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EDITORIAL: PAM FLET
Moji milí, velmi jsem se tû‰ila, aÏ
budu moct znovu uplatnit svoji exi-
stenci.
Druhé ãíslo ve dne mûsíãníku se po
minulém úletu vrátilo zpátky do
sv˘ch nov˘ch kolejí. Eh?  # STOP <
REWIND (omylem jsem se ocitla 
v Tetrisu).
Ve dne mûsíãník jsme roz‰ífiili o dvû
strany, ale jinak se mnoho nezmûni-
lo. Opût jsou tady pomûrnû hezké
v˘plody a opût jsou tu hrÛzy, které
se nedají ãíst. Doporuãuji pfiedev‰ím
nejlep‰í odezvu z minulého ãísla na
poslední stranû. Na v˘zvu jejího
pisatele byly provedeny jisté dÛleÏi-
té zmûny v pravidlech sponsoringu
‰tamgastÛ. 
BohuÏel díky viru v poãítaãi do‰lo ke
ztrátû nûkolika mailÛ s odezvami,
kter˘ch ov‰em i pfies mojí v˘zvu
nebylo mnoho. Vyz˘vám vás tedy
znovu, aby jste posílali odezvy. 
AÈ víme, na ãem jsme. Staãí krátké,
jasné hodnocení. Napfi.: Byl by to
ale pûkn˘ pamflet, neb˘t té va‰í ‰éf-
ky Pam Flet. 
Nereagovali jste  ani na mé úpûnli-
vé volání po návrhu pfií‰tí pfiední
strany, takÏe jsem musela pod
náhodnû zvolen˘m pseudonymem
Jirka Boudal napsat i tento ãlánek.
Inu, máte co jste chtûli.
Nûkteré  dal‰í informace: Dal‰í ãíslo
tohoto mûsíãníku vyjde za tfii mûsíce. 

Va‰e Pamela Flet, ‰éfredaktorka

Zatímco evrop‰tí mocnáfii ve svûtû

zmítaném Svûtovou válkou zkoumali

stavy podzemních vod, aby vûdûli,

kde kopat zákopy, a zatímco ãelní

ãe‰tí politici pfiem˘‰leli, ze které díry

vylezou blaniãtí rytífii, o budoucím

osudu Evropy se rozhodovalo v

Kavárnû Slunce v noci. (v r. 1948 byl

po útocích na Hiro‰imu a Nagasaki

název z politick˘ch dÛvodÛ – jader-

nou bombu shodili Ameriãtí liberálo-

vé - zmûnûn na Mûsíc ve dne.) 

MLÁDÍ JOSIFA STALINA
V literární kavárnû se scházel nejlep-

‰í disidentsk˘ intelektuálsk˘ v˘kvût

republiky utlaãované Rakousko-

uherskou monarchií. Mezi stálé

‰tamgasty patfiili napfiíklad Tomá‰

Masaryk a Jára Cimrman. 

Vedle intelektuálÛ byl typickou kavá-

renskou figurkou Josif Visarioviã

DÏuga‰vili, místní imbecil. Josif  byl

cikán z poãetné rodiny ob˘vající tfii

bloky na nedalekém Palackého

námûstí. V kavárnû vyrÛstal odmala,

intelektuálové si ho vydrÏovali pro

pobavení. Kupovali mu nápoje (jed-

nalo se asi o vÛbec první historicky

doloÏené sponzorovaní ‰tamgasta v

dûjinách kavárny) a ãasto mu pfiiná-

‰eli rÛzné dárky, kter˘ch se jinak

nemohli zbavit.

Na fotografii je Josif zachycen ve své

zbrusu nové uniformû, kterou mu

daroval Masaryk, kdyÏ mu pfiedtím

za ní ve vete‰nictví nabídli pouze

knihu Ideály humanitní, jejímÏ byl

autorem. Traduje se, Ïe Josif mûl z

nové uniformy takou radost, Ïe objal

nebohého Masaryka a s pohledem

pln˘m vdûãnosti fiekl: „Hej, Toma‰i,

dík tóbû jsem se konéãnû stal IN.“

(pojem „b˘t IN“ byl v kavárnû hojnû

pouÏíván. Bylo to jediné, co se

Masarykovi podafiilo propa‰ovat zpût

do monarchie z jeho pobytu ve Vel-

ké Británii). Josif poté vyskoãil na

stÛl, zaãal skákat a zufiivû hulákal:

„Já jsem se stal I-IN, stááal IN, stal

IN, stááál IN!!!“ Masaryk se ho snaÏil

uklidnit slovy: „No tak polez dolÛ, ty

jeden Stal-ine.“ Pfiezdívka se pozdûji

ujala.

Existuje je‰tû jedna verze vzniku

pseudonymu Stalin: podle té nebyl

Stalin imbecil, ale tûÏk˘ idiot, a arti-

kuloval jenom s velk˘mi obtíÏemi.

KdyÏ jednoho dne oslavoval v kavár-

nû aviatik Ka‰par svÛj první pfielet

Praha-Pardubice, otoãil se bûhem

svého vyprávûní na Josifa a povídal:

„Chtûl bys také letût, co Josífku? Vez-

mu tû sebou, ale musí‰ fiíct ,letadlo‘.

Chápe‰, Josife, musí‰ fiíct ,L E T A D L

O‘!“ Z DÏuga‰viliho úst se ozvalo

chroptûní a chrãení. „Zatlaã,“ volali

pfiítomní intelektuálové. Josif tlaãil

úpornû: „Eergh, eeeh eeee, eh, STA-

LIN.“

V souãasné dobû se v˘zkum pravdi-

vosti obou teorií ch˘lí ke konci, 

a v brzké dobû by mûla b˘t druhá

teorie vyvrácena, pravdûpodobnû

tím, Ïe aviatik Ka‰par svÛj pfielet

uskuteãnil v kvûtnu 1911, tedy 

v dobû, kdy byl Josif na letních

prázdninách v ústavu.

Stalin kavárnu opustil v listopadu

1917, tûsnû poté, co v ní shlédl

autorské ãtení Jifiího Wolkera. Wolker

byl do kavárny pozván nedopatfie-

ním, Masaryk pozval písemnû svého

anglického pfiítele George Walkera,

slavného svou knihou: NobelÛv

vynález dynamitu aneb ProleÈte se

proletáfii. Díky nejednoznaãnému

rukopisu byl dopis doruãen Wolke-

rovi. Stalin byl natolik uchvácen Wol-

kerov˘m teskn˘m pfiednesem, Ïe se

nadchnul pro my‰lenku komunismu

a hned druhého dne odkoãoval s

rodiãi do Stalingradu. Okolnosti

jeho následujícího vzestupu k moci

jsou dosud mlhavé.

STÁ¤Í JÁRY CIMRMANA
Co se t˘ãe velikána Járy Cimrmana:

nezemfiel pfied válkou ve vesniãce

Liptákov, jak se domnívají cimrma-

nologiãtí diletanti z Divadla Járy

Cimrmana, ale aktivnû pÛsobil jako

disident a pfiipravoval s Masarykem

koncepci nové republiky. Zprvu se

sice odmítal scházet v literární kavár-

nû, kde se pfied lety nepohodl s

majitelem kvÛli klimatizaci, ale poté,

co mu nov˘ majitel nabídl svoji osob-

ní plynovou masku, ustoupil.

Na fotografii je zachycen u klavíru,

kde skládá svÛj hit ·koda lásky.

BohuÏel se musel od klavíru nûkoli-

krát vzdálit na pánskou toaletu, 

a protoÏe majitelé kavárny byli

odjakÏiva stra‰ní ‰kudlilové, byl 

i v tûchto zlat˘ch ãasech v celé

kavárnû pouze jeden jedin˘ pisoár,

takÏe se na záchodku se tvofiila fron-

ta. Cimrmanovy dlouhé nepfiítom-

nosti vyuÏil Vejvoda, ukradl z klavíru

jeho noty a po mistrovû smrti píseÀ

vydával za svojí vlastní. 

Je zajímavé, Ïe Cimrman psal ·ko-

du lásky pro Marii Curie-Sklodows-

kou, se kterou se seznámil v kavár-

nû,  pfiiãemÏ pÛvodní text znûl prav-

dûpodobnû: 

·koda lásky, kterou jsem ti, Máfií, dal.

·koda básní, které jsem pro tebe psal.

VÏdy ty jenom uran svÛj miluje‰, 

Îe jen On pr˘ tobû prozáfií smutn˘ svût.

A tûlo.

Marie Curie-Sklodowská bohuÏel

není zachycena na fotografii, protoÏe

sbírá pod stolem kladivo, kter˘m

rozbíjela atom a které jí tûsnû pfied

stiskem spou‰tû upadlo.

Zlí jazykové tvrdí, Ïe kladivo shodil

sám fotograf, aby si ohyzdnou tváfií

postar‰í vûdkynû nezkazil fotografii. 

V nedávné dobû bylo objeveno

dal‰í velké mnoÏství archivních

materiálÛ t˘kajících se historie kavár-

ny, které ÚPHV zatím nezvefiejÀuje

pro jejich pfiekvapující, místy aÏ

skandální obsah.

Prof. doc. PhDr. Jifií Boudal, DrSc.

Historik, ÚPHV-AK UK 

KAVÁRENSKÁ IDYLA 1915

ČERVEN 2003

O BUDOUCÍM

OSUDU

EVROPY

SE ROZHODOVALO

V KAVÁRNù

SLUNCE V NOCI.

KAVÁRENSKÁ IDYLA. Zleva: Josif Stalin, Charlie Chaplin a T.G.M. V pozadí u klavíru mistr Jára Cimrman. Originál z roku 1915, na kterém nebyl Ch. Chaplin, se bohuÏel nedochoval. Na pÛvodní snímek
byl v roce 1952 fotomontáÏí pfiidûlán Chaplin proto, Ïe kombinace Stalin-Chaplin byla v té dobû vtipná. Fotografie byla poté pouÏívána jako reklama na kavárnu. FOTO âTK 1952, restauroval J.Hussar.
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Jihoãeská TfieboÀ se letos od pátého do desátého kvût-
na stala hostitelem jiÏ druhého roãníku festivalu animo-
van˘ch filmÛ Anifest. Oproti loÀskému roku v‰ak
náv‰tûvníky ãekala fiada zmûn. Jednou z nich bylo „zme-
zinárodnûní“ festivalu (kromû na‰í republiky se podílelo
je‰tû Slovensko a Rakousko), coÏ se projevilo pfiedev‰ím
v˘razn˘m roz‰ífiením nabídky snímkÛ a celkovû vût‰ím
pojetím akce. V‰e bylo jasné uÏ pfii pohledu na katalog
filmÛ, jenÏ znûkolikanásobil svou velikost. V‰echny pla-
káty, programy a katalogy byly, stejnû jako internetové
stránky, velmi kvalitnû zpracované, a dokonce k dostání
zdarma (coÏ je u nás VELMI neobvyklé a obdivuhodné).
Jistû velice nákladné pfiípravy v‰ak pfiinesly své ovoce.
Pfiedev‰ím tfieboÀské námûstí se totiÏ v dobû konání
Anifestu doslova hemÏilo lidmi a v kinû Svûtozor bylo
bûhem promítání soutûÏních blokÛ opravdu tûÏké
sehnat místeãko k usednutí. Snaha pofiadatelÛ dokázat,
Ïe animovan˘ film má stále hodnû co nabídnout, byla
korunována úspûchem a snad se brzy zaãneme opût
setkávat s animovan˘mi filmy ãastûji i mimo festivaly.
Právû toto „navracení animáãkÛ zpût do volné pfiírody, a
jejich následná podpora, je jedním z hlavních cílÛ Anifestu. 
Ti kdo do Tfiebonû zavítali, si nemohli nepov‰imnout

Anifestománie, která zachvátila mûsto. Po parku se
potulovala hejna ãápÛ (symbol festivalu), nad hlavami
se vzná‰ela Anifestovzducholoì a kaÏd˘ den zahajovala
a ukonãovala Anifestokapela. Doprovodn˘ program byl
skuteãnû bohat˘, od pfiedná‰ek na nejrÛznûj‰í kulturní
témata aÏ po Ïivé koncerty (napfiíklad skvûlí UÏ jsme
doma nebo Psí vojáci). K vidûní bylo kromû nesmírného
poãtu krátk˘ch animovan˘ch snímkÛ, videoklipÛ ãi spotÛ
také nûkolik celoveãerních filmÛ. Na místû fungovala
skupina pfiekladatelÛ, která zprostfiedkovávala (také
zdarma, jen se zálohou na sluchátka) pfieklad cizojazyã-
n˘ch filmÛ. 

KaÏd˘, kdo se zúãastnil alespoÀ ãásti programu Anifestu
(ostatnû zhlédnutí celého by vyÏadovalo pfiinejmen‰ím
rozãtvrcení sebe sama) jistû nelitoval ãasu stráveného
v sálech, zámeckém parku, krásném námûstí nebo kde-
koli jinde, kde se Anifest konal. 

KaÏdopádnû se uÏ tû‰ím na pfií‰tí roãník, jen se bojím,
Ïe pokud festival poroste souãasn˘m tempem, budou se
v bytû kaÏdého obyvatele Tfiebonû tísnit desítky natû‰e-
n˘ch AnifestomaniakÛ. Nu, uvidíme (se).

Vojtûch Bednáfi 

PAŘÍŽSKÉ JARNÍ INSPIRACE
Módní pfiehlídka ateliéru Modr˘ z nebe

GLOBALIZACE JAKO FILOSOFICK¯
PROBLÉM, 
P¤EDNÁ·KA V SUDU 19.5.2003

Pfiedná‰ka pana Bûlohradského zaãa-
la a skonãila metaforou. Vût‰inu zbylé-
ho ãasu vyplÀovala metafora. Velmi
nerad bych bagatelizoval profesorÛv
projev, ale domnívám se, Ïe pfiedchozí
vûty nejsou pfiíli‰ nadsazené. Navíc z
Bûlohradského vûty „filosofie je tu od
toho, aby vytváfiela metafory“ vyvozuji,
Ïe by s tím sám (rád) souhlasil. 

DEFINICE FILOSOFICKÉHO PROBLÉMU
Postmodernismus znamená velk˘ pfie-
lom ve filosofii: Dávné otázky po smys-
lu bytí typu: Kdo jsem? nebo Odkud se
vzal svût? si postmodernista nepoklá-
dá. Nevûfií totiÏ, Ïe existuje poznání,
které zmûní svût. Neexistuje absolutní
pravda. V tom pfiípadû je ov‰em tfieba
poloÏit otázky nové (aby tu filozofie
nebyla jen kvÛli vytváfiení metafor  :-))
Touto definicí filosofick˘ch otázek uvedl
svou pfiedná‰ku i Václav Bûlohradsk˘:
„Ve druhé polovinû devadesát˘ch let
jsme dosáhli stavu, kdy jiÏ není co
vyfie‰it. My‰lenkov˘ Ïivot Evropy totiÏ
pfiekáÏky pouze obsahuje, ale nedoká-
Ïe je odstranit. Pochopili jsme, Ïe s
vyfie‰ením sociálních problémÛ se
nevyfie‰í problémy existenciální a
svÛdná domnûnka, Ïe existuje historic-
ky úãinné filosofické vûdûní je pfieko-
nána (napfi. marxismus nebo nacistic-
ká idea Rasy problémy spoleãnosti
nevyfie‰ily). JenomÏe „myslet“ zname-
nalo mít úãinky ve spoleãnosti. Nyní
proto „myslet“ k niãemu není. Ztrácí se
jakákoli úãinnost vûdûní a vzniká dra-
maticky nefie‰iteln˘ problém. V‰echno
je relativní, a proto musíme i na‰e filo-
sofické otázky hledat ve vztazích:
1. Vztah legitimity a legality. Filosofick˘
problém vzniká v momentu, kdy je
mezi nimi rozpor. Klasick˘m pfiípadem
je potrat – na mnoha místech je legali-
zovan˘, ale nikde není zcela legitimní. 
2. Vztah pfiedsudkÛ a úsudkÛ. Kontak-
tem s vnûj‰ím prostfiedí se stáváme
nositeli pfiedsudkÛ. Napfiíklad: jsme
âe‰i. (a z toho mnohdy vycházíme,
aniÏ si to uvûdomujeme). Pokud se
tyto pfiedsudky dostanou do konfliktu
s na‰imi pfiedstavami o Ïivotû (úsud-

ky), musíme hledat nûjakou pevnou
hranici, za kterou mÛÏeme stát.
3. V jakém smyslu Ïijeme v jednom
svûtû? Je skuteãnû pouze jedna abso-
lutní realita, nebo je realita jenom
v˘sledkem historick˘ch souvislostí?
Neznamená „svût“ pro kaÏdého nûco
jiného?
4. Existuje univerzální legitimita?
Máme vrozené morální vûdomí?“

Bûlohradsk˘ se tedy nad tûmito otáz-
kami zamyslel a vyslovil je‰tû nûkolik
postmoderních tezí:
Pravda není k vidûní, pravda je vztah.
Skuteãnost není „pfied námi“, ale
„mezi námi“. KaÏd˘ pojem je mocen-
ská koalice. Neexistují popisy, ale pou-
ze pfiedpisy svûta.

GLOBALIZACE - EXTRÉMNÍ FORMA
FUNKâNÍ DIFERENCIACE
„Od 15.stol dochází ve spoleãnosti k
oddûlování jednotliv˘ch ãástí pÛvodní-
ho jednotného celku spoleãnosti. Stát
se oddûluje od náboÏenství, kultura se
oddûluje od státu, umûní od náboÏen-
ství atd. Postupnû tak vzniklo obrovské
mnoÏství jednotliv˘ch specializovan˘ch
sektorÛ. 
Z funkãní diferenciace vyplynulo sou-
ãasné pojetí lidsk˘ch práv. Nejsme
proto jiÏ diskriminováni ve stylu ãer-
n˘/bíl˘ nebo muÏ/Ïena, ale pouze
„funkãnû“. V jednotliv˘ch oborech
vznikl systém kódÛ, podle kter˘ch
jsme posuzováni. Napfiíklad na gymná-
ziu máme jasnû definovan˘ literární
styl romantismus, a v takto definované
podobû ho musíme vysvûtlit u maturi-
ty. Pokud tak neuãiníme, jsme diskvali-
fikováni.

