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Objevení zbytkÛ starovûké kavárny 
v prosinci loÀského roku se stalo nejv˘-
znamnûj‰ím objevem v dosavadních
dûjinách ãeské egyptologie. Objev budo-
vy umoÏnila moderní technologie satelit-
ního snímkování, která byla v Egyptû
poprvé pouÏita právû na Abusírském
pohfiebi‰ti, na které mají âe‰i licenci.
Díky této technologii si archeologové 
v odlehlém místû, kde Ïádné nálezy
neoãekávali, v‰imli obrysÛ základÛ
budovy. 

„V‰echny doposud objevené hrobky 
v Abusíru jsou z období Staré fií‰e 
(27.- 22. stol. pfi.n.l). Pohfiebi‰tû bylo jiÏ
za XII. dynastie opu‰tûno a v období
Nové fií‰e jej nikdo nepouÏíval. Nález
této stavby, nacházející se ve vrstvû zhru-
ba ze 14. stol, byl pro nás tedy jiÏ od
poãátku velmi  zajímav˘ a zároveÀ 
i podezfiel˘. Následné zji‰tûní, Ïe se
nejedná o hrobku, bylo v‰ak skuteãnû
‰okující,“ fiíká prof. Miroslav Vedner,
vedoucí v˘zkumu. 

Po mûsíci v˘zkumn˘ch prací jiÏ byla
vût‰ina záhad t˘kajících se nového obje-
vu vysvûtlena. Ukázalo se, Ïe se jedná 
o ruiny kavárny. V hlubokém sklepení
byly dokonce nalezeny pytle s kávou.
„Nemohli jsme zpoãátku vÛbec uvûfiit, Ïe
je to kavárna. V‰echny ostatní archeolo-
gické nálezy v Egyptû umoÏnil vlastnû
egyptsk˘ posmrtn˘ kult; EgypÈané inve-
stovali ve‰keré prostfiedky do kvality 
a trvanlivosti sv˘ch posmrtn˘ch obydlí.
Kdo ale nechal postavit na posvátném
území kavárnu s rozsáhlou sítí podzem-
ních chodeb a nádhernou v˘zdobou?“ 

Hieroglyfické nápisy na stélách z pod-
zemí byly na‰tûstí mimofiádnû zachova-
lé. „Díky tomu se nám podafiilo odkr˘t
znaãnou ãást pfiíbûhu, kter˘ v doposud
známé historii starovûkého Egypta nemá
obdoby,“ zaãíná Vedner strhující vypra-
vování. Pfiitom pokládá ruku na stélu 
a pomalu pfiekládá hieroglyfick˘ nápis:
„Synu mÛj, potomku slávy, Ïij vûãnû;
skvím se láskou k tobû. Posly‰ nyní pfií-
bûh Menhepera, vûrného sluÏebníka
svého Boha, od zrození jeho, o jeho ces-
tû k hranicím stavidel nebesk˘ch...“

Stély odkr˘vají pfiíbûh egyptského hod-
nostáfie Menhepera, kter˘ Ïil v Egyptû za
dob vlády faraóna Achnatona. Ten v roce
1360 pfi.n.l provedl v Egyptû náboÏen-
skou revoluci a ustanovil kult jediného
boha Atona. Stfiední proud spoleãnosti
se této zmûnû rychle pfiizpÛsobil, pfiesto
ale zÛstalo mnoho odpÛrcÛ, pfiedev‰ím 
z fiad inteligentÛ, ktefií nového boha
slunce odmítali pfiijmout. Mezi nimi byl 
i Menheper. Rozhodl se proto vybudovat
místo, které by se stalo útoãi‰tûm tûch,
ktefií odmítali masovou kulturu. „A tak,
ukryta pfied faraónov˘m mocn˘m zra-
kem v hlubokém údolí Abusíru, spatfiila
svûtlo svûta kavárna, která dostala jmé-
no Mûsíc ve Dne, coby symbol odporu
proti v‰udypfiítomnému zboÏ‰tûní slu-
neãního kotouãe.“

Menheper doufal, Ïe nalezne v náv‰tûv-
nících kavárny spfiíznûné du‰e, ty, ktefií
sami sebe vyvrhli na okraj spoleãnosti. 

