potfieby pofii-
zovat, nezb˘vají nám peníze na poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ 
a vdechování nikotinu
• Îádáme bezplatnou hormonominální antikoncepci, popfi. interup-
ce (tzv. free interruption), ze stejn˘ch dÛvodÛ
• UpozorÀujeme na nespravedlnost, která se udála za evolucie, kdy
se z opice stal opiãák, ãímÏ vznikla dvû ne zcela srovnatelnû zatíÏe-
ná pohlaví.
Rozhodnû nechceme b˘t srovnávány s feminologistkami, uÏ jenom 
z principu, Ïe uznáváme obãasnou uÏiteãnost muÏského pokolení.
Informace o gynekologistick˘ch demonstracích (tzv. menstruacích)
naleznete na fo‰nû u vchodu do MùSÍCE ve dne. Anebo se infor-
mujte u nejbliÏ‰ího GYNEKOLOGA. Ten bude vûdût o v‰ech na‰ich
menstruacích, protoÏe ON je jedin˘, kdo do nás „pofiádnû vidí“.

Vashe gynekologistky

COM ICS • Rasta Vlasta in Zubní Pasta

V˘tvory nalezené 
v  ‰uplatech kavárny

M A N I F E S T
gynekologistiky

Pokud se nudíte a vÛbec nic vás nezaujalo, tak si vezmûte tuÏku a napi‰te si sem nûco sami.

Pí‰ou a kreslí: Prstihrst