Dne‰ní filosofie je tedy pokusem
odpovûdût na funkãní diferenciaci,
jejíÏ extrémní koncová podoba se
naz˘vá globalizace. Globalizovan˘ svût
nabízí stále dal‰í a dal‰í moÏnosti a
práva, ale v rámci nich existují pouze
unifikované moÏnosti jednání. A na‰e
svoboda je tak pfiinejmen‰ím sporná. 
PfiírÛstek tûchto práv implikuje
katastrofální pfiírÛstek dal‰ích problé-
mÛ. Dal‰í v˘voj se ale podfiizuje
v˘hradnû dal‰ím a dal‰ím právÛm a

moÏnostem, a proto se neustále pot˘-
káme s fie‰ením vznikl˘ch problémÛ.“

Bûlohradsk˘ se ale spokojil pouze s
konstatováním tohoto faktu. A otázka
„Kudy ven?“ zÛstala nezodpovûzena.
Profesor ode‰el dvefimi. 

VÍCE POSTMODERNISMU
Bûlohradského webová adresa: www.multi-
web.cz/hawkmoon
Pro postmoderní problematiku doporuãuji
knihu Stanleyho Grenze: Úvod do postmo-
dernismu.

KOMENTÁ¤  
Mûl jsem jenom omezen˘ prostor, 

a proto jsem Bûlohradského projev velmi
násilnû oprostil v‰ech metafor (napfiíklad:
Psu vyfiezali pfii vivisekci hlasivky, aby sv˘m
kÀuãením neru‰il vûdce pfii práci. Filozofie
znamená kÀuãet na místû toho psa). Vût‰i-
na metafor se ale t˘kala vody, a tak nezkrá-
cená verze pfii zbûÏném pohledu pfiipomí-
nala spí‰ meteorologickou zprávu. Osobnû
bych uvítal, kdyby pan profesor na místû
katastrofálního pfiírÛstku problémÛ nemlu-
vil o LEDU, ale uvedl by konkrétní pfiíklad.
Na pfiedná‰ce se mi totiÏ zaãínal VA¤IT
mozek a pociÈoval jsem BEZB¤EHOU touhu
se VYPA¤IT. Navíc konkrétní pfiíklady by
moÏná dokázali zabránit boufilivé polemice,
kterou vyvolal. Pfiíli‰ samozfiejmé nepodlo-
Ïené teze typu: „Îijeme v dobû, kdy je tfie-
ba nahlédnout, Ïe kfiesÈanství není zjevené
náboÏenství“ pÛsobí spí‰ nabubfiele neÏ
postmodernû. A filosofick˘ postmodernis-
mus? Pokud nûkdo dovede b˘t v této relati-
vitû bez jakéhokoli opûrného bodu 
‰Èastn˘…

Jifií Boudal

POSTMODERNISMUS SE OCITL V SUDU.
KUDY VEN? Prof. PhDr. Václav Bělohradský

V. Bûlohradsk˘ (1944) 
âesk˘ filosof, sociolog a politolog.

Vystudoval ãe‰tinu, historii a filosofii
na Univerzitû Karlovû. V roce 1970
emigroval do Itálie, kde byl od roku
1973 profesorem sociologie vûdûní
na univerzitách v Janovû a v Terstu.
Od roku 1990 je hostujícím pro-
fesorem na Univerzitû Karlovû. 
My‰lenkovû se zhruba pfiirovnává 
R. Rortymu.

ANIFEST - Z DAVIDA GOLIÁŠ

âeské Budûjovice jsou jedním ze 
16 mûst âech a Moravy, kam
bûhem dubna zavítal festival doku-
mentárních filmÛ o lidsk˘ch právech
Jeden svût. "Festival pofiádá jiÏ
‰est˘m rokem âlovûk v tísni (spoleã-
nost pfii âeské televizi) se zámûrem
vyuÏít filmu jako mocného média,
které je schopno upoutat pozornost
divákÛ k problematice lidsk˘ch práv
a které dokáÏe vzbudit pocit zodpo-
vûdnosti za to, co se dûje na dru-
hém konci svûta nebo za zdí sou-
sedního bytu," vysvûtluje v˘znam
festivalu pfiíslu‰ná webová stránka.
Nûkolikadenní program se net˘ká
pouze promítání dokumentÛ, kte-
r˘ch bylo letos pfies 150, nabízí i
fiadu zajímav˘ch doprovodn˘ch akcí.
Zahrnuje rÛzné semináfie, debaty,
v˘stavy, divadelní pfiedstavení, kon-
certy... Souãástí praÏské ãásti festiva-
lu Jeden svût je mezinárodní soutûÏ
dokumentárních filmÛ, kde jsou v
devíti kategoriích udûleny ceny za
nejlep‰í film, reÏii, ale také napfi.
Zvlá‰tní cena za v˘znamn˘ pfiínos 
k obhajobû lidsk˘ch práv, kterou tra-
diãnû pfiedává Václav Havel. Z Prahy
pak festival putuje po dal‰ích ães-

k˘ch a moravsk˘ch mûstech, kde ho
pofiádají místní neziskové organizace.
V â. Budûjovicích se promítalo 
v kruhovém sále DK Metropol 
a v literární kavárnû Mûsíc ve dne.
Celkem bylo moÏno shlédnout 
11 krátk˘ch ãi celoveãerních doku-
mentÛ, po kter˘ch vût‰inou následo-
vala beseda o daném problému.
Osobnû jsem se o Jednom svûtû
dozvûdûla aÏ letos. Vidûla jsem 
filmy Dût‰tí vojáci a Dûti za pár
‰estákÛ. První z nich ‰okujícím zpÛ-
sobem ukazuje na zneuÏívání nezle-
til˘ch - pfiedev‰ím mal˘ch dûtí - ve
válce jako vojákÛ, ktefií je‰tû nerozli-
‰ují dobro a zlo, jsou snadno mani-
pulovatelní a tím pádem jsou
schopni páchat ta nejneuvûfiitelnûj‰í
zvûrstva. Ani jsem se nestaãila vzpa-
matovat 
a uÏ byl promítán druh˘ dokument.
Jeho autorka se v âínû seznámila se
tfiemi dûtmi, které Ïijí na ulici 
a píchají si heroin. Aby pfieÏily, kra-
dou turistÛm zlaté náu‰nice - jednu
dají spolupracovníkovi policie a dru-
hou vymûní u svého vÛdce za hero-
in. Autorka se s dûtmi sblíÏí natolik,
Ïe se jim snaÏí pomoci, ale závislost
je uÏ velmi silná, "dûtem bez
budoucnosti" uÏ nic nepomÛÏe...
Oba filmy byly natoãeny velmi ‰oku-
jícím zpÛsobem, coÏ je asi jediná
moÏnost, jak na bezpráví ve svûtû
zcela otevfienû ukázat. Vûfiím tomu,
Ïe dokumenty festivalu Jeden svût
mají moc pohnout s kaÏd˘m z nás.
Pfiesto se ale vût‰ina lidí radûji
nechá ukolébat blázniv˘m americ-
k˘m filmem neÏ aby poodhalili rou‰-
ku tajemství a zapfiem˘‰leli si nad
pravdiv˘m dokumentem...

Hana âerváková

JEDEN SVĚT 2003

Na veãer dne 23.4. se konala mód-
ní show; tentokrát na téma fran-
couzská móda. Pfiehlídka byla uvá-
dûna Miroslavou Nezvalovou a do
francouz‰tiny pfiekládala Renata
Dvofiáková, která pfiedvádûla v Pafií-
Ïi kolekci sv˘ch kabelek. Diváky
nebyli jen âe‰i, proto ten pfieklad. 

První fiada modelÛ byla od Nicol
Mathefi pocházející z Belgie a její
barevné tóny ladûné do ãervené.
Druh˘ bod programu byly rady od
Stanislavy Neradové, jak si pustit
mofie do bytu. Zachováte si tak
krásnou vzpomínku na dovolenou,
kterou vykouzlí ‰keble, mu‰le a jiné
suven˘ry z mofie. Vhodné jsou pak
pro dekoraci bytu barvy: ãervená,
modrá ãi bílá. Milena Je‰átková -
majitelka vinotéky - v âesk˘ch
Budûjovicích poskytla divákÛm
informace o vínû, které bylo spolu
se s˘ry mal˘m obãerstvením a pau-
zou pfied druhou kolekcí Vûrky Bufii-
ãové v béÏové barvû. Sleãny mane-
k˘nky, které pfiedvádûly v˘‰e uvede-
né modely pod vedením Daniely
âechové, vizáÏistka Helena Minafií-
ková a kadefinice Kamila âermínová
pomáhaly k úplnému dojmu opra-
vdové a slavnostní atmosféfie, jak to
b˘vá na v˘znamn˘ch pfiehlídkov˘ch
akcích. Zakonãením bylo povídání 
o Alfonsi Muchovi, jeho vinné révû
a o secesi.  

Krist˘na Vopelková
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Bylo! Je?
A bude!?

poesie

TETR IS (prvn í  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)

Svatojánská
noc.... 24. červen

21. ãervna nastává doba slunovratu:
slunce na své pouti oblohou dosa-
huje obratníku Raka a pomalu se
zaãíná vracet k rovníku. Na‰i dávní
pohan‰tí pfiedci vûfiili, Ïe ztrácí moc
a snaÏili se ho povzbudit zapalová-
ním ohÀÛ. Této tajemné noci oÏívají
temné síly, zemû získává magické
vlastnosti a vydává poklady, které je
o pÛlnoci moÏné nalézt v rozestu-
pujících se skalách nebo v hlubo-
k˘ch lesích pod záfiícím kapradím.
·Èáva z tohoto kapradí je pr˘ kou-
zelná. Kdo se jí pomaÏe, stává se
neviditeln˘m a porozumí fieãi zvífiat. 
Do dob relativnû nedávn˘ch se
dochovalo pomûrnû velké mnoÏství
nejrozmanitûj‰ích zvyklostí: Zku‰ení
sedláci pfiehazovali své krávy hrstí
ovsa, které mûlo zaruãit vy‰‰í 
dojivost. Baby kofienáfiky, zdatné
pfiedchÛdkynû moderního lékafiství,
v pravé poledne na mezích trhaly
byliny, „svatojánské kofiení“, jejichÏ
moc se  mnohonásobnû zvy‰ovala
právû kvÛli vhodnému ãasu sbûru.
Nejznámûj‰í pro dne‰ního ãlovûka
jsou nepochybnû „svatojánské
ohnû“, které v se v minulosti rozsvû-
covaly na vût‰inû kopcÛ. Jejich
nedílnou souãástí byla mladá jedle
s odstranûnou kÛrou a vûncem 
z „devatera kvítí“ na vrcholu. Kolem
tohoto stromu narovnali lidé chrastí
prokládané zelen˘m chvojím a v‰e
zapálili. Tanãili, zpívali a hráli rÛzné
hry. Ve dvojicích skákali pfies plame-
ny, aby cel˘ pfií‰tí rok nedostali zim-
nici. Jak vysoko se podafiilo vyskoãit,
takov˘ vyrostl len na polích. V dáv-
nûj‰ích dobách bylo také zvykem
podpalovat stará kola od povozÛ a
ko‰Èata potfiená smÛlou. Planoucí
pometla vzlétala vysoko k noãnímu
nebi a kola, symbolizující padající
slunce, se valila ze svahÛ.
Jak vlastnû získala Svatojánská noc
své jméno? 24. ãerven je podle
kfiesÈanského kalendáfie dnem naro-
zení sv. Jana Kfititele. Tento muÏ Ïil
na pou‰ti a kál se. Oblékal se do
roucha z velbloudí srsti, Ïivil se
lesním medem a kobylkami upraÏe-
n˘mi sluneãním Ïárem. Podle boÏí-
ho pfiíkazu pfiipravoval lid na pfií-
chod JeÏí‰e Krista. Ty, co uvûfiili, kfitil
v Jordánu.
Jan se dostal do sporu s vládcem
Galileje Herodem Antipou. Vyt˘kal
mu totiÏ, Ïe se oÏenil s manÏelkou
svého bratra Herodiadou, a to v
dobû, kdy byl bratr naÏivu. Herodes
ho nechal uvûznit, ale to nebylo
dostateãné zadostiuãinûní Herodia-
tû. Ta vyuÏila svého vlivu a s pomocí
dcery pfiesvûdãila manÏela, aby byl
Jan popraven.
Tradice slunovratu a narození Jana
Kfititele splynulo v oãích lidí v jedi-
nou událost, která dostala název
podle svûtce, ale její tradice pochá-
zejí pravdûpodobnû pfieváÏnû 
z pohansk˘ch dob.

Tereza ·álková

H  N  I  J  U

Jaro, jaro je tu
a já se chystám k letu.
Kampak asi?
tûÏko fiíct,
mezi houfy pijavic…

Pijavice: to jsou svinû, 
Klidnû hnípou na hladinû.
AÏ mû jedna kousne
…budu kousnutá.

Kousnutou mû nikdo nebude chtít, 
Budu si na hladinû pûknû hnít…

A tak si tu hniju -  na hladinû
(v dûlnické tfiídû lehko nahradí mû)
budu nejvût‰í svinû ze v‰ech pijavic,
budu ta, co chce vÏdycky je‰tû víc.
Pijavice v‰ech pijavic. (shnilá a kousnutá)

Eva Králíková

OBJASNùNÍ 

Darcy l_Bienx dala na gramofon
svou oblíbenou desku. A narodilo se
jí malé Billy dítû. Za mnoho let. To
bysme ale mnoho pfieskoãili.VraÈme
se zpût, na úpln˘ zaãátek.

Billyho otec si na svÛj první gramo-
fom vydûlal sám. Darcy se do nûho
bezhlavû zamilovala a ãas se naplnil.
V‰imli si, Ïe jim to nûkde uniká.

V kupé 36: Ach Joshi? Co to je za
zrÛdu? Neboj lásko to klepal prÛvod-
ãí. Kontrola jízdenek.  Jízdenky pro-
sím. Kam jedete? Cestujeme na leh-
ko co se narodil 2Billy.

2Billy: Billy a Billy byli docela hodné
dûti. Neznali se natolik, aby to bylo
tak dojemné. Darcy se stávala zrani-
telnûj‰í. Neb˘t Joshe byli by dvojãata
obyãejní jako ostatní. Billy byl nada-
n˘ na spoustu vûcí a druh˘ Billy ho
v˘bornû doplÀoval. Ty taky. 

Nina: chodila stále hloub‰, aÏ se do
ní Billy zamiloval. Mal˘ Billy Ïárlil.
KdyÏ do‰la úplnû nejhloub‰ nahofie
pfiivedla do srubu podivného cesto-
vatele. Pod ‰edivou kápí ve ‰patnû
osvûtleném pokoji lesního srubu

skr˘val cosi obludného. Pfiipotácel 
se blíÏ. Usadil se barové stoliãce na
klín.
Darcy omdlela pod tíhou vodky.
Bullshit fakers. I never let on, that
Darcy is Dead.
Josh nikdy. Îil v tom Ïe byli 3. Oni
Billy 2. MuÏ v kápi si bruãel, ti‰e se
tomu smál a pfiepoãítával své jízden-
ky. Obãas si jednu dal do kapsy
nebo jí spálil pod plamenem. Jo,
Darcy v‰e pozorovala jedním okem
ze svého zemdlelého stavu. Náhle
vyskoãila a zvolala:           Odejdi ty
stvÛro z na‰eho srubu!!!! 

............. ZMATENÉ PROST¤IHY .............

prostfiih ã.1 – Start Level 1
prostfiih ã.2 - Uzavfienû
prostfiih ã.x – Kde je Billy?
prostfiih ã.x – Delfíni se pfievalují na
mofiském dnû.
prostfiih ã.x – K˘ve se lampa.
prostfiih ã.x – Billymu se rodí první
dítû.
prostfiih ã.x – Mal˘ Josh udûlal první
krÛãky.

Zero: There_s no connection to Billy.
You blame yourself. 87628110.
Rodina to pochopila. ZrÛda v kápi

neexistovala. Mal˘ Billy je tak zl˘.
Mûl vlastní vysílací ãas a reagoval na
nejrÛznûj‰í podnûty. Pravidelnû.
Nikdo o tom nemûl tu‰ení. âekání
na impuls. Nina se to snaÏí nespus-
tit, nedûlá nic.

prostfiih: úplnû nûkde jinde: Jízden-
ku prosím...

Pokraãování: pfieci jejen – Billy mûl
nyní obrovskou moc, není moÏné
definovat, ba pfiímo popsat jeho 
zlobu. 
Nina se omylem nadechla – byBilla
vystavena Rzáfiení sálajícímu z Billy-
ho  Ïíly. UÏ to pÛsobí – v‰e kolem
sládne – Ninû se motá hlava a se v‰í
noblesou odchází pomalu nadech-
nout se ãerstvého vzduchu.
Niena se potácí vstfiíct svému 1B.
Obloha zfialovûla a Nirena pozoro-
vala podivn˘ dé‰È pocitÛ, které
dopadaly na její polonahé tûlo a
zpÛsobovaly ty podivné zá‰kuby její
osobnosti. Z vûtrací ‰achty srubu se
vyvalil.
Ahoj Ireno, co si dá‰?
2Josh zestárl. Zdál se b˘t star‰í dva-
ceti let. Ode‰lete prosím svÛj poÏa-
davek – Billy to ví, fiekli jste o té
zmûnû Darcy? 3 hodiny neãinného
pozorování. Vy‰lo slunce. Ano jíz-

denky mám. V‰e se vrací do nov˘ch
kolejí. Odjelli.