Skuteãnû byl zpoãátku velmi ‰Èasten.
Vedl dlouhé a moudré  debaty o smys-
lech a podstatách, o lidech i vûcech, 
o mûsíci i slunci. Îil obklopen pfiáteli, 
v oblíbeném prostfiedí, co víc si mohl
pfiát. Pfiesto zaãal po ãase pociÈovat
jakousi vnitfiní prázdnotu. Náhle pocho-
pil, Ïe ho s mnoh˘mi z pfiátel spojuje
pouze odpor k Atonovi. „Pozoroval je, 
v nitru py‰né na svÛj „okraj spoleãnosti“,
na svou odli‰nost, která byla vût‰inou
pouhou pózou, takovou, Ïe kdyby sku-
teãnû vládl mûsíãní bÛh, zboÏÀovali by
jistû Atona. A vidûl jiné, ktefií ubíjeli dny
kartami a hrou v kostky, hrdû propagující
svou Ïivotní náplÀ, a jiné, po kaÏdé dis-
kuzí více se utápûje v pfiedsudcích. Kavár-
na se jim stala cílem, ne prostfiedkem.

A nechápal, jak tito, dûlajíce si modly 

a bohy ze v‰eho moÏného, odmítali
vzhlíÏet k Atonovi, ani k b˘val˘m bohÛm.
¤ekl: ,Hlupáci, va‰í modlou jsou karty 
a va‰e vlastní dÛleÏitost, ale co vás sku-
teãnû pfiesahuje, odmítáte uctít‘. 
A vysmáli se mu.“   
Na sv˘ch stélách to Menheper komentu-
je slovy:

„MÛj synu, Ïádného znamení se ti
nedostane, protoÏe boÏstvo, od nûhoÏ
to znamení Ïádá‰, se projevuje tichem.
Kameny, z nichÏ je sloÏen chrám, nic 
o chrámu nevûdí a vûdût nemohou. Tak
jako neví kousek kÛry, Ïe je z nûho a z
dal‰ích kouskÛ sloÏen strom, ani ty neví‰
nic o Bohu. Leda Ïe by se chrám ukázal
kameni nebo strom kÛfie, neexistuje ani
v‰ak fieã, ve které by jej kámen mohl pfii-
jmout. NedÛvûfiuj si tolik, mÛj synu,

neboÈ chrám nezná nic smû‰nûj‰ího, neÏ
nadut˘ kámen, kter˘ popírá existenci
chrámu. Ba naopak, jenom tûm nejmen-
‰ím z kamenÛ dopfiává chrám v˘sadu
shlíÏet z vrcholu chrámu  a  zachytit zlo-
mek své krásy.  NeboÈ neumen‰í‰-li sám   
sebe, nebude tû moci chrám vyzdvih-
nout do sv˘ch v˘‰in. Pokofi se, mÛj synu. 
To jsem objevil, kdyÏ jsem ‰el tehdy hle-
dat Boha.“

Jednoho dne pfii‰la do kavárny vy‰inutá

Îidovka (Dosud nevysvûtlené - Îidé byli
v té dobû jiÏ v Egyptû otroky. pozn.red.).
Její jméno bohuÏel nebylo ãitelné,
dochoval se pouze první znak, kter˘ ãte-
me L).  Vedla divné fieãi o démonech 
a svém bohu, kter˘ se jmenoval Hospo-
din. Moralizovala a varovala. Za nûkolik
dní byla z kavárny vyhnána a mnoho dní
se kavárna bavila na její úãet. Menheper
se ale oprostil od pfiedsudkÛ. SnaÏil se
nahlédnout v‰echny potÛãky osudu, kte-
ré ji pfiivedly aÏ sem, k jejímu radikální-
mu ‰ílenství. A uvidûl srdeãnou opravdo-
vost ve v‰ech tûch pokfiiven˘ch prav-
dách, které hlásala. Pfiijal od ní to lep‰í, 
a konvertoval k Îidovství. A byl jí vdûãn˘,
pfiestoÏe jeho víra byla odli‰ná.

Zanedlouho nechal Menheper uzavfiít
kavárnu, zanechal v ní kameny se sv˘m
pfiíbûhem a ode‰el do pou‰tû.