BILLYHO SUVERENITA 
Billyho nadvláda mezi dimenzemi se
stala umûleck˘m dílem. Nemûl to v
hlavû v pofiádku, mohl v‰e -> neu-
tralizoval v‰echny barvy, nevûdûl,
která mu zbude – proto ho tak bavi-
lo. Stal se z nûj úlpnû jin˘ netvor. Byl
nervózní a nevyzpytateln˘. Tu‰il to.
Jeho sny ho nikdy nezklamaly.
Vidûl Darcy v posledním díle nekon-
ãícím heroickou vûtou: „Budeme
bojovat aÏ do roztrhání tûla!“. Billy
v‰ak Ïádn˘ boj nevidûl, v‰e probûhlo
v dokonalém souznûní s ãástmi Tet-
risu.
Josh poprvé vytu‰il kdo pfiijde – jako
vÏdycinky.
Sundej si prosím tu nepfiíjemnou
masku prÛvodãího, uÏ o tobû vím
2Billy. NedokáÏu uÏ ani spoãítat koli-
krát jsme se takhle potkali. AÏ se
vrátí‰ udûlej to jinak, tohle je uÏ kli-
‰é. Jednou budu lep‰í neÏ ty. Od pal
se vztyãily modifikované zvuky, nebe
bylo fialové a mal˘ Josh zachytil tu
energii.

Budou zmûny nejen v Ïánru.

Eddie a Janeãek

Josef ·ikuta

Revoluce jedné noce
aneb intimní deník studenta K.

Jako revoluce korzujíce
napfiíã i skrz dûjiny,
pfiepadla mû jedna malá,
vzdouvajíc mé pefiiny.

Byl to shon, byl to shon,
boÏe, co se vlastnû dûje, 
proã tyãí se tu Matterhorn,
proã tûlo slastnou píseÀ pûje?

V‰ak nepûlo tu píseÀ vûãnû,
revoluce skonãila,
ale vypukla pak vÏdycky vdûãnû, 
kdyÏ touha do mû vkroãila…

David Zabilka

P¤ÍBùH BRâKA 
Plavalo si bílé brãko ve skleniãce piva.
Plavalo si, divilo se, kam zmizela pûna.

Plavalo si, zdûsilo se, zmizelo i pivo.
Plavalo si, trápilo se, Ïe je zase samo.

Plavalo si, zabilo se, 
plavat tedy pfiestalo, 

neboÈ neÏ b˘t zase samo,
rad‰i se utopilo.

SADISTA: ÎIVOT JE KRÁSN¯ 
Îivot je pfiec jen krásn˘:

Támhle letí mot˘lek,
Támhle plná louka kvítí,
Támhle houká debílek.

A támhle v rose-beru‰ka,
Na smrãku zase zpívá kos,

A támhle bûÏí Vûru‰ka,
Utopit ji-neb˘t bos.

Na louce se pasou srnky,
Du pro boty-to je jasn˘,
Na vodû se tvofií vlnky,

ZpÛsobené pádem Vûrky,

Îivot je pfiec jen krásn˘…Lucie Sakastrová 

Jirka Boudal

Svût je pln˘ vyfiãenosti. 
Dovídáme se v‰echno:
• Kolik JehovistÛ bude spaseno
• kolik ‰tûstí nám pfiinesl objev elektronu
• kdo s k˘m a proã, 

nebo jenom: kolik by mûl Kojak ‰ediv˘ch vlasÛ.
TáÏeme se:
Proã jste se stal skladatelem? Proã jste napsal tuhle píseÀ?

Cítil jste, pane:  a) zá‰È b) ‰tûstí c) … tíseÀ?
Kdy to bylo, v kolik hodin? 

V‰e je jasné, domy‰lené.
A pfiitom to nikdy neobsáhnou celé.

Nikdy nezachytí v‰echny potÛãky
my‰lenek a vztahÛ a souvislostí okamÏiku.

Nikdy úplnû nepochopí proã jsem sem napsal: 
Stan je první prototyp PoStMoDeLu.

Mám rád poznání. Ale za jakou cenu?
ToÈ, Popelko má, toÈ ta cena, 

jeÏ musí b˘ti zaplacena.
POZNÁNÍ = ·TùSTÍ  ???????????  

Di to odnesla Ïivotem.

Ale abych nezÛstal u plan˘ch kritik a rozplizlé poesie.
VyráÏím hledat kouzlo tajemství. Moje pokora je logická,
stejnû to nikdy nezachytím celé. Berte proto, prosím,
následující fiádky jako vzepfiení se vyfiãenosti.

Ale v‰eho s mírou.

2
My jsme dva
a kdo je víc
svûtlá tma 
a ve dne nic
ostatní divnû koukají
nám, uÏ to nevadí
smûjeme se potají
vÏdyÈ nám nic nedají.
KdyÏ se stopnem
pfied bránou, 
tak nebudeme civût
pÛjdeme dál s rozvahou

pochodem a klidnû.
Klidnû rozjedem
to co druzí nestihli
ãtyfiicítku dojedem
a navrtáme do hlíny
do hlíny dlouh˘ vrt
a dojezdem to konãí.
Krátká rychlá smrt
dvojky co jen zkou‰í.
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z hlavy meloun 
...aneb sonda do duše médií

Neví‰? Udûlej si ná‰ test.

Nejen pro pobavení jsem si do rubriky
"Z hlavy meloun" dovolila zafiadit 
i jeden mal˘, zcela "ne‰kodn˘" psy-
cho-test, abyste i vy, milí ãtenáfii
(respektive ãtenáfiky - sorry, pánové),
co se tfieba vyh˘báte (aÈ uÏ omylem 
ãi úmyslnû) tzv. dívãím ãasopisÛm 
( to je ta papírová vûc v trafice hned
vedle tabáku) také mûli (respektive y)
pfiehled, jak na tom vlastnû s tou psy-
chikou jste. TakÏe, jestli váháte, zda se
zabít ( nebo nûkoho zabít), radûji
pfiedtím vûnujte zv˘‰enou pozornost
tomuto testu-zjistíte, jací ( respektive
jaké) jste…a pak se pfiece uvidí…

1. Nejdfiív balí tvÛj idol tebe, potom
velmi váÏnû flirtuje s jinou dívkou.
Jak bude‰ reagovat?

a) Zaãnu jí balit taky, abych mu jí pfie-
brala a na‰tvala ho.
b) Poãkám, aÏ mu nûco upadne a pak
mu to podám, aby si mû znovu v‰iml.
c) Zabiju ho. A jí taky.
d) Pojedu na hfibitov a rezervuju si
plac u Sv. Ot˘lie.

2. K jaké skupinû znamení patfií‰?

a) rakynû, ‰tírka, ryba
b) ovce, lvice, stfielkynû
c) bejkynû, pannic, kozoroÏka
d) blíÏenka, váha, vodnáfika

3. Kdybys musela popsat své silné
stránky - jaká z následujících vût by
se k tobû nejlépe hodila?

a) Jsem silná.
b) Jsem silnûj‰í.
c) Jsem nejsilnûj‰í.
d) Jsem zhubla.

4. Jistû zná‰ i své slabé stránky.
ZakfiíÏkuj odpovûì, která by se 
k tobû nejlépe hodila.

a) Jsem slabá.
b) Jsem slab‰í.
c) Jsem nejslab‰í.
d) Jsem dokonalá - Ïádnou slabou
stránku, ani schránku, nemám.

5. I to se mÛÏe stát: Jsi zamilovaná
do dvou klukÛ najednou a nemÛÏe‰
se jednodu‰e rozhodnout, protoÏe
jeden má to, co nemá ten druh˘ 
a naopak. Co teì?

a) Nechám si oba.
b) Nechám si toho bohat‰ího.
c) Nechám si toho pfiírodou více
obdafienej‰ího.
d) Najdu si tfietího - tfieba mi v rozho-
dování pomÛÏe.

6. Polovina lidí z tvé party chce jít
do kina, druhá polovina by radûji ‰la
na disko. Jak se zachová‰?

a) Budu dûlat, Ïe tam nejsem - Kous-
nu si rohlíku s máslem.
b) ¤eknu jim, Ïe jsou úplnû blbí, 
a kousnu si rohlíku s máslem.
c) ¤eknu, Ïe se pÛjde tam, kam chci
já, a po tûch, ktefií nebudou souhlasit,
mr‰tím rohlík s máslem.
d) Kino nebo disko? To snad rad‰i
hospoda, ne?

7. Pomluvy zase zaãínají kolovat. Ne 

o tobû, ale o tvé kamarádce. S k˘m
si o tom promluví‰?

a) Napí‰u o tom svému deníãku.
b) To snad není moje starost, ne?
Nechám to plavat.
c) Pomluvy miluju, ráda se pfiidám.
d) Zabiju v‰echny, ktefií ji pomlouvají.

8. Hádka v partû: Ti, co se hádají se
k sobû chovají moc o‰klivû. Vmísí‰
se do ní?

a) No jasnû-moc ráda se maãkám.
b) Radûji ne, je‰tû bych si zlomila
nehet.
c) Budu dûlat, jako Ïe jsem si nev‰im-
la.  AÈ si to vyfie‰í mezi sebou.
d) Nesná‰ím hádky. V‰echny je zabiju.

9. Tvoje letní láska ve tv˘ch vzpo-
mínkách zaãne blednout, aÏ se
nakonec vytratí úplnû z tvé hlavy.
Najednou ti ale od nûj pfiijde dopis 
s fotografií vás obou z té doby.
Wow! Co s tím udûlá‰?

a) Vystfiihnu ho, pfii‰pendlim na ná-
stûnku a budu se do nûj obãasnû tre-
fovat ‰ipkama.
b) Ani nebudu vûdût, kdo to je. UÏ
urãitû zapomenu.
c) Vemu jí do ‰koly, ukáÏu jí holkám 
a budu machrovat.
d) KaÏd˘ veãer ji budu tajnû oblizovat.

10. Na diskotéce objeví‰ svého
absolutnû vysnûného prince, kter˘
se oãividnû nudí. Jak ho sbalí‰?

a) Nechodím na diskotéky. Ale v sá-
mo‰ce bych ho poÏádala o ko‰ík.
b) Zeptám se ho, kolik je hodin.
c) Típnu si o nûj cigáro - tfieba si v‰imne.
d) Pfiistoupím a fieknu mu: "Nevotra-
vuj, ‰pekoune!"

11. Bude‰ na prvním rande s tv˘m
nov˘m klukem dochvilná?

a) To záleÏí na tom, jestli bude mít
zlat˘ hodinky.
b) Vlastnû chodím pozdû jen do ‰koly,
takÏe asi ano.
c) To bych se musela zamyslet. A to se
mi nechce.
d) Jestli pfiedtim stihnu Telettubies,
tak nastoprdo.

V˘sledky dívãího testu: Breãí‰ nebo
vraÏdí‰?
0 bodÛ: Îije‰?

1-17 bodÛ: Breãí‰! 
Jsi citlivá, introvertní dívka. Kolikrát u
tebe ãlovûk ani nepozná, jestli je‰tû
d˘chá‰, anebo uÏ jsi dod˘chala. Mûla
bys s tím nûco dûlat. Dále jsi velmi
romantick˘ snílek, ãasto podléhá‰
depresím, trpí‰ melancholick˘mi
záchvaty smutku a pofiád v nûco dou-
fá‰, upíná‰ se k tomu, ale pak to neví-
de a tebe to hroznû zklame. A potom
jsi polomrtvá. Chce‰-li se vyléãit, My
máme dokonce i pro takové pfiípady
jako jsi ty jednu malou radu: "UÏ nikdy
si nedûlej Ïádn˘ podobn˘ test! Vûfi
nám-Máme recht."

18-26 bodÛ: Je ti to fuk!
Ani u tebe ãlovûk pofiádnû nepozná,

jestli je‰tû Ïije‰, anebo uÏ tleje‰. Je ti
v‰echno fuk, s niãím si neláme‰ hlavu,
a kdyÏ uÏ musí‰ nûco rozhodnout, vût-
‰inou se rozhodne‰ správnû. Jedin˘
tvÛj problém vûzí v tom, Ïe se to asi
nikdy nedozví‰, neboÈ si takovej trap-
nej test asi nikdy neudûlá‰, a tak se
vlastnû ani nedozví‰, kdo skuteãnû jsi.
A tak máme i pro tebe jednu dobrou
radu: "Jsi-li líná ãíst a myslet, zavolej si
pfiátele-udûlaj to za tebe."

27-38 bodÛ: Nûkdy breãí‰, nûkdy
vraÏdí‰! 
Jsi velmi rozporuplná. Nûkdy udûlá‰
to, nûkdy zase ono. âert aby se v tobû
vyznal. Jednou si napfiíklad pofiídí‰
sadu dynamitu a za t˘den uÏ si zase
lisuje‰ kvûtinky do herbáfie. U tebe
jeden nikdy neví, co ti zrovna pfielítne
pfies hlavu, a proto se tû spousta lidí
straní, neboÈ se tû bojí. Na‰tûstí má‰
ale kolem sebe jistou skupinku opra-
vdov˘ch pfiátel, ktefií tû sem tam
nakopnou do prdele, kdyÏ uÏ opravdu
neví‰, co dûlá‰. A tûch si vaÏ. No, a
abys nefiekla, Ïe pro tebe nemáme
radu, tak je tu jedna i pro tebe, která
zní: "AÈ uÏ breãí‰ nebo vraÏdí‰, vem si
ostr˘ nÛÏ. A skoncuj to uÏ."

39-44 bodÛ: VraÏdí‰!
Gratulujeme, dosáhla jsi nejvy‰‰ího
moÏného poãtu bodÛ a tím pádem jsi
z na‰eho testu vy‰la jako vítûz! A teì
nûco o tobû. Jak uÏ vypovídá název
tohoto stupnû dosaÏen˘ch bodÛ, vraÏ-
dí‰. KdyÏ je nûkde Àák˘ problém,
nezajímá tû, kdo jej zavinil a kdo ne,
ale prostû se do nûj vmísí‰ a v‰echny
pozabíjí‰. Je ti jedno, kdyÏ se tam
náhodou pfiichomítne i nûkdo nevin-
n˘, protoÏe co tû maj co ru‰it, kdyÏ
právû teì Esmeralda znovu vidí, ne?
KaÏd˘ problém fie‰í‰ hned a je ti jedno
jak, neb ty z nûho pokaÏdé vyjde‰ jako
vítûz. V mezilidsk˘ch vztazích má‰ ale
pfievelik˘ bordel, neboÈ jedna pÛlka
lidí tû nesná‰í a druhou uÏ jsi dávno
pozabíjela, kdyÏ tû pfiátelsky upozorni-
li, Ïe má‰ na nose drobek. Ale co je ti
do lidí, kdyÏ zrovna teì Chuan líbá
Isabelu, ne? Mûla by ses nad sebou
zamyslet, a proto je tu i pro tebe jed-
na moudrá rada: "KdyÏ uÏ teda bude‰
muset zase jednou nûkoho zabít, vem
si k tomu baterku-aÈ na to dobfie
vidí‰!"

Sakastrová Lucka

Inspirováno dívčími časopisy: 
10 důvodů, proč si častěji uklízet svůj pokoj

Milí pfiátelé, vítám vás v dal‰ím pokraãování sondy za dobrodruÏstvím do
du‰e dívãích ãasopisÛ. V dne‰ním díle se budeme vûnovat pfiedev‰ím otáz-
ce pofiádku-(ne)milovnosti. A tak-máte-li v pokoji bordel jako v tanku a tou-
Ïíte s ním zatoãit ( s tím bordelem), ale bohuÏel nevíte jak na to, nevadí,
nabízím vám opravdu "opodstatnûn˘" pfiehled deseti dÛvodÛ, jak a proã s
Ïivotem jako na smeÈáku jednou provÏdy skoncovat.

První dÛvod je pfiedev‰ím ten, Ïe pfiitom na psacím stole aspoÀ koneãnû
najde‰ fotografii svého b˘valého kluka, kterou pak mÛÏe‰ s chutí roztrhat (
Ale, ne abys pak jednotlivé kousky rozhodila po pokoji-nepofiádek by se
stupÀoval. ZároveÀ nabízím dal‰í moÏnou variantu: Netrhej ji vÛbec, radûji ji
pfii‰pendli do ob˘váku na ãerstvû vy‰tukovanou stûnu a obãasnû se do ní
(ne)trefuj ‰ipkami-rodiãe budou mít radost). Dal‰ím dÛvodem, proã si ukli-
dit pokoj, pak je: Nechce se ti dûlat úkoly? Vidí‰, má‰ skvûl˘ dÛvod, ãím to
vysvûtlí‰ doma ( To jsem ov‰em zvûdavá, jak to pak vysvûtlí‰ ve ‰kole, kdyÏ
uÏ jsi pochovala v‰echny své babiãky, dûdeãky, str˘ãky i tetiãky-nûkteré
dokonce i dvakrát…???). A nezapomeÀ, Ïe Medvídci, panenky, váziãky a sta-
ré plakáty ti uvolní místo. Z hraãek jsi uÏ pfiece vyrostla. (No jasnû, teì má‰
daleko váÏnûj‰í starosti: Mám si vzít ty ãerné, anebo naãernalé kalhoty?
Anebo, Ïe bych si vzala ty zãernalé?).

Tak a na úklid svého kor˘tka si vzpomeÀ i tehdy, kdyÏ je venku zima 
a nevlídno - pfiesnû ideální ãas k tomu, abys vytáhla staré milostné dopisy a
trochu si zavzpomínala ( A hned potom si skoã do ob˘váku na ty ‰ipky). 
A kromû toho pfii úklidu své komÛrky na zastrãeném místû ve skfiíni objeví‰
skvûlé obleãení, které se teì opût vrací do módy ( Myslela jsem, Ïe ãastûj-
‰ím úklidem pokoje se rozumí uklízet jen to, co je vidût, tak jakápak skfiíÀ?).
Jo, a kdyÏ uÏ ses na to vrhla, zkus si pfiestavût i nábytek, aby ses vyhnula
geopatogenním zónám. (Rodiãe budou mít opût radost, osobnû bych navr-
hovala, aby sis místo nábytku, radûji pfiestavûla hlavu-je to ménû fyzicky
nároãné…i kdyÏ jak u koho…a v˘sledek je relativnû stejn˘.). 