Je jisté, Ïe Menheper mûl poté je‰tû
styky s egyptsk˘mi Îidy, a je dokonce
pravdûpodobné, Ïe se úãastnil odchodu
ÎidÛ z Egypta, kter˘ vedl MojÏí‰ kolem 
r. 1280 pfi. Kr., 60 let po uzavfiení kavár-
ny. Jak jinak by se Menheperova slova:
„Pfiijdete na to, vy tupci z lidu? Pochopíte
to nûkdy?“ se kter˘mi vyhodil poslední
kavárenské povaleãe, dostala do Bible?
(Îalm 94,8).

Fakt, Ïe Ïidé pfiijali mezi sebe muÏe 
z egyptské krve, zÛstává zatím záhadou.

ED ITOR IAL
P A M F L E T

Mojí milí ãtenáfii,
pokud vás zaráÏí, Ïe po prosincovém
ãísle na‰eho mûsíãníku dostavilo se
únorové, máte na to svaté právo. Na
na‰i omluvu uvádíme, Ïe jsme nikdy
nestanovili nûjak˘ urãit˘ mûsíc, podle
jehoÏ obûhu budeme vydávání fiídit. Na
adresu potencionálních ‰ÈouravcÛ pou-
kazujících na fakt, Ïe se máme fiídit pod-
le Mûsíce, má-li ho kavárna v názvu,
pfiedesíláme, Ïe Mûsíc ve Dne je vlastní
jméno, zaãíná proto vÏdy velk˘m písme-
nem a není tedy vÛbec jasné, o jak˘
mûsíc se jedná.

Dále se pov‰imnûte, Ïe se nám poda-
fiilo vyhrát boj s konkurenãním ãasopi-
sem National Geographic, kter˘ mûl na
pfiednostním uvefiejnûní na‰eho (nyní)
titulního ãlánku eminentní zájem. âlá-
nek jsme nakonec získali my, a to jak
zásluhou pfiímé souvislosti tématu 
s kavárnou, tak také díky faktu, Ïe 
v minulém ãísle National Geographic

zprznili jméno profesora Vednera
(napsali  Verner). 

A nyní jiÏ k váÏné práci. Dostal se mi
do rukou ãasopis Nov˘ prostor. Není
nijak zvlá‰È zajímav˘ sv˘m obsahem,
nicménû je nádhern˘m pfiíkladem toho,
jak spojit urãitou komunitu pomocí
ãasopisu. Nûco podobného bylo také
jedním z pÛvodních zámûrÛ Vednemû-
síãníku, kter˘ se doposud nepodafiilo
naplnit. Komunikace je stále ponûkud
jednostranná, v˘zvy na odezvu zÛstávají
bez odezvy. To mj. neprospívá kvalitû
Vdm, jelikoÏ my v redakci vlastnû neví-
me, na ãem jsme. Proto se zatím psy-
chicky pfiipravujte, a já do pfií‰tû vymys-
lím, co s tím udûlat.

Na závûr jsem si pro vás pfiipravila
soutûÏ. V tomto editorialu jsem udûlala
jednu do oãí byjící chybu (logickou -
nikoliv gramatickou!). Najdûte ji, a 
va‰e odpovûdi po‰lete mailem na 
noviny@mesicvedne.cz. Vylosovan˘ v˘herce
vyhraje roãní pfiedplatné Vednemûsíãníku.

Tû‰ím se na va‰e emaily.
Pam Flet.

ZÁHADA SLUÎEBNÍKA
MùSÍâNÍHO BOHA

V EGYPTù BYLY 
NALEZENY RUINY 
STAROVùKÉ 
KAVÁRNY MùSÍC VE DNE



Ahmed měl hlad aneb 
Velbloud se vypravil 
na Balkán
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Svûtla pomalu zhasínají, hluk 
a ‰um v sále mizí, ve vzduchu visí
napûtí. Nalézáme se v sále ãeskobu-
dûjovického Malého divadla, kde se
13. ledna 2004 se‰li mladí i stafií,
pokroãilí i zaãáteãníci, aby shlédli
pfiedstavení s názvem „Taneãní
hodiny pro star‰í a pokroãilé“. 

Prostorem se line tichá hudba,
která jen zvy‰uje nedoãkavost publi-
ka. Náhle se v ‰eru objevuje postar‰í
muÏ v mírnû opotfiebovaném, snad
nûkolik dlouh˘ch t˘dnÛ nepraném,
obleãení. Sedí na dfievûné bednû,
snad spí, ale moÏná jen pfiem˘‰lí 
a pozoruje zem  pod sebou. Uplyne
nûkolik dlouh˘ch vtefiin ticha a On,
Petr Drnholec, zaãíná svÛj dlouh˘
monolog, ve kterém se volnû prolí-

nají vzpomínky na uplynul˘ Ïivot se
souãasností a snad i nûãím dal‰ím.
Na scénu obãas vtanãí mlad‰í obdo-
ba vypravûãova - Ctirad Götz, ta
snad ukazuje skuteãnost trochu bliÏ-
‰í pravdû neÏ tu, kterou popisuje
star‰í obdoba jednoho ãlovûka.
Mlad‰í On je doprovázen Ïenami
rÛzn˘ch povah, pÛvodÛ a vzezfiení,
v‰echny jsou pfiedstavovány Vendu-
lou Tampierovou, která si rovnûÏ
zahrála mlãenlivou a chápavou spo-
leãnost star‰ího z obou muÏÛ -
Kamilu. Po vût‰inu pfiedstavení
naslouchá, dovednû balancuje na
‰taflích, jeÏ tvofií jakousi spojnici mezi
hledi‰tûm a zákulisím a trhá imagi-
nární tfie‰nû z pomyslného stromu. 
Trojici tûchto hercÛ v‰ak doplÀuje

je‰tû jedna, snad i dÛleÏitûj‰í osoba,
která sice není vidût, ale ve vzduchu
je cítit její pfiítomnost pfiítomnost
geniální my‰lenky  Bohumila Hraba-
la. NaplÀuje sál, nutí obecenstvo
pfiem˘‰let a uvaÏovat o smyslu té ãi
oné vûty, slova, pohledu. 

Jeden z v˘rokÛ potvrzuje sponzor
tohoto pfiedstavení, ãást divákÛ byla
obdarována jeho v˘robkem. „Do
chleba, mléka a piva technika nepat-
fií.“ (Sponzorem nejsou pekárny ani
mlékárny.)   

Pokud se chcete na vlastní kÛÏi
pfiesvûdãit o pravdivosti této reportá-
Ïe, nezbude vám nejspí‰ nic jiného,
neÏ nav‰tívit Malé divadlo. NejbliÏ‰í
pfiíleÏitost se nask˘tá 16. února 2004. 

Lucie Sakastrová, Tereza ·álková 

Zmrzl˘ mûsíc, leden, si vybral ãesk˘
patafyzik ·tûpán Mikulá‰ Mare‰, aby v
literární kavárnû Mûsíc ve dne vzdal hold
horkokrevnému králi patafyziky, fran-
couzskému spisovateli Alfrédu Jarrymu.
Následující rozhovor mÛÏe mimo jiné
slouÏit jako lekce pfiedmûtu „Úvod do
patafyziky“, tahák do hodin literatury
nebo pozvánka do PafiíÏe. Îe nevíte, co
je to patafyzika?

Patafyzika je velká vûda, která je zalo-
Ïena na ãerném humoru, sarkasmu a

naivitû. Myslím si, Ïe v souãasném
svûtû nab˘vá na v˘znamu.K nejvût‰ím
souãasn˘m patafyzikÛm patfií tfieba
politici, i kdyÏ o tom nejspí‰ ani neví.
My tady jsme totiÏ mimo patafyzické
mapy. Centrum je v âerkézsku., mezi
Volhou  a Donem, kde se narodil pata-
fyzik, doktor Faustroll. Mûl jsem ‰tûstí
podívat se tam. Je to nádherné území.
Volha je na nûkter˘ch místech aÏ ãtyfii-
cet kilometrÛ ‰iroká.

Za zakladatele patafyziky je ale povaÏo-

ván Francouz, spisovatel Alfred Jarry
(1873 – 1907)? 

Alfred Jarry byl naprosto v˘jimeãn˘.
Divadelní hru Král Ubu napsal uÏ v
patnácti letech. Dal‰í dílo, které stojí
za zmínku jsou Skutky a názory dok-
tora Faustrolla, patafyzika. Nûkteré
vûci, které jsem vystavoval, mají pfií-
mou souvislost s dílem. V knize Nad-
samec líãí závod pûti cyklistÛ proti
lokomotivû z PafiíÏe do Vladivostoku a
zpût. Jediné, co mohli cyklisté pouÏí-
vat jako doping, byly malé tabletky.
Právû krabiãky, v nichÏ je uchovávali,
jsem získal a vystavil. 