A jak tak neuklízí‰, najednou co to neobjeví‰: A hele, kostkovaná ‰ála tvojí
sestry! Má‰ koneãnû dÛkaz, Ïe ti tu ta (prej) potvora v tvé nepfiítomnosti taj-
nû kraluje (diskriminace jedináãkÛ a sester s bratry). Taky je fakt dobr˘ ukli-
dit si v‰echny ty krámy ze stolu, protoÏe: Kam bys teì jinak dala v‰echnu tu
kosmetiku a dekorativní potfieby k líãení (Já myslela, Ïe se to dává na xicht,
ale koneckoncÛ i nûkteré hlavy mohou mít nakonec stejn˘ úãel jako náby-
tek - pfiinejmen‰ím stejnû duní, kdyÏ o nû omylem zavadíte). Taky je váÏnû
dobr˘ uklidit si pokoj, protoÏe tvÛj kluk uÏ nebude mít problémy najít
postel ( A tvÛj táta zase kluka…). No, ale ten nejlep‰í dÛvod je stejnû nako-
nec ten, Ïe v neposlední fiadû potû‰í‰ rodiãe a bude‰ mít u nich jedno plus
dopfiedu ( Odmyslíme-li si ov‰em ten drobn˘ incident s tou fotografií, pfie-
stavûn˘m nábytkem a tv˘m klukem v posteli…A také jedna velmi dÛleÏitá
otázeãka: Co se rozumí tím plus? Jestli pochvala, je to sice pûkné a chváli-
hodné, ale prachy jsou pfiece jenom prachy…).

Tak a jak jste na tom vy, milí ãtenáfii? Máte po pfieãtení tohoto ãlánku také
z hlavy meloun-jako já, kdykoliv si pfieãtu nûjak˘ dívãí ãasopis? A máte v
pokoji bordel jako v tanku, anebo jste puntiãkáfisky zaloÏen˘ jedinec se v‰e-
mi vûcmi na svém místû? Uklízíte-li si, nezb˘vá neÏ vám sloÏit obdiv a hlu-
bokou poklonu, neuklízíte-li si, pak budete zfiejmû OUT, protoÏe "uklízet si
svÛj pokoj-je‰tû ke v‰emu ãastûji" je IN. Ale na druhou stranu, jestliÏe tak
neãiníte, zase o sobû mÛÏete smûle tvrdit, Ïe vás omlouvá neznalost, proto-
Ïe neãtete dívãí ãasopisy a tudíÏ nemáte ani nejmen‰í potuchu o tom, co je
dneska IN a OUT. A to vás sv˘m zpÛsobem ‰lechtí.
TakÏe, aÈ uÏ si jednou koneãnû uklidíte, anebo vÛbec ne, nezb˘vá neÏ jen
opût dodat…

…Hodnû ‰tûstí.
Sakastrová Lucka

Dívčí test: Brečíš nebo vraždíš?

Otázka 1   Otázka 2   Otázka 3   Otázka 4   Otázka 5   Otázka 6   Otázka 7  Otázka 8   Otázka 9   Otázka 10   Otázka 11
A 3 4 2 1 3 1 1 3 4 2 1
B 2 4 3 2 4 2 2 2 1 1 3
C 4 4 4 3 2 3 3 1 3 3 2
D 1 4 1 4 1 4 4 4 2 4 4
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.noãní#filmov˘#maraton.
.gymnázium.jírovcova.08
Ve stfiedu 07.05.03 20:43
byla obnovena tradice.
Na podlahu tûlocviãny se
snesly Ïínûnky a tûla 
studentÛ. Pfii stavbû 
plátna byla pouÏita 
nejmodernûj‰í technologie 
vynalezená v˘hradnû pro tento úãel.
Toto know-how se stane
hlavní v˘vozním artiklem
gymnázia Jírovcova od dob
technologií legendárního 
Jaroslava Zíky. 

Maratonu se úãastnilo cca
50 osob. Promítané filmy:
Evil dead 3; Shining; Rocky
Horror; Czerna kocka, bily 
koczour. V‰echen prach byl 
odnesen na tûlech studentÛ
a nebylo tfieba zametat.
HODNOCENí: VELMI ZDA¤ILÉ.
Opakování se pfiedpokládá.
>>CZE9001>#(C)SIDUR2003>>#

ŽÁK VERSUS ZNÁMKY
Hustí do Vás rodiãe od maliãka,
abyste se uãili, Ïe se dostanete na
‰kolu, na kterou chcete, Ïe budete
mít snaz‰í Ïivot, Ïe to dál dotáhnete
atd.? Av‰ak pod podmínkou, Ïe
budete mít dobré známky, nejlépe
vyznamenání? Uãíte se a ono 
nepfiichází? 

Zamyslete se, buì je to ve Vás
nebo „v tom druhém“. Nûktefií uãi-
telé Vám fieknou, Ïe známky nejsou
dÛleÏité, ale jak pro koho. Pro
nûkteré ‰koly, na které se chystáte,
aÈ uÏ je to stfiední nebo vysoká, je to
dÛleÏité, ale taky nemusí. Na dru-
hou stranu Va‰i inteligenci Vám
nikdo nevezme a ta rozhodnû nemá
co do ãinûní se známkami, zdárn˘m
pfiíkladem mÛÏe b˘t Albert Einstein,
kter˘ propadal z matematiky a 
v blízkém oboru, coÏ fyzika nepo-
chybnû je, se stal slavn˘m a neod-
mysliteln˘m. 

Proto se natrapte nad ‰patnou
známkou, kterou jste kdy dostali, 
a vûzte, Ïe kdyÏ nepolevíte, Va‰e úsi-
lí se Vám jistû vrátí. Nejv˘stiÏnûj‰í je
známé pofiekadlo: „Bez práce nejsou
koláãe.“   (a bez penûz taky ne). 

Krist˘na Vopelková

COM ICS • Rasta Vlasta, pan Kedlubna a pan Jón

Pí‰ou a kreslí: Prstihrst

Oslovení, pfiedstavování
Názorn˘ pfiíklad, zamilovan˘ pár pot-
ká pfii procházce kolem fieky kama-
ráda, kter˘ zná jen chlapce. Zde je
stenografick˘ záznam jejich rozhovo-
ru. Chlapec: To je dnes krásnû, viì
zlato? Dívka: To ano. Ostatnû s
tebou je mi vÏdy nádhernû! Kama-
rád: Nazdar vole! Tak co, jak Ïije‰?
Vidim, Ïe sis nabalil pûknou ‰Èabajz-
nu. Jak to de kotû (fieãeno s v˘raznû
pozvednut˘m oboãím). Nemá‰ chuÈ
na pofiádného chlapa. Chlapec: Tak
pozor, pozor. Ona totiÏ tak „‰Èabajz-
na“ má své jméno. Dívka: Ale, jen
ho nech, nezdvofiáka jednoho. Sice
zná hlá‰ky z Pfiátel, ale jako Joey roz-
hodnû nevypadá! Kamarád: Bacha
na vûc. Co chybí v kráse, hravû pfie-
koná to, co mám v kalhotách…vlast-
nû v hlavû. A to, Ïe má jméno, je mi
celkem voln˘. Holka jako holka. 
Dívka: No tedy, to je ale úroveÀ. 
A je‰tû má odvahu my tykat. Nesl˘-
chané! S k˘m ty se to nekamarádí‰.
Chlapec: PromiÀ lásko, já také
nevím, kde jsem k takovému pfiíte-
líãkovi pfii‰el. Stydím se! A ty uÏ si
dej rad‰i odchod frajere. Kamarád:
Nemohu je‰tû odejít, nestihl jsem si
domluvit rande. Dívka: To uÏ stejnû
nestihne‰! Prosím, zbav mû toho
otrapy. Chlapec: S radostí! Pfiání
dámy je pro mû vÏdycky rozkazem!
Kamarád, nasávající vlhkost v fie-
ce: Já ti to vrátim, jen poãkej (zajíci)!
Tohle ti jen tak neprojde! 

I bez koupele se mÛÏe ãlovûk
seznámit s novou pfiítelkyní svého
pfiítele a je‰tû si pfiíjemnû popovídat.
Proto pfii oslovení je tfieba nejprve
správnû pouÏít 5. pád, a fiíct tedy
nikoliv Pane Novák, ale Pane Nová-
ku. S uráÏkou hraniãí oslovení pou-
h˘m pfiíjmením. Dále je vhodné
uvést titul, ov‰em ne v‰ichni si na
nûj potrpí. K této kapitole patfií 
i tykání a pfiedev‰ím  jeho nabídka.
Tykání nabízí dáma (star‰í, atd. pod-
le pravidla pfiednosti) pánovi (mlad-
‰ímu, atd.). Mlad‰í mÛÏe star‰ího
pouze poÏádat aby mu tykal bez
nároku na reciprocitu. Îádost o tyká-
ní lze bez poru‰ení bontonu odmít-
nout.

Pfii pfiedstavování se opût uplatÀu-
je zákon pfiednosti. Pán (mlad‰í,
atd.) se vÏdy pfiedstavuje dámû
(star‰ímu, atd.) a stejnû se postupu-
je i v pfiípadû, kdyÏ nûkoho nûkomu
pfiedstavujeme. Dáma se - ani pán
dámu - nikdy nepfiedstavuje pánovi
(s v˘jimkou vysoce postavené osob-
nosti). V domácím prostfiedí pfiedsta-
vujeme âechy cizincÛm, blízké pfiá-
tele tûm vzdálenûj‰ím, ve vût‰í spo-
leãnosti nikoliv kaÏdého kaÏdému,
ale jen ve skupinkách. Cizí Ïenû
manÏel nejprve pfiedstaví svoji man-
Ïelku. Souãasnû se doporuãuje pro-
hodit nûco bliÏ‰ího o zúãastnûn˘ch,
podle situace buì o jejich práci,
nebo zájmech, abychom usnadnili
dal‰í zábavu ãi jednání nov˘ch zná-

m˘ch. Pfiedstavíme se i sousedovi 
v autobuse (vlaku) pfied dlouhou
cestou, pán se pfiedstaví dívce, kte-
rou podruhé poÏádal o tanec. Pfii
pfiedstavování je téÏ vhodné povstat
(zde se opût nezapomene fiídit pra-
vidlem pfiednosti) a díváme se vzá-
jemnû do oãí. Ruku pfii pfiedstavová-
ní jako první podává ten, komu se
pfiedstavujeme. MÛÏe to uãinit 
a nemusí, stejnû jako mÛÏe a nemu-
sí dodat: Tû‰í mû, Ïe vás poznávám.
Dáma v‰ak pouze: Dobr˘ den. 
S pfiedstavováním se ãasto spojuje
pfiedání vizitek. Jsou 4 základní dru-
hy vizitek. SluÏební, která by mûla
vedle jména obsahovat i funkci 
v zamûstnání. Dále v levém spodním
rohu telefon a v pravém spodním
rohu adresu. Stejnû jako vizitka sou-
kromá, která se li‰í jen tím, Ïe udává
údaje o soukromém telefonním ãísle
a soukromé adrese. Na kombinova-
né vizitce obsahují oboje. Osobní
vizitka obsahuje pouze jméno a pfií-
jmení. VyuÏití vizitek je znaãné: 
k podûkování, doleva dolÛ na ni tuÏ-
kou napí‰eme PR (pour remercier),
pro blahopfiání PF (pour féliciter), pfii
louãení PPC (pour prende congé), k
pfiedstavení PP (pour présenter).
Pokud nezastihneme doma pfiítele,
napí‰eme PRV (pour rendre visite) 
a vizitku vhodíme do schránky.

Marek Nebesáfi
nebko@email.cz

sms love 
pfiísnû tajné

Za touto magickou formulkou se
skr˘vá podstata obrovsk˘ch ziskÛ mobil-
ních operátorÛ. Proto pojìte nahlédnout
pod pokliãku tohoto monstrózního a
pfiísnû utajovaného projektu na vysávání
penûz z mlad˘ch lidí.

V‰e zaãíná vytipováním vhodné
dvojice na základû informací vyplnûn˘ch
pfii koupi telefonu. Tento sloÏit˘ v˘bûr
provádûjí ti nejlep‰í odborníci na psy-
chologii. Hledá se dvojice, která si spolu
bude perfektnû rozumût pfii komunikaci
pfies textové zprávy, ov‰em pfii komuni-

kaci z oãí do oãí by mûlo brzy dojít k
neshodám a problémÛm. âísla vybrané
dvojice se poté pfiedají na fiídící centrálu
a zde teprve zaãíná samotná akce. Jeden
z dvojice je z centrály prozvonûn jakoby
tím druh˘m z dvojice. Dál se jiÏ v‰e
ponechá svému osudu a operátofii si jen
mnou ruce a poãítají vydûlané koruny.
Znáte to urãitû kaÏd˘. Po prvním prozvo-
nûní následuje opatrn˘ kontakt typu:
Kdo jsi? ãi prozvonûní zpátky. O pár
hodin pozdûji, pár desítek zpráv a utra-
cen˘ch pár set korun, je jiÏ domluvené
první rande, datum svatby i poãet dûtí.
Bez nároãn˘ch reklamních akcí se pení-
ze vydûlávají skoro samy. Tím to v‰ak
celé zdaleka nekonãí. 

Dal‰í dÛleÏitou souãástí plánu je
rozchod, kter˘ obvykle následuje brzy po

prvním rande - psychologové se ãasto
nem˘lí. MoÏná se domníváte, Ïe tím pfii-
jdou operátofii o své zisky. Ov‰em jste na
omylu. Nejenom Ïe rozchod je záleÏi-
tost, kterou rozhodnû nevyfie‰íte pouze
jednou zprávou, ale také je po nûm tfie-
ba vyplakat se na ramench sv˘ch nejlep-
‰ích kamarádÛ. A jak jinak neÏ pfies
smsky?! 

TakÏe si dávejte pozor na neznámá
ãísla a nevûfite nikomu. A nezapomínejte
- operátofii nikdy nespí.

Pozn.: Nûkteré ãásti tohoto vymy‰leného
ãlánku se mohou shodovat s vymy‰le-
nou skuteãností, ov‰em jedná se jen 
o náhodnou podobnost.

Marek Nebesáfi
nebko@email.cz

panoptikum

Mil˘ deníãku, 
musím Ti napsat, co se mi zase pfiihodilo. V‰echno je proti mnû, nic se mi
nedafií. UÏ váÏnû nevím, co si mám poãít. Jsem  z toho úplnû  konsternovaná.
Tak si pfiedstav tu hrÛzu, ráno jsem zaspala, takÏe jsem místo v pût vstala aÏ v
pÛl ‰esté. Nestihla jsem si proto pfielakovat nehty, ten na levém palci se mi
zaãíná trochu loupat. Jen doufám, Ïe to nikdo nezpozoruje, to by byl nepfieko-
nateln˘ trapas. BûÏné kosmetické úpravy dopadli na‰tûstí dobfie, moÏná bych
mohla fiíct dokonce nadprÛmûrnû, takÏe jsem mohla pfied osmou hodinou
vyrazit vstfiíc nov˘m Ïivotním zku‰enostem. To jsem ale je‰tû netu‰ila, jaká dal-
‰í hrÛza na mû ãeká pfied domem. Podpatek mé nádherné nové botiãky se
zaklínil mezi obrubník a chodník. Musela jsem se ohnout a vytáhnout ho. Zrov-
na kolem ‰la skupinka nûjak˘ch nemoÏn˘ch habánÛ a jeden z nich mi fiekl aÈ
uhnu, ale dodal, Ïe jsem nádhera, tak jsem mu tu pfiedchozí uráÏku odpustila.   
Mûstská byla zase hroznû narvaná, nemohla jsem si ani sednout. V‰ichni se
jen tlaãí tam a zpût, vystupují a zase se vrací. Taky by mohli chodit pû‰ky a
autobusy pfienechat tûm, kdo je OPRAVDU potfiebují. Do ‰koly jsem dorazila
na‰tûstí vãas, sedím v lavici a nudím se. 
Teì jsem si v‰imla, Ïe ten blbec, co sedí tfii lavice za mnou, se na mû zase
dívá. Proã jen tak divnû civí? O co mu asi jde? Tváfiím se NENÁPADNù! Sedím
pfiirozenû, pravou noÏku pfies levou, podpatek opírám v uliãce mezi lavicemi.
Néééé, na silonkách se náhle objevila obrovské díra. Co s tím? Osud se mi
mstí, Ïivot bofií jako domek z karet. To je konec, co si jen poãnu? Tenhle den je
‰ílen˘!
Snad si ani nebudu moct jít odpoledne koupit tu úÏasnou sukni, co jsem vãera
vidûla ve v˘loze. Ale je pfiece tak levná, jen za dva litry! Urãitû ji koupí nûkdo
jin˘... Ale v tomhle stavu do mûsta nejdu, to je absolutnû vylouãené.
Cítím na sobû pohledy celé tfiídy, v‰ichni jistû znají mé ne‰tûstí a pfiejí mi ho.
Lidská závist je nekoneãná. Ti uboÏáci se prostû nedokáÏí smífiit s tím Ïe jsem
krásnûj‰í, pfiirozenû inteligentní a ve v‰ech smûrech lep‰í neÏ ONI.

Tereza ·álková

Designeři aneb bez šamponů ani ránu
Jako dal‰í (mega) skupinu  mládeÏe se Vám pokusíme pfiedstavit Designery.