Na v˘stavû byly k vidûní i zub krále Ubu
a noãní ko‰ile s vy‰it˘m monogramem
AJ. Ty jste získal po Jarrym v PafiíÏi?

Vy‰ívala je jeho kojná a pozdûj‰í
milenka. Jarry vedl velmi bohémsk˘
Ïivot. V‰echny peníze proh˘fiil, takÏe
mu nakonec zbylo pouze kolo a revol-
ver. Jezdil pak po Boulognském lesíku,
vÏdycky nûkomu za zády vystfielil a
rychle ujel. Tvrdil, Ïe díky nûmu pak
lidé mohou aÏ do smrti vyprávût his-
torku o tom, jak byli pfiepadeni. Chodil
po PafiíÏi v dlouhém  ãerném kabátû, v
kapsách nosil knihy, v‰echny, které
mûl. Nakonec se mu kapsy protrhly a
knihy propadly do lemu kabátu. Vznik-
la taková pfiízemní knihovniãka. 

Kdy jste byl v PafiíÏi poprvé?

Myslím, Ïe jsem odtamtud vlastnû pfii-
‰el. KdyÏ jsem byl  mal˘, napsal jsem
pfiíbûh o chobotnici Ludmilce a umístil
dûj právû do PafiíÏe. Jedna scéna se
odehrává na námûstí, které jsem na
vlastní oãi uvidûl teprve o mnoho let
pozdûji, ale bylo pfiesnû takové, jaké
jsem ho tehdy popsal. PafiíÏ je totiÏ
úÏasná. Staãí zvednout oãi k jakékoliv
tabulce s názvem ulice a hned vám
pfied oãima procházejí zástupci umûl-
cÛ, spisovatelÛ, v˘tvarníkÛ.V‰ude je
samá magie, tfieba na hfibitovech… To
není nikde na svûtû. Také jsem sepsal
mal˘ prÛvodce po PafiíÏi, kter˘ mÛÏe
b˘t inspirací pro v‰echny náv‰tûvníky.

Uchovala si PafiíÏ stále tu atmosféru kon-
ce pfiedminulého století? 

Samozfiejmû, Ïe ne tak docela. Musíte

tam jet s trochu naivníma oãima.
Poprvé si projdete místa podle prÛ-
vodce a máte toho dost. Správn˘
bohém ov‰em nesmí minout ãtvrt
Saint Germain a proÏít v ní noc. Tam
se nespí, protoÏe kavárny Ïijí aÏ do
chvíle, kdy ráno vyjedou první metafii,
aby vymetli uplynulou noc. Nav‰tívit
mÛÏete kavárnu Flóra, kde sedával
Apollinaire, nebo kavárnu u Dvou
MagotÛ, kam Alfréd Jarry rád za‰el na
skleniãku a kde stfiílel do lustrÛ 
a zrcadel. Kaváren je ale v PafiíÏi
nepfieberné mnoÏství a kaÏdá má zají-
mavou historii.  

Mûl jste moÏnost v PafiíÏi vystavovat?

Nevystavoval jsem tam vefiejnû, ale
mé obrazy jsou v soukrom˘ch sbír-
kách. Vût‰í kolekce visí v ordinaci jed-
noho pafiíÏského psychiatra. 

Pokud jste nestihli nav‰tívit v˘stavu
Hrom do hovniska, hovnisko do hromu!,
mÛÏete se s v˘tvarn˘m dílem ·tûpána
Mare‰e seznámit prostfiednictvím nápo-
jového lístku v kavárnû Mûsíc ve dne.

Lenka Housková

PATAFYZICKÁ EXKURZE Z V¯STAVNÍ SÍNù DO PA¤ÍÎE

PATAFYZICKÁ EXKURZE Z V¯STAVNÍ SÍNù DO PA¤ÍÎE
V roce1968 podnikl ·tûpán Mare‰ cestu do Savalu, rodi‰tû Alfreda Jarryho. K uctûní
památky vylezl na stfiechu rodného domu milovaného básníka, kde poloÏil kvût lilie. 

Rok se s rokem se‰el a rocku uÏ
bylo zase jednou dost, a tak mûla
23. ledna na‰e jihoãeská pseudo-
metropole moÏnost ochutnat mís-
to balkánského s˘ra  nefal‰ova-
nou ãeskou balkánskou dechovku.
Oba hrby âerného Velblouda byly
nacpané k prasknutí, a tento zaãal
brzo nadskakovat v rytmu „lidové
veselice“. Pfiipomínalo to tro‰ku
pohádku o kouzelném fla‰inetu,
kter˘, kdyÏ zaãne hrát, donutí tan-
covat jednodu‰e kaÏdého. A tanãi-
li stfiízliví a tanãili opilí, roztanãily
se dokonce i lavice, Ïidle a stoly,
popelníky a pÛllitry, nûkter˘m 

z nás bohuÏel vstupn˘ tro‰ku roz-
tanãilo i rozpoãet, ale ani kufie
zadarmo nehrabe a i hladov˘
Ahmed se musí nûãím Ïivit J Na
pfietfies pfii‰la i pohfiební píseÀ,
bez které, jak zaznûlo z pódia, se
pravá lidová veselice neobejde (?).
Musím v‰ak sebekriticky pfiiznat,
Ïe hrát se taková pohfiební píseÀ
na mém pohfibu, mám co dûlat,
abych zÛstala leÏet tam, kde mám.
TakÏe aÈ uÏ má Ahmed hlad nebo
ÏízeÀ, rozhodnû to nemá vliv na
jeho apetit, co se hudby t˘ãe.

Marie Muchová

Taneãní hodiny B. Hrabala

Hovnoãník
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Právû vrcholí doba dnÛ otevfien˘ch
dvefií na vysok˘ch ‰kolách, kdy si mno-
zí stfiedo‰koláci (vãetnû mû) s defini-
tivní platností vyberou ‰koly, které jim
nejvíce padly do oka. Mimo jiného se
rozhodují také podle termínÛ a obtíÏ-
nosti pfiijímacích zkou‰ek. A protoÏe
pfiekr˘vání termínÛ zkou‰ek není zas
aÏ tak v˘jimeãné, mnozí by jistû uvítali
moÏnost vybrat si z více dat. NemoÏ-
né? Vût‰inou ano, ale ne vÏdy. 

Existuje totiÏ zkratka NSZ, oznaãující
Národnû srovnávací zkou‰ky. Je to for-
ma pfiijímací zkou‰ky, pouze písemná,
která je sestavena jako test SCIO, kde
o pfiijetí rozhoduje ãistû bodov˘ zisk.
TestÛ je celá fiada, od v‰eobecn˘ch
studijních pfiedpokladÛ po matemati-
ku a sociální vûdy. Jsou koncipovány
tak, aby nikoho nehandicapovaly a
aby mûly co nejvy‰‰í vypovídací hod-
notu. Nelze se na nû pfiipravit pouh˘m
uãením se faktÛ, ale zdaleka ne v‰e se
také dá odvodit ãi vymyslet. 

Dejme tomu, Ïe se hlásím na
Masarykovu univerzitu. Jak bude vypa-
dat moje pfiijímací fiízení? Nejprve
ode‰lu pfiihlá‰ku – vzhledem k tomu,
Ïe jí mohu poslat elektronicky a
poplatek zaplatit pfievodem, nejde o
nic nároãného. Luxus e-mailového pfii-
hlá‰ení k pfiijímaãkám bohuÏel zatím
není samozfiejmostí, pfiestoÏe ulehãuje
práci obûma stranám. Doufejme, Ïe v
budoucnu uÏ bûhání na po‰tu a shá-

nûní pfiihlá‰ky nebude nutné. Dále si
zjistím, jaké testy budu psát a kdy. Pak
si mohu pfies internet objednat testy
navíc (www.scio.cz). Kromû cviãného
testu, kter˘ dostanu domÛ, si také
mohu zaplatit druhou zkou‰ku (její
cenu, nûkolik set korun, zaplatím SCIU
a ne vysoké ‰kole), ãímÏ získám dru-
hou ‰anci uspût v pfiijímacím fiízení!
Mám tedy dva pokusy na úspû‰né slo-
Ïení zkou‰ky, k tomu navíc cviãné ver-
ze pro vlastní pfiípravu a moÏnost psát
test ve mûstû, které mám nejblíÏe.
MÛÏe vám ‰kola vyjít více vstfiíc? 