Charakteristické znaky:

Designerky:  kudrlinky, lokny, vlnky - gelem k dokonalosti za kaÏdou 
cenu
sexy make-up i make-down
stfiíbro ãi zlato nutné: kruhové ãi dlouhé náu‰nice, 
prst˘nky, fietízky(ãasto s pfiívûskem kfiíÏe)
odûvy - dle posledních trendÛ (volánky, stfiapeãky, 
tkaniãky, kytiãky, hluboké v˘stfiihy, rozparky…)
kaÏdopádnû boty s vysok˘m podpatkem
kabelky s ou‰kem jen na protaÏení ruky

Designefii: krátce stfiiÏené vlasy, které ãasto pod nánosem gelu 
nejsou vidût 

tváfi hladce oholena ãi zdobena vousky rÛzn˘ch motivÛ
stejnû jako u designerek je stfiíbro nezbytnou souãástí 
vzhledu (masivní fietûzy, prst˘nky, náramky…) 
uplá trika, svetfiíky (obzvlá‰tû s v˘stfiihem do V), 
koÏené bundy, kalhoty, nale‰tûné ãerné koÏené boty

Spoleãné znaky: Co moÏná nejdraÏ‰í a nejznaãkovûj‰í obleãení, cigarety, 
historky a jiné…

Z deníčku studentky Z. Ž...
...aneb těžký život úspěšných spoluobčanů
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nevšední všednosti  

Minulé léto jsme se s bratrancem
Matûjem a kamarádem ZdeÀkem
rozhodli vrátit se k zapomenut˘m
radostem dûtství a zahrát si pofiádnû
hru na hrdiny Draãí doupû. JenÏe ve
dne nebylo ãasu nazbyt, a tak padlo
rozhodnutí hrát v noci. A protoÏe jde
o hru ãasovû nároãnou, bylo nutno
hrát beze spánku. V osm veãer jsme
usedli ke kuchyÀskému stolu a pfii-
pravili první konvici ãaje-zabijáka.
Jak jinak se nadopovat kofeinem,
kdyÏ nám kafe nechutná a na colu
jsme nemûli chuÈ? A ãaj je stejnû
jeden z nejlep‰ích nápojÛ. Já jsem
pfiipravil hru a fiídil jsem kluky v
jejich dobrodruÏství. Ihned jsme se
ponofiili do dûje a vynofiili jsme se
jen tehdy, kdyÏ bylo tfieba uvafiit dal-
‰í konev ãaje – coÏ bylo vÏdy ihned
poté, co do‰la pfiedchozí várka. A
fungovalo to! Spát se nikomu
nechtûlo (pfiestoÏe na‰e pfiedchozí
prÛmûrná spánková bilance byla asi
ãtyfii hodiny na den) a ãaj nám doce-
la chutnal. Jediné, co nám znepfií-
jemÀovalo zábavu byly moãopudné

úãinky, které ãaj vyvolával. Je neuvû-
fiitelné, jaká se ve tfiech lidech dá
utvofiit fronta na záchod. KaÏd˘ch
dvacet minut jsme se vystfiídali a
napumpovali do mísy nûco pfies litr
vody. Cukr nutn˘ ke slazení ukrutnû
hofikého ãaje nám brzy do‰el, ale
na‰tûstí se i kolem pÛlnoci v domû
na‰li lidé ochotni nám trochu (kilo)
cukru pÛjãit. Nicménû i pfies tyto
ru‰ivé vlivy jsme se snaÏili hrát dál a
nakonec se nám podafiilo dobro-
druÏství úspû‰nû dokonãit. 
KdyÏ jsem vítûzoslavnû pohlédl na
své spoluhráãe, nespatfiil jsem tolik
oãekávanou masku vítûzství, ale
zeleno-rudé obliãeje s vypoulen˘ma
oãima. Také já jsem si uvûdomil leh-
kou nevolnost, ale v pití ãaje jsem
byl o nûco trénovanûj‰í neÏ mí kole-
gové. Náhle mne zalila vlna horka a
já se zaãal potit. Sáhl jsem si na
zápûstí a zbûsil˘ krevní tep mi témûfi
odmr‰til ruku nazpût. Také ostatním
bylo zjevnû horko a tak jsme otevfieli
okna. Najednou jsem mûl divn˘
pocit, Ïe nûkdo ode‰el, ale nemohl

jsem se rozpomenout kdo. KdyÏ
jsem se svûfiil ostatním, fiekli Ïe mají
stejn˘ pocit (druh˘ den jsme to pfii-
ãetli hromadné halucinaci, kromû
nás tfií v kuchyni celou noc nikdo
nebyl. Nebo Ïe by duchové?). Dal‰í
podivné pfiedtuchy a pocity následo-
valy, a tak jsme se radûji odebrali na
lÛÏka naspat dal‰í ãtyfii hodiny
neklidného, pfieru‰ovaného spánku.
Za jedenáct hodin na‰í noãní hry
jsme spotfiebovali krabici ãerného
ãaje, pytlík sypaného ãaje, jeden a
pÛl kilogramu cukru, osmnáct litrÛ
vody, jednu záchodovou mísu a
nûkolik milionÛ nervov˘ch bunûk.
Ale stálo to za to! Od té doby, kdy-
koli se sejdeme, opakujeme tento
rituál, teì uÏ jako ostfiílení borci.
Denní dávku spánku se nám uÏ
podafiilo zredukovat na dvû a pÛl
hodiny (po nûkolika – asi tak dvou –
dnech jsou  sice následky drtivé, ale
my Ïijeme pfiítomností). No nejsme
my blbci?

Vojtûch Bednáfi 

Je pÛl jedné a já stále nemÛÏu
usnout. Televizi jsem zapnula a vzá-
pûtí vypnula, neboÈ nejnovûj‰í ero-
tick˘ seriál mû moc neláká. Rozhod-
nu se tedy pro procházku. Proã ne,
alespoÀ si proãistím hlavu. Ano,
veãerní procházka centrem, to je to
pravé. V rychlosti na sebe hodím
mikinu a rifle a mÛÏu vyrazit!
Vycházím z na‰eho domu v historic-
ké ãásti mûsta a jiÏ od dvefií sly‰ím
zpûv. Honem vybûhnu na ulici s tím,
Ïe se koná nûjak˘ karneval. Popelni-
ce, jeÏ mi pfiilétne k nohám mû pfie-
svûdãí o nesprávnosti mé domnûn-
ky. Vidím pfiibliÏnû deset pánÛ stfied-
ního vûku, jak si to mífií ke mnû.
„Tfieba se chtûjí zeptat na ãas,“
napadne mû, a tak ãekám, aÏ dorazí.
Hodím po nich ochotn˘ v˘raz a
chystám se jim poskytnout informa-
ce. Jsou ode mû asi patnáct metrÛ,
kdyÏ zaãínám cítit podivn˘ pach. S
jejich blízkostí se zvy‰uje i jeho
intenzita. Ano, nem˘lila jsem se,
jsou to alkoholové v˘pary. Mimo
nich vypou‰tûjí z úst i oplzlá hesla,
jejichÏ v˘znam mi byl doposud
ukryt. V tu chvíli mi do‰lo, Ïe
nechtûjí vûdût, kolik je hodin, ani si
popovídat. Zaãínám nabírat rychlost.
Po chvilce se otoãím a zjistím, Ïe
mÛj jogging byl na nû pfieci jenom
moc rychl˘. Oddychnu si. Pfied
sebou spatfiím park. „To je ono!“
pomyslím si a vydám se vycházko-
v˘m krokem k prvním stromkÛm.
Chodím ‰tûrkovou cestiãkou lemo-
vanou pouliãními lampami a novû
vysázen˘mi jehliãnany. To je krása.
Tajemnû nasvícené stromky ve mnû
vzbuzují vzpomínky na dûtské letní
tábory, stezky odvahy a podobná
dobrodruÏství. V tom spûchu v‰ední-
ho dne jsem si nev‰imla stromkÛ
ani cestiãky. Parkem procházím kaÏ-
d˘ den, ale nikdy jsem ho takto
nevnímala. Jako by zde vyrostl dnes
– teì! Z m˘ch my‰lenek a zasnûné-
ho pohledu mû vyru‰í aÏ nebezpeã-
nû se k˘vající svítilna. Nejde mi to

do hlavy, a tak se jdu podívat na pfií-
ãinu tohoto jevu. U osvûtlení stojí
partiãka asi tak  patnáctilet˘ch
v˘rostkÛ. Opravdu, ale opravdu se
mi nelíbí, co dûlají té lampû. Roz-
hodla jsem se – pÛjdu jim to vymlu-
vit. S rodiãovsky nazloben˘m v˘ra-
zem pfiistoupím k nim, slu‰nû,
nahlas pozdravím a matefisk˘m
tónem poloÏím otázku: „Prosím vás,
proã to dûláte? Nechte toho!“ Ani
mû nezaregistrovali. „Tfieba na to jdu
‰patnû,“ pomyslím si. Pokraãuji tedy
je‰tû milej‰ím tónem: „No, tak! Ta
lampa je pfieci nevinná!“ lehce za‰p-
r˘muji. Koneãnû jsem získala pozor-
nost! Podivn˘ zrzav˘ chlapec s rov-
nátky a cigaretou v ústech se na mû
otoãí. Pfiestane lomcovat svûtlem.
Zaãínám pociÈovat, Ïe jsem uspûla!
Raduji se, uÏ se  nadechuji, abych
mu podûkovala a vysvûtlila své poãí-
nání, kdyÏ mû pfiedbûhne. Vztyãen˘
prostfiedníãek a slova: „Jdi do prde-
le, ty krávo!“ mû uzemnila. To jsem
od toho nevinného chlapce opravdu
neãekala. I pfies nemilou odpovûì to
zkou‰ím je‰tû jednou. Nyní zaãínám
tvrdûji a vyhroÏuji i zavoláním poli-
cie. Vrací se mi pouze v˘smûch.
Lampu se za mého nesouhlasného
dozoru vyvrátit podafiilo. Bûhem pfii-
bliÏnû deseti sekund oslavy kolem
pokofieného svûtla pfiestaly. Partiãka
mládencÛ stojí náhle jako opafiená a
kouká m˘m smûrem. „Îe by dostali
rozum a chtûli se mi omluvit za ty
vulgarismy?“ probleskne mi hlavou.
BohuÏel ale zjistím, Ïe za mnou stojí
jiná partiãka, ov‰em jiÏ tak dvacetile-
t˘ch muÏÛ. Polovina niãitelÛ osvûtle-
ní zmizela. „Asi to vidûli a chtûjí mi
pomoci!“ zaraduji se. Velmi nalehko
ostfiíhaní a tûÏce odûní gentlemano-
vé se ale pofiád mraãí. Usmûji se na
nû je‰tû víc, aby bylo jasné, Ïe jsem
pfiítel. V tu chvíli mû obstoupí. Zaãí-
nám pochybovat o kamarádsk˘ch
zámûrech. Pfii pátém kopanci do
Ïeber jsem si jistá – nejsou to kama-
rádi. Kolem projíÏdûjící policie mi

poslala soucitn˘ pohled znamenají-
cí: „Nechtûli bychom b˘t v tvé kÛÏi. “
A jeli si odpoãinout jinam. KdyÏ
v‰em aktérÛm bylo jasné, Ïe víc
nevydrÏím, zasadili mi poslední
kopanec, a se slovy: „To má‰ za tu
lampu a nemá‰ se tak blbû tlemit,“
ode‰li. Zbyly po nich pouze otisky
kanad na mém tûle. Stále mi vrtá
hlavou, co potfiebovali. No nic, opa-
trnû se zvednu a chci se jít um˘t do
kousek vzdálené ka‰ny. Celá podfie-
ná zahlédnu skupinku lidí mífiících
ke mnû. Je ve mnû je‰tû zbytek
nadûje – chtûjí mi pomoci – odve-
zou mû domÛ nebo do nemocnice.
Mají oãividnû dobrou náladu. Zubí
se na mû, tak se pokusím úsmûv
ne‰ikovnû opûtovat. Dva snûd‰í
pánové pfiichází ke mnû a fiíkají:
„Ahoj, já sem Vlado a tohle je DeÏo
a chceme tvoji penûÏenku, hodinky,
fietízky a jin˘ ‰perky.“ KdyÏ jsem
koukla do ostfií spí‰e maãety neÏ
noÏe, bylo mi jasné, Ïe to opût není
Ïert. Dobrovolnû, bez jak˘chkoliv
námitek jsem jim odevzdala v‰e-
chen svÛj majetek. 
Zmlácená, zniãená, okradená, zkla-
maná a vyãerpaná jsem zamífiila k
domovu. Pár metrÛ pfied m˘m
baráãkem mû zastavilo policejní
auto. Samozfiejmû jsem jiÏ nic dob-
rého neãekala. A taky Ïe ne! Nejdfií-
ve se mû oba mûst‰tí policisté
pokou‰eli naskládat do auta a celou
dobu mû konej‰ili, jak bude na
záchytce fajn, a kdyÏ jsem si fievem a
dupáním vymohla dechovou zkou‰-
ku, napafiili mi celí zklamaní alespoÀ
pûtisetkorunovou  pokutu. OdÛvod-
nili ji tím, Ïe se nemohu legitimovat.
Vysvûtlování, Ïe mnû pfied chvílí
okradli, bylo na mû moc vyãerpávají-
cí. To byla poslední kapka. Se slzami
v oãích jsem dobûhla aÏ ke vchodu,
zabouchla za sebou a otoãila klíãem.
Sesunula jsem se k zemi a zaãala
breãet a pfiem˘‰let.
Jedno vím po dne‰ku jistû a myslím,
Ïe vy to víte taky.

Eva Sobolíková

.................Což takhle 
večerní procházka?

ČAJ O PÁTÉ (ranní)

Pupendo ... a dál?

Vzhůru do boje!

Euforie ze sametové revoluce ãeské
obyvatelstvo po roce 1989 dávno
opustila a v nadcházejícím období
„kapitalistického vakua“ v letech
devadesát˘ch se snadno zapomína-
lo a odpou‰tûlo a hle! - pravice si s
levicí vesele podávají dvefie a komu-
nisté se opût pozvolna vkrádají na
Hrad. Opravdu lidé tolik zapomínají? 
Dnes je lidem „generace nula“ (tj.
lidem narozen˘m v roce 89) otázka
komunismu velice vzdálená. KdyÏ ve
‰kolách probíhala anketa, t˘kající se
právû vûcí z doby pfiedrevoluãní,
jenom málokdo z tázan˘ch  ãtrnácti-
let˘ch dûtí umûl rozumnû odpovû-
dût. Padaly v˘roky jako „Charta 77?
To je pfiece ten vojensk˘ oddíl!“
Nedivme se - oni v tom nevyrÛstali
a vût‰ina jejich rodiãÛ se o tom s
nimi doma nebavila, snad ze stra-
chu, Ïe by nûktefií museli pfiiznat, Ïe
i oni byli ve stranû. Na váÏné vûci z
dob hluboké totality se ka‰le, pfieÏí-
vají pfieváÏnû historky úsmûvné. To
vycítili hlavnû filmoví tvÛrci a fiádnû
toho vyuÏili.
Nemálo úspû‰n˘ch filmÛ poslední
doby je dûjovû zasazeno právû do
éry komunismu - teprve dnes je
totiÏ pfiíleÏitost svobodnû se k tomu
v‰emu svinstvu vyjádfiit. A národ
ãesk˘ tuze rád nadává, kdyÏ je po
v‰em. Nadávalo se na Rakousko -
Uhersko, nadávalo se na nacisty i
komunisty – vÏdy aÏ poté, co bylo
v‰e bezpeãnû za námi. Ano, kaÏd˘
se rád z nostalgie zasmûje nad vtip-
n˘mi scénami,  které mlad‰í genera-
ce ani kolikrát nepochopí - momen-
ty z filmÛ jako Pelí‰ky nebo Pupen-
do budí na na‰í tváfii úsmûv, ale
minulost  je v tûchto retrospektiv-
ních sondách do minulosti na‰eho
národa znaãnû zkreslená - dnes uÏ
to v‰e vidíme skrze rÛÏové br˘le. To,

ãemu se dnes smûjeme, v minulosti
zdaleka Ïádnou zábavou nebylo.
Pfii‰lo by vám zábavné, kdyby vám
nebylo dnes bez jakéhokoliv dÛvo-
du umoÏnûno cestovat do zahraniãí,
kdyby mohl kaÏd˘ závistiv˘ ãlovûk-
udavaã zpÛsobit vyhození va‰ich
dûtí ze ‰koly, kdyby za nadávání
proti reÏimu hrozilo nûkolik let ve
vûzení? Samozfiejmû, Ïe ne. Na plát-
nû se ale v‰e jeví jakoby jinak -
„vÏdyÈ ta doba byla vlastnû taky 
v nûãem romantická...“ ozve se.
Komunisté si hned také mohou pfii-
sadit - „vÏdyÈ jsme se mûli líp!“
Jasnû, jasnû, jasnû....
Doba jde ale dál a bude se zapomí-
nat ãím dál tím víc. Jedin˘ opaãn˘
efekt má politika - zaráÏí mne napfií-
klad v‰udypfiítomn˘ nárÛst populari-
ty „moderní“ KSâM... to se proboha
lidé nikdy nepouãí? To tak snadno
odpustí zloãincÛm v‰echno svin-
stvo? Ale i filmÛ s tématikou Ïivota z
období normalizace bude ub˘vat –
budou oslovovat mnohem ménû
lidí, komunismus se jaksi „zakonzer-
vuje“ a bude povaÏován jenom za
dal‰í z mnoha údobí historie na‰í
zemû, která tak jako tak zaãne
pozvolna ztrácet v rámci evropské
integrace vlastní identitu. âas rány
zhojí, to je ovûfiená pravda. Za tfiicet
let filmy jako Hfiebejkovo Pupendo
nikoho neosloví. Zájem vefiejnosti
bude dávno jinde, uÏ ani dospûlí
lidé si nebudou umût dát souvislosti
dohromady. 
Udûlejme to proto jako ve filmu -
schovejme jako sochafi Mára s Mílou
Bfieãkou nûkam papírek s posel-
stvím pro budoucí generace - bu-
dou se nám jenom smát.