Obû zkou‰ky, objednaná po inter-
netu (kterou organizuje SCIO), i ofici-
ální zkou‰ka (tu organizuje vysoká
‰kola) mají stejnou hodnotu. MÛÏete
si vybrat, kterou z nich chcete absolvo-
vat (pravdûpodobnû obû), pfiiãemÏ se
bere zfietel jen na lep‰í dosaÏen˘
v˘sledek. Nejen, Ïe tím vzrÛstá ‰ance
na úspûch, ale také se minimalizuje
riziko stfietu termínÛ a do jisté míry se
sniÏuje i stresová zátûÏ. Vûdomí, Ïe po
prvním neúspûchu není nic ztraceno,
ba naopak jsem pouãen pro pfií‰tû, je
mnohem pfiíjemnûj‰í, neÏ definitivní
konec (minimálnû na rok) po zkou‰ce,
která se nemusí podafiit nejen z dÛvo-
du nedostateãné pfiípravy.

ZdrojÛ pro získání potfiebn˘ch infor-
mací je celá fiada. Povinnou v˘bavou
jsou Uãitelské noviny, nabízející pfie-
hled v‰ech vysok˘ch ‰kol, jejich fakult

a oborÛ, termínÛ pfiijímacích fiízení a
detaily o jejich prÛbûhu. Dozvíte se
zde také datum konání dne otevfie-
n˘ch dvefií. Ten je nûkdy podceÀován,
ale pfiestoÏe vám asi skuteãnû nepfii-
nese mnoho nového, je to zpÛsob jak
se seznámit s prostfiedím a atmosfé-
rou ‰koly, nûkter˘mi kantory, jejich pfií-
stupem k vám a moÏnost oÈuknout si
konkurenty. Publikací tohoto druhu je
samozfiejmû více, nicménû Uãitelské
noviny jsou vût‰inou díky stfiedo‰kol-
sk˘m uãitelÛm dobfie dostupné.

Internet je dnes nepostradateln˘m
pomocníkem pfii shánûní jak˘chkoli
informací. Snad kaÏdá V· má své
stránky, kde se dozvíte bliÏ‰í detaily o
jejích oborech, vût‰inou zde najdete
také ukázky pfiijímacích zkou‰ek, nebo
nejrÛznûj‰í statistiky a uÏiteãné rady.
MÛÏete také si pfieãíst oddûlení FAQ
(ãasto kladené otázky), které jistû
nebude chybût, popfi. poslat své vlast-
ní dotazy.

Sobû a sv˘m souãasníkÛm pfieji
úspûch u zkou‰ek takov˘ch jaké jsou a
tûm, kdo se s nimi budou prát pozdûji
(ostatnû mohu to b˘t opût já), pfieji
aby bylo víc tûch ‰kol, které se snaÏí
uchazeãi vyjít vstfiíc a usnadnit mu uÏ
tak dost sloÏité období, neÏ tûch, které
chtûjí poãet uchazeãÛ jen co nejrych-
leji zredukovat na minimum.   