Jakub Hussar 
Hussar.Jakub@seznam.cz 

"Tááák!!! Tu má‰!!! Ty hnusná
bestie!" dal‰í ãervenej flek na stûnû,
to bude mít táta radost. Jsou 3 hodi-
ny v noci a já bezhlavû mlátím v‰ím
co se naskytne kolem sebe. Obvykle
se dokáÏu docela dobfie ovládat,
ale...

Pfiedstavte si, Ïe vás ani ne po
dvou hodinách spánku vzbudí tohle
odpornû vlezl˘ bzíkání bodav˘ch
noãních letu‰ek, kter˘ nemÛÏou tu
"pusu" aspoÀ ze soucitu zavfiít ani
kdyÏ jsou uÏ skoro ve va‰em uchu.
Urãitû se taky nepoddáte pfiedstavû,
Ïe si na vás do rána udûlají hostinu.
A právû proto má tohle mrÀav˘
nicotn˘ stvofiení kupodivu tu moc
postavit vás na nohy v kteroukoli
denní ãi noãní hodinu...
Popravdû fieãeno jsem strávila pÛl
hodiny uprostfied noci poskaková-
ním po pokoji, nadáváním a proklí-
náním bodavého hmyzu. Ale na dru-
hou stranu, kdyÏ jsem se uklidnila,
jsem si zahrála na Colomba (svého
hrdinu z dûtství) a lstivû se plíÏila po
m˘m noãním království a nasloucha-
la odkud poslední nezvan˘ host pro-
zpûvuje svoji monotónní árii. Nena-
‰la jsem ho! Zalitovala jsem, Ïe mu
mÛj pokoj poskytuje skoro nekoneã-
nû mnoho skryt˘ch zákoutí, ze zou-
falství jsem si nastfiíkala konãetiny
repelentem a zmoÏená neãekanou
noãní aktivitou se zabofiila co nej-
hloubûji do pefiin.

Dal‰í veãer. Chystám se "na kutû"
a zatím je klid... podezfiel˘ ticho pfied
boufií, kter˘m jemÀounce prostupuje
nenápadnû pfiíjemná instrumentální
hudbiãka ze seriálu Twin Peaks,
naznaãuje, Ïe jakmile zhasnu a uve-
lebím se, mÛj trpûlivû vyãkávající
spolubydlící "oÏije" a vyrazí do 
útoku.
Bude to dlouhá a krvavá bitva!!

Hana âerváková 
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Z tiskařova 
archivu:

William
Golding 
DĚDICOVÉ
Tento román není sice ani tak star˘

(vy‰el 1955), ani tak neznám˘ jako

v minulém ãísle pfiedstaven˘ Zamja-

tinÛv MY (1920), pfiesto si zaslouÏí

pozornost. Sledujeme v nûm Ïivot,

ãi spí‰e (ne)pfieÏívání tlupy pravû-

k˘ch lidí. BohuÏel pro nû, jsou jedni

z posledních, ktefií je‰tû nebyli vytla-

ãeni „nov˘mi lidmi“, coÏ jsou pfied-

kové nás v‰ech. Kniha je vyprávûna

samotn˘mi ãleny tlupy, z pohledu

tvorÛ, ktefií uÏ sice dosáhli jistého

stupnû v˘voje my‰lení, pfiesto jsou

v‰ak v mnoha ohledech znaãnû pri-

mitivní. To by se mohlo zdát ve

v˘sledku neobratné, ãi málo ãtivé,

opak je v‰ak pravdou. Pfiíbûh má

spád a ãlovûka snadno vtáhne do

dûje. Já sám jsem drÏel zaÈaté pûsti

a modlil se, aby si uÏ tlupa uvûdo-

mila, Ïe klacíky, které povaÏují za

dárky od „nov˘ch lidí“ jsou ve sku-

teãnosti smrtelnû nebezpeãné ‰ípy.

Cel˘ dûj je vystavûn˘ na my‰lence

na‰í nehezké minulosti, jejíÏ stopy

mÛÏeme bez potíÏí vysledovat v

chování lidí dodnes. âlovûka nutí k

zamy‰lení, kdyÏ sleduje, jak je nic

nechápající pfiátelská tlupa postup-

nû vybíjena na‰imi chytfiej‰ími,

obratnûj‰ími a hlavnû mnohem

bojovnûj‰ími pfiedchÛdci. I kdyÏ i

nám je na konci dána jistá malá

‰ance, Ïe snad pfieci jen nejsme tak

zlí, hlavní pocit zÛstává. Tûm, kdo

jsou nespokojeni se souãasn˘m lid-

stvem, dá kniha v mnohém za prav-

du a tûm, ktefií jsou bezv˘hradní

zastánci dne‰ní spoleãnosti, moÏná

otevfie oãi. KaÏdopádnû stojí za to si

jí pfieãíst.

Vojtûch Bednáfi

Náhodn˘ divák vypráví:
„KdyÏ jsem se onoho dne plíÏil
vstupní halou kina, vzpomínám si, Ïe
bylo úter˘ 8.dubna a v hlavû mi znû-
la jediná my‰lenka – nikdo mû
nesmí poznat. Pfieci jen musím ales-
poÀ trochu dbát na svou povûst, a
proto jsem se s parukou a br˘lemi
vydal spû‰nû k pokladnû. Límec
kabátu vysoko zdviÏen˘, ãepici sraÏe-
nou hluboko do ãela. Jistû jsem
upoutal mnoho pozornosti – nûkde
tu mám fotky – ale nikdo by mne
nedokázal identifikovat. Zmûnûn˘m
hlasem jsem poÏádal o lístek a vydal
jsem se shlédnout ono zakázané,
tajuplné, a právû proto tolik lákavé
ovoce. 

Usedl jsem na sedadlo, jasnû se
mi vybavuje ãíslo – byla to jedenáct-
ka. MoÏná mû to mûlo vzhledem 
k záfiijov˘m událostem v New Yorku
varovat, ale já tomu nevûnoval
pozornost a nervóznû jsem oãekával
zaãátek. A pak to vypuklo.

AÏ do konce 100minutového filmu
jsem sedûl zabofien v kfiesle a potá-
cel se mezi zdû‰ením a klinickou
smrtí. Po celou dobu mne bombar-
doval jeden „kameÀák“ za druh˘m.
Notoricky znám˘m vtipÛm jsem se
nemohl smát, ani kdyÏ jsem se
opravdu snaÏil – bránice zfiejmû
dobrovolnû pfieru‰ila kontakt se
smyslov˘m vnímáním a mûla dost
práce s udrÏováním d˘chání, jelikoÏ

mozek se v záchvatu ‰ílenství snaÏil
co chvíli sebevraÏdou ukonãit ‰ílen˘
maratón. MÛj Ïivot uÏ nikdy nebude
tak poklidn˘ jako dfiív.

Vysílám proto varování! Pokud se z
jakéhokoliv dÛvodu (pravdûpodob-
nû touha skonãit se Ïivotem) roz-
hodnete shlédnout toto monstrdílo,
rozmyslete si to. KdyÏ uÏ chcete
zemfiít, zvolte nûjak˘ ménû bolestiv˘
zpÛsob, tfieba upálení. Já osobnû
totiÏ pfii pohledu na kámen dostá-
vám epileptick˘ záchvat, a kdyÏ se
mû kamarád v dobré vífie snaÏil roz-
veselit vtipem, tak tak se vyhnul pûs-
ti mífiící na jeho obliãej.“ 

Recenzent dodává:
Abyste si udûlali obrázek o tom, jaká
sorta vtipÛ je ve filmu zastoupena,
uvedu pár pfiíkladÛ. V poslední scé-
nû filmu zastaví bûÏce na mostû sta-

fienka se zbraní: „Ale babi, já vás
opravdu nechci znásilnit!“ vysvûtluje
mladík. „Ale bude‰ muset mladej,
hehehe.“ K popukání, Ïe? Ale pokra-
ãujme. „Kdo odpálil tu stfielu?!“ five
major na vojáky. „Vojín Vomáãka,
pane.“ fiekne nesmûle jeden z fiady.
„¤eknûte to sakra jako chlap!“ rozãi-
luje se velitel. „Vojín Vomáãka, vole.“
Nebo co tfieba tenhle: „Dej mi je‰tû
jednu ‰anci!“ prosí nah˘ cizoloÏník
manÏela nevûrné Ïeny ozbrojeného
pu‰kou. „Dobrá. MÛÏe‰ si ho roz-
houpat.“ Pro orientaci to snad staãí.

A teì si pfiedstavte, Ïe cel˘ch sto
minut filmu jsou jenom samé tako-
véto vtipy. âlovûk oãekávající pospo-
jování „legraãních“ sekvencí nûjakou
zápletkou bude zklamán. Roli pfiíbû-
hu se tu sice snaÏí suplovat zápletka
s ukryt˘m pokladem, ale myslím, Ïe
lep‰í námût by se dal vymyslet na
téma banán v míse. Jestli se zrovna

nalézáte uprostfied filmu, nebo se uÏ
blíÏíte ke konci, to bez hodinek
nepoznáte – a je to jedno. K pointû
nic nesmûfiuje a jediné co asi donu-
tilo pana reÏiséra film ukonãit bylo
naprosté vyãerpání v‰ech na‰ich
národních kameÀákÛ (bohuÏel, ne
nadlouho, druh˘ díl se uÏ pr˘ pfiipra-
vuje). A tady je dal‰í problém – jak
se smát vtipÛm, jejichÏ zakonãení je
vám jasné uÏ od zaãátku a navíc jich
podstatnou ãást v‰ichni známe?
KdyÏ asi pÛl minuty pfiedem víme, Ïe
muÏ pronásledující autobus je jeho
fiidiã, vtipné odhalení moc vtipné
není. 

Pfiesnû to vystihl recenzent „kon-
kurenãního“ (J) ãasopisu: „Jde 
o komedii tak lidovou, Ïe uÏ ani
není pro lidi. Je pro ony pomyslné
„nováky“, ktefií snad ani neexistují.“ 
K tomu snad jen dodám, Ïe herecké
obsazení nebylo pfiíli‰ ‰Èastné
(nûkdy nevím, zda jde o opravdu
slab˘ kompars, nebo o velice ‰pat-
ného herce) a nepÛsobí pfiirozenû.
Hudba nebyla nijak skvûlá, ale ales-
poÀ se k filmu hodí a nijak neru‰í.
Tak vidíte, nûjaké plus se pfieci
na‰lo. 
„Ale bylo to hezky barevn˘“ dodává
kolemjdoucí chlapeãek. Tak dobrá,
dobrá, mûjme soucit. Ale jenom jed-
nu, staãí? „Tak jo. Ale taky tam byla
pistole!“ To je na hvûzdiãku málo,
ví‰? A vÛbec, fiek jsem jednu, tak jed-
nu. Konec debaty. 

Vojtûch Bednáfi

kulturní
revijů

ZDENĚK TROŠKA - KAMEŇÁK
aneb šel vtip, zakop o vtip a už nevstal

n u - m á n i e
Myslím, Ïe nemá cenu rozebírat, zda
je nu-metalová vlna minulostí, ãi se
právû teì nachází na ‰piãce zájmu.
Domnívám se, Ïe druhé tvrzení je
pravdou. Jako dÛkaz pfiiná‰ím recen-
ze na dvû nové pecky tohoto Ïánru.
Ameriãtí Linkin Park vydali hlasitû
propagovanou deskou Meteora a
hambur‰tí rodáci 4lyn, ktefií sami
fiíkají, Ïe jejich vzorem jsou právû LP,
Limp Bizkit ãi Crazy Town, vystrkují
rÛÏky s rozhodnû ne ‰patn˘m albem
Neon.

Linkin Park - Meteora
Warner Music 2003, âas: 36:37
Web: http://www.linkinpark.com

Linkin Park mû sv˘m debu-
tov˘m albem Hybrid Theory pfiíli‰

nezaujali. Je sice pravda, Ïe pfiinesli
nov˘ hudební styl a prodali opravdu
hodnû desek, ale celkovû byl jejich
zvuk je‰tû nevyzrál˘. Pfiesto na nové
album ãekali miliony lidí po celém
svûtû. Meteora rozhodnû fanou‰ky
LP, a nejen je, nezklame. Snad jen
svojí délkou - lehce pfies 36 minut je
opravdu málo. Jinak ov‰em není co
vytknout. Zvuk opût udávají pfiede-
v‰ím kytary a více prostoru  tento-
krát dostala (rozhodnû ne na ‰kodu)
elektronika. Hlavní devizou je v‰ak
vyfivan˘ hlas zpûváka Chestera Ben-
ningtona, kter˘ skvûle odlehãuje rap
Mika Shinody. Album nemá Ïádné
slabé kousky. Vypíchnu snad jen
singl Somewhere I Belong a písnû
Lying From You, Faint a instrumen-
tální Session. Krátkou stopáÏ alba
ãásteãnû vynahradí multimediální
bonus s videem o tvorbû obalu
(mimofiádnû poveden˘) a odkazy na
web, screensavery, grafické materiá-
ly atp. Tahle deska by rozhodnû
nemûla minout va‰e u‰i.

4lyn - Neon
Universal 2003, âas: 57:04
Web: http://www.4lyn.com

U nás ne pfiíli‰ známá
nûmecká skupina 4lyn se pfiedstavu-
je s albem Neon. O tom, Ïe jsou 
v souãasnosti ‰picí evropského nu-
metalu svûdãí i to, Ïe úvodní píseÀ 

z této desky, Me Vs. Me se objevila
na soundtracku k filmu XXX. O inspi-
raci této skupiny jiÏ byla fieã a je tfie-
ba fiíct, Ïe nûkter˘mi písnûmi 4lyn
znaãnû pfiekonávají své vzory, ale 
v jin˘ch je aÏ pfiíli‰ zfietelné, kde se
nechali inspirovat. První polovina
alba je opravdu dobrá, hodnû kyta-
rov˘ch riftÛ a jen obãas okofienû-
n˘ch trochou Hip-hopu. Nejlep‰í
kousky jsou Me Vs. Me,
Pearls&Beauty, Not Like You, Real-
cuties a Whoo. Druhá pÛlka alba se
nese aÏ pfiíli‰ v duchu rapu a to
4lynÛm spí‰e ‰kodí. Mûli by si uvû-
domit, Ïe jejich síla spoãívá pfiede-
v‰ím v rocku. I u tohoto alba nalez-
nete bonus, se ãtyfimi videokazetami
a jedním záznamem z Ïivého
vystoupení. Celkovû nadprÛmûrné
dílo, které stojí za poslech.

hodnocení *

Marek Nebesáfi
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O tom, Ïe v âesk˘ch Budûjovicích
pÛsobíme jiÏ bezmála pût leta  natá-
ãíme nejrÛznûj‰í alternativní snímky,
ví asi málokdo. Pfiesto na‰e skupina,
naz˘vající se  Trinity Pictures, nepo-
levuje ve svém usilí tvofiit na jihu
âech svébytné filmové umûní.

V‰e zaãalo na sklonku roku 1998,
kdy jsem se sv˘m kamarádem (Miro-
slav Masopust) rozhodl, Ïe si pÛjãím
doma VHS kameru, vymyslím nûja-
kou zápletku a natoãím krátk˘ film.
Postupnû jsme k tomuto projektu
pfiizvali dal‰ích pár kamarádÛ a za
necelé dva mûsíce vznikl 35 minut
dlouh˘ první snímek, nesoucí jméno
Pfiísnû tajná mise. Pfies svou neval-
nou kvalitu smûfiující úrovní spí‰e 
k  domácímu videu neÏ nûjakému
filmu si myslím, Ïe mûl snímek

docela úspûch – bylo to tím, Ïe jsme
byli velice mladí a nikdo od nás
nûco takového snad ani neãekal.
Pfiísnû tajnou misi shlédlo pfies 100
lidí a právû to pro nás bylo dostateã-
n˘m impulsem pro tvorbu dal‰ích
vûcí. Ihned jsme se pustili do  natá-
ãení pokraãování. Tenkrát se do
v˘roby druhého dílu postupnû zapo-
jilo více neÏ tfiicet lidí, snímek se
toãil rok a pÛl v nejrÛznûj‰ích loka-
cích jiÏních âech a mûl nést jméno
Úsvit vrahÛ. Zápletka se toãila okolo
vyrovnávání úãtÛ zloãinn˘ch organi-
zací, zkaÏenosti lidí, zradû a nenávis-
ti. Byla to pro nás neuvûfiitelnû
namáhavá práce -  projekt byl sice
dotoãen, av‰ak z finanãních  dÛvodÛ
nebyl hodinov˘ film nikdy sestfiihán
a dozvuãen (úprava analogového
záznamu je pfieci jenom o mnoho

nároãnûj‰í neÏ stfiih digitálního videa
a my jsme prostû nemûli onûch
potfiebn˘ch nûkolik set tisíc). Pfies
velké zklamání jsme se ale s kama-
rádem nevzdali a radûji se pfiiklonili
k natáãení ve stylu tzv. Dogmatu
(tvorba bez stfiihu a dozvuãení, plat-
n˘ zábûr je pouze ten první) a  po
krátké odmlce pokraãovali ve své
tvorbû. Tak vznikly dal‰í, av‰ak v˘raz-
nû krat‰í snímky jako postapokalyp-
tick˘ Metal Grave (Kovov˘ hrob -
2000), sci-fi  Prisoners of Red
Robots (Vûzni rud˘ch robotÛ - 2001)
ãi situaãní  NádraÏáci (2001). Experi-
mentovali jsme i s modelínou, a tak
vzniklo krátké animované pásmo
nesoucí název DobrodruÏství klauna
Verstehera a Snûhulák PiÀón. Nadá-
le jsme v‰ak pokraãovali v zámûru
b˘t zcela nekomerãní a tituly jsme
promítali pouze dobrovoln˘m

zájemcÛm bez jakéhokoliv zisku. 
V roce 2002 pfiichází zásadní zmû-

na – na‰e tvÛrãí jádro doplnil Adam
Hraba (kamarád, kter˘ sice zprvu
odmítal jakoukoliv úãast, ale kde
bychom dnes bez nûj byli) a  spoleã-
nû jsme zaloÏili spoleãnost Trinity
Pictures, koupili digitální kameru a
zafiídili  si vlastní stfiiÏnu. Dnes  na‰e
tvorba dávno pfiesáhla poãet desíti
titulÛ. Díky moÏnosti stfiihu a zvuko-
vé úpravy u kaÏdého snímku si mys-
lím, Ïe do‰lo k podstatnému zlep‰e-
ní kvality snímkÛ, natoãili jsme tituly
nejrÛznûj‰ího charakteru, napfiíklad
dobrodruÏné Zelené peklo (2002),
akãní Indick˘ hon (2002-2003),
alternativní PláÏ (2002), videoklip
I can’t Stop the Motion (Nemohu
zastavit pohyb - 2002) nebo nejno-
vûj‰í snímek - sci-fi detektivku Skele-
toni – VraÏda v Sektoru 6 (2003). 

Rádi experimentujeme a dûláme si 
z vûcí legraci, proto jsme zabrousili 
i na pole reklam se sv˘m neexistují-
cím produktem, 80% Trinity Vodkou.

âas neúprosnû bûÏí a my dál pra-
cujeme na  projektech nejrÛznûj‰ího
zamûfiení a nevyh˘báme se Ïádné-
mu filmovému Ïánru – napfiíklad pro
rok 2003 je‰tû pfiipravujeme neogo-
tickou pohádku, pokraãování sci-fi
SkeletonÛ, ve stádiu pfiíprav je i his-
torická parodie Archa Noemova a
sociální sonda do konzumní spoleã-
nosti s názvem Fronta. Îádn˘ Ïánr
nám není cizí, jediné, ãemu se snad
chceme vyhnout, je zabûhlé filmové
kli‰é - toho uÏ je na svûtû dost!

Jakub Hussar, GJ
Máte-li zájem zahrát si v nûja-
kém z na‰ich snímkÛ, pi‰te na 
Hussar.Jakub@seznam.cz 

O AFILMY TRINITY PICTURES
O Č I M A  A U T O R Ů

FILMOVÉ
POKLADY  
Z POPELNICE
âASU 2. 

Jsem moc rád, Ïe se znovu setká-
váme u popelnice ãasu, tentokrát
plni odvahy a odhodlání, protoÏe -
jak podtitulek napovídá - dnes si
budeme vyprávût o dûsupln˘ch
snímcích pln˘ch nadpfiirozena, okul-
tismu, zvrhlostí a hrÛzy – ano, na
fiadu pfiichází dal‰í z fantastick˘ch
ÏánrÛ – horor! 

Tradice této kulturní „úchylky“
sahá velice hluboko do minulosti –
uÏ prastaré civilizace zaznamenávaly
hrÛzyplné v˘jevy na stûny jeskyní
nebo chrámÛ (ãastokrát s náboÏen-
skou tématikou) a o nûkolik tisíciletí
pozdûji se tento styl dokonce zaãal
formovat do svébytného Ïánru,
ãemuÏ bohatû pfiispûla hlavnû litera-
tura v ãele s Edgarem A. Poem.
Následovala brilantní hororová díla
Howarda P. Lovecrafta i knihy mno-
ha dal‰ích autorÛ a to uÏ jsme v
dobû vzniku kinematografie. Tu
horor v jejích poãátcích zasáhl napl-
no.

Komu nic nefiíká jméno Boris Kar-
loff (vlastním jménem William Henry
Pratt), nechÈ se ‰kvafií v pekle nevû-
domosti, protoÏe to byl právû Kar-
loff, kdo dal rannému filmovému
hororu jeho pravou tváfi – v první
tfietinû 20. století totiÏ brilantnû
zahrál vût‰inu archetypálních horo-
rov˘ch postav – snad jeho nejzná-
mûj‰í rolí byl Frankenstein (1931),
následovan˘ tajemn˘m Ardathem
Beyem alias egyptsk˘m knûzem

Imhotepem (Mumie – 1932) ãi sata-
nistou z filmu âerná koãka. Jeho pfií-
nos do hororu na plátnû byl znaãn˘
– právû tyto snímky odstartovaly
nekoneãnou fiadu filmÛ, které vzni-
kají aÏ dodnes.

Základním  a nemûnn˘m cílem
pravého hororu je evokovat v divá-
kovi pocit hrÛzy, stísnûnosti, deprese
a strachu. KaÏd˘ kvalitní hororov˘
snímek je okofienûn velice sugestivní
smûsicí hudby a zvukÛ, které jsou
dÛleÏitûj‰í, neÏ se zdá – dÛleÏitá je
také práce kamery a vûrohodnost
hereck˘ch v˘konÛ – celkovû vzato
není snadné natoãit opravdu dobr˘
film, kter˘ diváky pofiádnû nadzved-
ne ze Ïidle.

TypÛ hororu je celá fiada – mÛÏe
se jednat o takzvan˘ survival horror
(alias vyvraÏìovaãka – viz. tfieba
poãetná série 13th Friday nebo Hal-
loween), monster horror (ve filmu
se objevují upífii, vlkodlaci, monstra z
baÏin i hlubin, mutanti a zombie...),
animal horror (horor, kdy ohroÏení
pfiichází ze svûta Ïivoãi‰né fií‰e od
ptákÛ (Hitchcockovi Ptáci patfií mezi
klasiku), pavoukÛ, aligátorÛ nebo
tfieba piraÀí), nebo tfieba psychogic-
k˘ horor (jedná se vût‰inou o prvky
nadpfiirozena nebo se zde naopak
nemusí objevit nic abnormálního a
film je zaloÏen pouze na atmosféfie).
Jak je vidût, jenom málokter˘ filmo-
v˘ Ïánr je tak variabliní a popularita
hororu v poslední dobû opût mírnû
vzrostla, takÏe je vidût, Ïe i dne‰ní
zh˘ãkaní diváci mají potfiebu se
obãas bát. 

Dnes si pfiipomeneme pár skuteã-
nû brilantních hororÛ a pokud to
nebude dost, budeme si o nich poví-
dat i pfií‰tû. Hodnocení je vÏdy 
v závûru, rozpûtí je jedna aÏ pût
hvûzdiãek, maximum je pût. 

H O R O R
NOC OÎIVL¯CH MRTVOL 
(Night of the Living Dead) 
USA 1968, reÏie: George A. Romero
hrají: Duane Jones, Judith O_deaová,
Karl Hardman a dal‰í...

JestliÏe nûkoho mÛÏeme povaÏo-
vat za otce zombie filmÛ, je jím prá-
vû George Romero – právû tento
reÏisér dal sv˘m filmÛm do vínku
notnou dávku skepse a plíÏivého,
v‰udypfiítomného dûsu – v tomto
brilantním díle (které mimojiné toãil
amatérsky s pfiáteli po víkendech)
nevítûzí dobro ani kladní hrdinové –
z vesmíru se vrací druÏice, která s
sebou pfiiná‰í neznámou radiaci
,která zpÛsobuje vstávání lidí z mrt-
v˘ch. Cel˘ svût je doslova zamofien
oÏivl˘mi zombiemi, které chtûjí pou-
ze jediné – ãerstvé lidské maso. Ve
stejnou dobu, kdy k tomuto jevu
dochází,  jsou zrovna dva mladí sou-
rozenci kdesi na projíÏìce autem,
kdyÏ je napadne jedna z mnoha
krvelaãn˘ch zombií – dívãin bratr je
na místû zabit a ona v panice uprch-
ne a zabarikáduje se v nejbliÏ‰ím
domû spoleãnû s  hrstkou pfieÏiv‰ích
lidí z okolí. Následuje obléhání bará-

ku ve dne i v noci masou zombií a
obránci jeden po druhém podléhají
– záhy se pfiidávají do boje za dru-
hou stranu jako oÏivlí nemrtví. 

Film vás nenechá chvíli oddych-
nout, protoÏe v kaÏdé ‰kvífie a za
kaÏd˘m oknem ãíhá smrtelné nebez-
peãí a  aÏ do koneãného finále (kte-
ré rozhodnû nekonãí dobfie) nás
neopustí hrÛza, valící se z obrazovky
chvíli co chvíli jako pfiílivová vlna.    

HELLRAISER
(Zplozenec pekla) 
GB 1987, reÏie: Clive Barker
hrají: Andrew Robinson, Clare Hig-
ginsová, Oliver Smith, a dal‰í...

Nápad natoãit tento dûsiv˘ horor
vy‰el z hlavy známého spisovatele
Cliva Barkera právû vãas – v tuto
dobu byla v Britálnii o kvalitní horory
veliká nouze a proto byl úspûch ori-
ginálníhû ztvárnûného  filmu Hellrai-
ser zaruãen – mlad˘ muÏ Frank si
koupí od tajemného orientálního
kupce skládací kovovou krychli, s
jejíÏ pomocí se má údajnû dostat do
jiné dimenze a zaÏít nepoznanou
rozko‰ – místo toho se mu v‰ak
pomocí kostky otevfie brána do svû-
ta, ob˘vaného hrÛzn˘mi tvory naz˘-
van˘mi Cenobité, kter˘ aÏ pfiíli‰ pfii-
pomíná peklo – Cenobité si totiÏ
libují v masakrování v‰eho Ïivého,
ponejlépe po ãástech a s pomocí
fietûzÛ. Franka za hrozn˘ch bolestí
umuãí a brána se znovu uzavfie.

O pár let pozdûji se do domu
nastûhuje mlad˘ pár lidí, co Franka
znali. Neví, Ïe zbytky jeho tûla jsou
celou dobu pohfibeny pod podlahou

a dívka jménem Julie jednoho dne
Franka tím, Ïe se fiízne a krev steãe
pod podlahu, probudí k Ïivotu. Frank
pfiipomíná Ïivou kostru a poÏaduje
od vydû‰ené Julie (která s ním pfied
léty mûla pomûr) ãerstvé maso,aby
mohl dosáhnout pÛvodní lidské
podoby. Tak zaãne naivní dívka do
domu zvát cizí muÏe, zabíjet je a
pfiedhazovat je Frankovi, kter˘ je
pozfie a postupnû zaãne znovu nab˘-
vat lidsk˘ch rysÛ – v tu chvíli se ale
objeví Cenobité, po nûkolika stfie-
tech dÛm zniãí, Franka znovu rozsá-
pají a Julii navÏdy odvleãou do svého
Pekla.

Film byl ve své dobû znaãnû
depresivní a pro britskou vefiejnost
velice brutální, av‰ak zvrácená origi-
nalita, která z Hellraisera pfiímo sr‰í
(viz obrázek Pinheada coby nejzná-
mûj‰í postavy celé série), tento
horor pfiedurãila k vysoké popularitû
mezi pfiíznivci hororu.

Pfií‰tû navidûnou, v hororech bude-
me pokraãovat, tak se tû‰te! 

Jakub Hussar, GJ

I & II – I Can’t Stop the Motion

Reklama na Trinity Vodku

hodnocení ****

hodnocení ***
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Davy ‰ílí, stovky lidí propukají v hys-
terick˘ pláã, dívky v prvních fiadách
omdlévají. Jeden ze ãtvefiice mla-
d˘ch hudebníkÛ na pódiu, John Len-
non, se právû usmál.

Takto by se dal popsat prÛbûh
koncertu britsk˘ch BroukÛ. âtyfii
chlapci v oblecích s del‰ími vlasy a
ofinou leÏérnû padající do oãí témûfi
strnule odehrávají jeden hit za dru-
h˘m. Pfied nimi jsou tisíce fanou‰kÛ.
Skandujících, majících v oãích slzy a
v rukou transparenty. Sebemen‰í
dÛkaz Johnova, Paulova, Ringova a
Georgova zájmu odpaluje aÏ neuvû-
fiitelné mnoÏství emocí. Tento
úspûch si ale museli tvrdû vybojovat.
Jádrem skupiny bylo studentské sex-
teto The Qarrymen, které v roce
1955 zaloÏil John Lennon. Záhy 
s nimi zaãal spolupracovat i Paul
McCartney. Po pfiíchodu G. Harriso-
na, Stuarta Suteliffa a Peta Besta se
pfiejmenovali na Silver Beatles. Po
nûkolika bezv˘znamn˘ch koncertech
zaãali uÏ pod zkrácen˘m názvem
The Beatles pravidelnû vystupovat 
v nejv˘znamnûj‰ím liverpoolském
klubu Cavern. Mezitím soubor opus-
til S. Suteliffe. DÛleÏit˘m mezníkem 
v historii skupiny bylo seznámení 
s manaÏerem Brianem Epsteinem,
kter˘ skupinû zajistil nahrávací
smlouvu pod podmínkou, Ïe P. Bes-
ta nahradí jin˘ bubeník. Prvními
vydan˘mi singly se staly P.S. I love
you a Love me do. Slibná kariéra se
zaãala rozvíjet.

The Beatles uÏ v koneãném obsa-
zení: Lennon, McCartney, Harrison 
a Star (Richard Starkey), zaãali pro-
dukovat jeden hit za druh˘m. Takfika
pfies noc svût ovládla Beatlemánie.
Stali se prodejním artefaktem, záhy
se topili v penûzích i ve slávû.
Naskytla se jim pfiíleÏitost k natoãení
filmu, kterou pfiijali. Pern˘ den 
(A hard days night) mûl premiéru 
6. ãervence  1964 v Lond˘nû a jako

v‰e, co mûlo nûco spoleãného s The
Beatles, slavil úspûch. Následovaly
filmy Help, Yellow submarinc, Magi-
cal mystery tour, kter˘m pfiedcházela
stejnû úspû‰ná alba.

Hlavními atributy The Beatles byl
zpûv, jednoduch˘ text i melodie,
humor, nekonvenãní postupy, víra 
v lásku a odpor proti násilí. Nejzná-
mûj‰ím albem se stalo Srg. Pepper ‘s
Lonely heard club band (1967) 
a píseÀ Yesterday (1965) je dodnes
nejhranûj‰í píseÀ v rádiu, dle bezpo-
ãtu anket nejhranûj‰í píseÀ v‰ech
dob.

Jejich skandály, ukvapené sÀatky, 
a následné rozvody byly tuãn˘m
soustem pro bulvární tisk. Interview
Johna Lennona a Yoko Ono, absol-
vované v posteli, jeÏ mûlo vyjádfiit
jejich postoj k válce (samozfiejmû
negativní), také znaãnou mírou pfii-
spûlo k jejich popularitû.
Nekoneãná turné, stovky interview 
a televizních vystoupení. The Beatles
objevují LSD a THC, pfiestávají s hra-
ním milostn˘ch písní s jednoduch˘-
mi texty a zaãínají experimentovat:
konãí naivní období a nastupují
nervnûj‰í rytmy, syrovûj‰í texty, schi-
zotremické struktury písní a zemit˘
Rock’n’ Roll.

V roce 1969 si skupina zaãíná uvû-
domovat, Ïe hudební názor jednotli-
v˘ch ãlenÛ je odli‰n˘, a kaÏd˘ z nich
uÏ jde svou vlastní cestou. TéhoÏ
roku oznamuje pro fanou‰ky zdrcují-
cí zprávu. ROZCHOD! 

Poslední album Let it be (nahráno
stejnû jako první singl v Abbey road)
bylo vydáno jiÏ mûsíc po rozchodu 
a pÛsobilo spí‰e rozpaãit˘m
dojmem. Kariéry jednotliv˘ch ãlenÛ
skupiny se rozcházejí. P. McCartney
zakládá se svou manÏelkou Lindou
skupinu Wings, R. Star s G. Harriso-
nem zÛstávají vûãn˘mi „hippíky“ 
a experimentují spí‰e s orientální
hudbou. J. Lennon vydává úspû‰né

album Imagine a dal‰í tvofií se svou
neodluãitelnou poloviãkou Yoko
Ono. Jeho posledním hudebním
poãinem je Double fantasy, které
dotáãí v den své smrti.

Mark David Chapman, kterému se
John Lennon  pfied pár hodinami
podepsal, na nûj ãeká pfied jeho
domem na Central Park West v New
Yorku. „Hej, pane Lennone!“ vyfikl 
a namífiil na slavného Brouka zbraÀ.
J. Lennon byl zasaÏen ãtyfimi náboji
a po pfievozu do nemocnice na
následky zranûní zemfiel. Mark po
svém brutálním ãinu otevfiel knihu 
( Kdo chytá v Ïitû, aneb jak zbavit
svût náfukÛ od J. D. Salingera), která
ho inspirovala. Sedl si na obrubník a

neru‰enû ãetl. Po pfiíjezdu policie byl
vzat do vazby a pfii jednom z nejsle-
dovanûj‰ích soudních procesÛ byl
odsouzen k dvaceti letÛm. Roku
2001 otfiásla svûtem zpráva o úmrtí
dal‰ího ãlena. Byl jím G. Harrison,
kter˘ zemfiel na rakovinu.

Zbylí ãlenové se soustfieìují spí‰e
na osobní Ïivot spojen˘ s pfiíjemn˘m
uÏíváním vydûlan˘ch penûz. Dodnes
patfií McCartney se Starem  k nejbo-
hat‰ím lidem Velké Británie. Jedno
je ale jisté, nebylo a nebude zásado-
vûj‰í a schopnûj‰í kapely.

Pokud máte zájem dozvûdût se 
o této fenomenální skupinû více,
pfieãtûte si knihu Antonína Matznera:
Beatles - v˘povûì o jedné generaci.

Za poslech stojí album One, které
obsahuje v‰ech 27 oficiálnû vyda-
n˘ch singlÛ, jeÏ krátce po svém
vydání obsadily pfiední pfiíãku Ïebfiíã-
kÛ hitparád jak v Anglii, tak i za oce-
ánem. Napfi. 4. dubna 1964 mûl
americk˘ Ïebfiíãek tuto podobu: 
1. Can’t buy my love 
2. Twist and Shout
3. She loves you
4. I want to hold your hand
5. Please, please me
Tohle se mÛÏe stát asi jen jednou.
Pokud byste chtûli hledat informace
spí‰e na internetu, urãitû nav‰tivte
server www.thebeatles.com 
ãi www.beatles.cz 

Zuzana Zemanová

nesmrtelní  the beatles

Pojal jsem pfiedstavu, Ïe lid kavárny
je o témûfi nejãtenûj‰ím  souãasném
spisovateli svûta ponûkud nuznû
(pokud vÛbec) informován. To je
pfiinejmen‰ím  lehce podivné  vzhle-
dem k tomu, Ïe jeho knihy uÏ nûko-
lik let zdobí nejfrekventovanûj‰í
poliãky v‰ech ãesk˘ch knihkupectví.
Nebo je to spí‰ právû proto… :-)

Pfiesto si myslím, Ïe Coelhovo
dílo si mezi bestsellery zaslouÏí
zvlá‰tní pozornost: Pro vût‰inu Pau-
lov˘ch ãtenáfiÛ jsou jeho knihy tûmi
„nejoãtenûj‰ími“ z celé domácí kni-
hovny, ke kter˘m se nejradûji vrací a
oznaãují je za dÛleÏité mezníky v
jejich ãetbû. Citují z nûj. Paulo Coel-

ho byl mnohokrát oznaãen za jedno-
ho z nejvlivnûj‰ích autorÛ svûta.
Naopak vût‰inou „sofistikované“ lite-
rární kritiky je jeho tvorba odsuzová-
na pro minimální literární úroveÀ a
banalitu poselství. Co je dÛvodem
tohoto rozporu? Jak to, Ïe se Coelho
se sv˘m „banálním poselstvím“ set-
kává s takov˘m pfiijetím ve vyspûlé
západní spoleãnosti?

COELHO LITERÁT
Coelho pí‰e velmi prost˘m, sro-

zumiteln˘m zpÛsobem. (nûkolik u
nás dosud nevy‰l˘ch knih jsem si
bez problémÛ pfieãetl v angliãtinû).
Pfiesto se zdá, Ïe je tímto jednodu-
ch˘m a polopatick˘m zpÛsobem
schopen dotknout se i velmi palãi-
v˘ch problémÛ. Díky této jednodu-
chosti je schopen oslovit velmi ‰iro-
ké spektrum populace a zpfiístupnit
existenciální problémy i nezku‰en˘m
ãtenáfiÛm. (proto b˘vá ãasto tato
jednoduchost ãasto oznaãována jako
obchodní kalkul, ale pochybuji, Ïe je
to moÏné objektivnû posoudit). 
Ústfiední problém kaÏdé knihy je
nakonec vyfie‰en; vût‰inu otázek,
které si Coelho poloÏí, také zodpoví.
V podstatû pfiíjemná oddechová 
ãetba. ?
Bál bych se ale ostré kritiky právû ve
zpÛsobu: Jazyk – primitivní, otázky –
zodpovûzené, prostor pro fantazii

ãtenáfie – Ïádn˘, z toho vypl˘vá –
v‰echno ‰patnû. Oznaãíme tím v
podstatû velkou ãást populace za
blbce, a soudû podle mû znám˘ch
Coelhov˘ch ãtenáfiÛ bych se tomu
rád vyhnul. Literární aspekt zfiejmû
vznik fenoménu nevysvûtlí.

NEÚSPùCH KRITIKÒ
„V dne‰ním pfietechnizovaném

postmoderním svûtû, nepfiehledném
a zároveÀ neuchopitelném, kter˘
popírá tradiãní hodnoty nebo je jen
povrchnû pfiedstírá, se dospívající
ãlovûk cítí frustrován a hledá, ãeho
by se zachytil. V tom do jeho Ïivota
prostfiednictvím knihy vstupuje Pau-
lo Coelho coby Bojovník svûtla a pfii-
ná‰í poselství: poslouchej hlas svého
srdce, které tû povede za tv˘m
Osobním pfiíbûhem. ,KdyÏ nûco
chce‰, cel˘ vesmír se spojí, abys své
pfiání uskuteãnil,‘ praví se v Alchymi-
stovi. Problém je tedy vyfie‰en. Ales-
poÀ pro ty, ktefií se nechali tímto vel-
mi zjednodu‰en˘m vidûním svûta
uchvátit.“ (Daniel Nemrava, Host
9/2001)

Souhlasil bych s tím, Ïe popu-
larita Coelhov˘ch „banálních posel-
ství“ je zfieteln˘m ukazatelem toho,
jak duchovnû vyprahlá dne‰ní spo-
leãnost je. Mnoho lidí je frustrováno
nepfiítomností nûjakého transcen-
dentna. Nicménû myslím, Ïe hlavní

pfiíãinou neúspûchu kritikÛ vysvûtlit
CoelhÛv úspûch je neschopnost pfie-
kroãit svÛj obor. Jako by mûli strach
hledat Coelha dál. V ‰ir‰ích sférách.
Já mám v˘hodu, Ïe nejsem touto
Ïárlivostí postiÏen a mÛÏu odváÏnû
pfiisoudit Coelhovi nejvy‰‰í metu:
Paulo tûÏí ze zmûny epoch.   

POSTMODERNÍ ¤E·ENÍ
Postmodernismus zaãíná neú-

prosnû prostupovat na‰í dobu, aÈ se
nám to líbí, nebo ne. MÛÏeme s
„ním“ nesouhlasit v mnohém, ale
pfiesto alespoÀ nûkteré jeho ménû
zfietelné projevy se v nás podvûdo-
mû usidlují. Napfiíklad odpor k  jed-
noznaãn˘m definitivním v˘rokÛm.
(Viz pfiedchozí vûta:-))

Teprve z tohoto úhlu mÛÏeme
pochopit úspûch banálního posel-
ství. Teprve nyní mÛÏeme uchopit
pozitivní volání: „intuice je mnohdy
dÛleÏitûj‰í neÏ rozum“ jinak neÏ jako
oddechové potû‰ení du‰e. Moder-
nistická osvícenská idea, Ïe rozum
zvítûzí nad v‰ím, a zajistí lidstvu bla-
hobyt se pfiíli‰ nepotvrdila, a zdá se,
Ïe jednûmi z posledních mohykánÛ
spatfiujících ‰tûstí ve kvalitû, úspûch
v rozumu a vyspûlost ve sloÏitosti
jsou právû literární kritici.

Vidím v tomto kontextu Coel-
hÛv úspûch jako jasn˘ signální pra-

por „Nové doby“, a i kdyÏ k obûma
mám MNOHÉ v˘hrady, nezb˘vá mi
neÏ je pfiijmout a vzít si to nejlep‰í,
co mi nabízejí. Myslím, Ïe pokud je
nebudeme schopni uchopit, nebu-
deme moci  v konfrontaci s nimi
obstát. Je na nás, abychom k tomuto
celosvûtovému pfierodu k duchovnu
pfiistoupili zrale. V na‰ich krajích tato
zmûna není je‰tû tak markantní a
projevuje se pfiedev‰ím v osobní a
podvûdomé rovinû, ale o to dfiív se
na ní mÛÏeme pfiipravit.
Moje názory nejsou Ïádné prorocké
bufiiãské my‰lenky, ale opírají se o
vûdecky potvrzenou zmûnu celosvû-
tového paradigmatu, a velmi vám
doporuãuji se nad nimi bez pfied-
sudkÛ zamyslet. Kontroverzní Coel-
ho je v tomto smyslu dobrou
pomÛckou. 

Jifií Boudal

FENOMÉN PAULO COELHO: DÁL NEŽ SI TROUFÁME HLEDAT

Paulo Coelho [paulu kuelju] 
Brazilsk˘ spisovatel (nar. 1947),
pÛvodnû také textafi, scénárista 
a hippík. Je autorem zhruba
desítky titulÛ, vydan˘ch ve 150
zemích svûta v nákladech pfies
35 milionÛ v˘tiskÛ. Bylo mu udû-
leno nûkolik cen za literaturu 
a pÛsobí také jako poradce UNE-
SCO pro Dialog mezi kulturami.
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sponzorujte svého štamgasta pracují v Měsíci

pracují na Měsíci

ohlasy na minulé číslo

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. 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

6.   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: Adélka
Student: Gymnázium Jírovcova
Vûk: 17 let
Oblíbené místo v kavárnû: u stolu
Nejoblíbenûj‰í ãlovûk v kavárnû: já

Jméno: Aragorn
Student: IS· Nerudova

Vûk: 20 let
Oblíbené místo v kavárnû: v‰ude
Nejoblíbenûj‰í ãlovûk v kavárnû:

v‰ichni

Nabízíme další dva štamgasty k osvojení:

·ÉFREDAKTORKA:
Pam Flet

zástupce ‰éfredaktorky:
Jirka Boudal

VEDOUCÍ  RUBRIK:

Panoptikum: Zuzka
Poesie: Eva

Bylo! Je? A bude!?: Tereza
Kulturní revijÛ: Jakub

Slovník správného 
gentlemana: Marek

Z hlavy meloun: Lucka
Nev‰ední v‰ednosti: Vojta

·upleart: Jirka 

VYDAVATEL:
Eli‰ka ·tûpánová, 

Literární kavárna a galerie 
Mûsíc ve dne, Nová 3, 

âeské Budûjovice, 
www.mesicvedne.cz

noviny@mesicvedne.cz

Písemné pfiíspûvky, názory 
a postfiehy posílejte, nebo 
osobnû doruãte na adresu 

literární kavárny.

Dobr˘ den mladí pfiátelé,
dostalo se mi do rukou ãíslo Va‰eho
Ïurnálu a byl jsem pfiekvapen (nikoli
nepfiíjemnû), jak se nyní mládeÏ baví.
I my jsme se bavívali za na‰ich mla-
d˘ch ãasÛ podobnû (pravda, to bylo
je‰tû pfied válkou), jen jsme mûli vût‰í
pfiirozen˘ ostych a cudnost. Nyní zdá
se bariéry vzaly za své, je to sympatic-
k˘ znak nastupující generace.
Velmi mû zaujala moÏnost osvojit si
‰tamgasty. Je to velmi elegantní pfiíle-
Ïitost pro studenta, jak zlep‰iti své stu-
dijní v˘sledky, protoÏe student má
dostatek ãasu na studium a nemusí
tráviti dlouhé hodiny brigádami jako
poslík ãi poãi‰Èovaã. Mûl bych pfii pfiíle-
Ïitosti této tfii skromné otázky:
1. Mohl bych i já - student univerzity
tfietího vûku - b˘ti osvojen, pokudbych
se stal ‰tamgastem?
2. Pokud bych se stal sponzorem 
a osvojil bych si ‰tamgasta a ze svého
skrovného pfiíjmu mu pfiispíval na
v˘daje v kavárnû, mrzí mû ta vûc, Ïe
tyto prostfiedky nebudou vynaloÏeny i
na alkoholické nápoje. Pfiece jen chá-
pu (po sv˘ch Ïivotních zku‰enostech),
Ïe urãitá míra alko

holu je tfieba k odbourání urãit˘ch
bariér v mezilidsk˘ch vztazích a Ïe i
ten zmínûn˘ ostych a cudnost lze po
dvou decilitrech absinthu lépe pfieko-
návati. Bylo by proto moÏno uãiniti
v˘jimky a ‰tamgastovi, kterého bych si
osvojil, povoliti i konzumaci nápojÛ
alkoholick˘ch?
3. Je nutn˘m poÏadavkem absolvovati
"spoleãné posezení sponsora a ‰tam-
gasta v kavárnû"? Obávám se, Ïe by
toto setkání, pokud by nebylo dosta-
teãnû pfiipraveno, mohlo b˘ti pro jed-
nu ãi druhou stranu zdrojem nepfií-
jemn˘ch záÏitkÛ a psychick˘ch trau-
mat. MoÏná nejprve písemn˘ styk a aÏ
poté styk osobní by byl lep‰ím postu-
pem.
Dále prosím upfiesnûní, zda ‰tamgast
Stoupa se jmenuje skuteãnû Stoupa
nebo je toto jen jeho pfiezdívkou, evo-
kující "Kanál"? Je mi sympatick˘ a
pfiedbûÏnû uvaÏuji, Ïe bych sníÏil své
denní dávky potravy, abych ho mohl
na jeho studiích touto netradiãní for-
mou podporovati. Osobní setkání
nevyluãuji za svÛj Ïivot jsem mûl hez-
k˘ vztah s mnoha muÏi a lze oãekáva-
ti, Ïe i se Stoupou bychom si rozumûli.
Jdu s dne‰ní dobou a to dokládám i 

tím, Ïe odpovídám emajlem, jak je
dnes moderní.
Prosím pfiijmûte tento mÛj dopis jako
vyjádfiení mého osobního 
a hlubokého zájmu o osvojení si ‰tam-
gasta nebo alespoÀ jeho ãásti. Po zod-
povûzení v˘‰e uveden˘ch otázek pak
uãiním závûreãné rozhodnutí o této
investici.
Dûkuji Vám za Va‰i odpovûì a pfieji v‰e
dobré ve va‰em nelehkém snaÏení.

Karel Hombre
karel.hombre@email.cz
âeské Budûjovice

P.S.1. Prosím vyfiiìte pana Stoupovi,
aby si nesedal v kavárnû vedle pana
Jirky, kter˘ nedosahuje jeho úrovnû.
Mdl˘ a nev˘razn˘ pohled zap‰klého
pana Jirky na fotografii ve Va‰ich
novinách nesnese srovnání s pronika-
vû intelektuálsk˘m vzezfiením pana
Stoupy, v jehoÏ pfiivfien˘ch oãích na
fotografii se zraãí bystr˘ duch a Ïivotní
optimismus.

P.S.2. Prosím vyfiiìte obsluze, aby
nedávala panu Stoupovi pod míru.

LeÏim na posledním zbytku celulózy
na tomhle zas*an˘m svûtû a zase na
mû hrabe ta hnusná zpocená ruka,
chlupatá. Nûco tady smrdí. Ale to
nic, to je jenom kámo‰ka - má jin˘
parfém neÏ já. Rvou  mi vnitfinosti,
no dobrá, jsem silná, oplatím jim to.
UÏ oplácím. âásteãnû deformuji kaÏ-
dou dutinu jejich tûla. Odolávaj !

Proplouvám - rÛÏová, rÛÏová, rÛÏová.
UÏ jsem tu - ãerná! Chlapíci v ãerve-
n˘ch monterkách se mû snaÏí zahra-
bat. Marnû. Jsem silnûj‰í, celou mû
nikdy nezahrabou. Jsem minulost,
ale jsem furt tady - aspoÀ ãást -
eãnû, svûÏí, ale natolik, aby mû to
obklopilo. Jsem pfiece tady, uzavfie-
ná. Mimofiádná blinka Praha – Tokio

- pfiístav nádhern˘ch chvil. Jsem zabi-
ják. Zabiják voják, co útoãí a brání. 
A má‰ to! Ne! Nechte mnû, mam mízu.
Hm, leÏim na pfiedposledním zbytku
celulózy na tomhle za*ran˘m svûtû.
A doutnám. Maãkaj mû- dávaj do
kapsy- pro dne‰ek odcházím, ale
jsem pofiád je‰tû tady…ale i zejtra, i
zejtra je zase den.              DÏukabik

JEDEN DEN,
JEDEN ŽIVOT

šupleart 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. 

V˘tvory nalezené 
v  ‰uplatech kavárny

Jméno: Petr
Oblíben˘ autor: Frank Herbert
Oblíbené pití: Nejsem vybírav˘
(aÏ na kakao a sodu)
Oblíbená pozice: z druhé strany
(baru)
Veselá pfiíhoda z kavárny (galerie):
Host : „Danão, dám si dvû deci
ãerveného “
Dana: (po deseti vtefiinách):
„Dvojku ãerveného?“
Host: „Ano, prosím. “
Po tfiech minutách se Danãa
vrací a ptá se: „ Prosím, chtûl
jste bílé nebo ãervené? “

Host: „âervené “ 
A co myslíte, Ïe mil˘ host po
dal‰ích tfiech minutách dostal??
Jistû, Ïe kakao!!

U P O Z O R N Ě N Í
p r o  v š e c h n y   s t u d e n t s k é  k a p e l y

(aÈ jiÏ zaãínající ãi délehrající)

Chcete, aby se (pfiimûfienû) zv˘‰ila va‰e popularita?
Chcete, aby vás fanou‰ci na ulici (obãas) Ïádali o autogram?

Chcete okusit (tro‰ky) mediální slávy?
Chcete, aby si va‰i pfiátelé, známí i neznámí mohli (nûco málo) 

pfieãíst o vás i va‰í hudbû?

NEVÁHEJTE A P¤EDSTAVTE SE  âTENÁ¤ÒM VEDNEMùSÍâNÍKU!

Staãí k tomu málo. Napi‰te nûco málo o sobû (hudební styl, sloÏení, 
krátká historie, kontakt) na e-mail:

manek.brabec@seznam.cz

Ozveme se vám v nûkterém pfií‰tím ãísle VeDneMûsíãníku va‰i hudební 
skupinu pfiedstavíme ãtenáfiÛm (fotografie budou samozfiejmostí).

Jméno: BUZZ

Oblíbené pití:#35-4DA7 *

Oblíbená pozice: z odvrácen˘

strany (mûsíce)

Veselá pfiíhoda:

Nemám. Na mûsíci je nuda.

PÛvodnû jsem pracoval v

kavárnû, ale neumûl jsem tak

neúnavnû vnucovat lidem dal-

‰í a dal‰í sodovky, takÏe mû

vyrazili.

* kakao