Vojtûch Bednáfi

KaÏd˘, kdo studoval stfiední ‰kolu to zná, a kdo to je‰tû nezná, ten to
urãitû pozná. Co? Maturákové peklo! (jinak také zóna smrti, práh ‰ílenství,
nebo den posledního soudu) Z pohledu rodiãÛ je to pomûrnû snadné - kou-
pit nûjaké ‰aty, pfiispût vût‰í ãi men‰í ãástkou penûz, pozvat známé a hlavnû
nadobro se rozlouãit s pfiedstavou dítûte-abstinenta. Mnohem drsnûj‰í scény
jsou ale k vidûní na ‰kolách. KdyÏ náhodou pÛjdete poãátkem roku napfií-
klad kolem gymnázia, mÛÏe se vám stát, Ïe spatfiíte mladá tûla padající z
oken, usly‰íte hluk rozbíjeného nábytku, praskot kostí a nadávky tûch nejtvr-
d‰ích forem. Nepropadejte panice, nasahejte po pistoli, nevolejte polici -
zfiejmû se jen koná diskuse tfiídy nad pfiípravou maturitního plesu. Nic neob-
vyklého. ShrÀme si, jak to probíhá…
FÁZE 1. - bolestné prozfiení. Nûkolik let pfied obávanou nocí pravdûpodobnû
pfiijde nûkdo s nápadem, Ïe je na ãase zaãít platit pfiíspûvky. UÏ zde se zaãne
mlhavû zjevovat budoucí hlavní organizátor, popfiípadû nûktefií jeho spolu-
pracovníci. Musí to b˘t ãlovûk inteligentní, vynalézav˘, tvrd˘, schopn˘ diskuse
i kompromisÛ. Ale hlavnû se musí zaãít intenzivnû pfiipravovat na nenávist
spoluÏákÛ, která od tohoto momentu vÛãi jeho osobû uÏ jen poroste. 
FÁZE 2. - krize bankovnictví. Dfiíve ãi pozdûji si nûjak˘ ‰Èoura spoãítá, Ïe sou-
ãasné tempo v˘bûru pfiíspûvkÛ nestaãí, a Ïe je tfieba pfiitlaãit na pilu. Donutí
tak organizátora k obávanému kroku - zv˘‰ení daní. To lze uplatnit buì
postupnû, naráz, nebo zavedením jednorázové pfiiráÏky, která snad náklady
pokryje. AÈ uÏ se to provede jakkoli, agresivita davu znaãnû vzroste, objeví se
fanatiãtí neplatiãi (na které nemá smysl naléhat, nakonec obvykle sami emi-
grují, zemfiou, nebo zaplatí), mÛÏe dojít k prvním fyzick˘m napadením.
Pokud organizátor ustojí tuto fázi, má nejlep‰í vyhlídky dotáhnout projekt aÏ
do konce.
FÁZE 3. - propast se blíÏí. Prvním zahfiívacím kolem je v˘bûr místa konání
maturitního veãírku. ProtoÏe je vût‰inou pouze omezen˘ v˘bûr moÏností, a
lidé je‰tû nejsou pohlceni maturákov˘m ‰ílenstvím, pravdûpodobnû se tfiída
pomûrnû hladce dohodne demokratick˘m hlasováním. Podpis smluv a
dohodnutí podruÏnûj‰ích detailÛ doporuãuji organizátorovi uskuteãnit v
tichosti. âím dál se krize odloÏí, tím lépe.
FÁZE 4. - cirkus hrÛzy. V posledním roãníku stfiední ‰koly projde tfiída obtíÏ-
nou zkou‰kou. Je tfieba odhlasovat barvy stuÏek, vzhled triãek, formu nástu-

pu, doprovodn˘ program, pÛlnoãní pfiekvapení a mnohé maliãkosti, které, aã
v podstatû nedÛleÏité, mohou zniãit po léta budované vztahy. Je tfieba mít
na pamûti pfiedev‰ím tûchto nûkolik bodÛ: 
1. Nikdy nedosáhnete absolutní shody.   
2. Pravdûpodobnû vzniknou skupiny konzervativní, lehce inovativní, 

avantgardní, naprosto pasivní a skupina nerozhodnut˘ch. KaÏdé 
udûlejte alespoÀ jeden ústupek.   

3. Konzervativní kfiídlo je vût‰inou nejsilnûj‰í, pokud si ho znepfiátelíte, 
mÛÏete si pfiivodit tûÏká poranûní, pfiedev‰ím hlavy a konãetin.   

4. UplatÀováním demokratick˘ch ideálÛ nikdy nedosáhnete sv˘ch cílÛ.   
5. Nevzdávejte boj s ostatními, vydrÏte aÏ do konce.  
6. Ztráta pfiátel je jen krátkodobá, pfiesto zkuste neztratit úplnû v‰echny.
7. Organizátor je také (alespoÀ vzdálenû) ãlovûk, respektujte Îenevské 

konvence.
Vám, ktefií chcete mít maturák zajímav˘, netradiãní a alespoÀ ãásteãnû

podle va‰ich pfiedstav, doporuãuji vytvofiení skupiny sloÏené z lidí lehce ino-
vativních a avantgardních, která povede hlasování formou obûÏníkÛ. KdyÏ se
vyhnete pfiímému hlasování, mÛÏete mnohem lépe manipulovat s v˘sledky
(nûkdy dosáhnete neãekan˘ch úspûchÛ, vûfite mi…). Také pfiedejdete pfiímé
konfrontaci názorÛ, která pro lidi jako jste vy konãí vût‰inou tragicky. Nabíd-
nûte se, Ïe va‰e skupina v‰e obûhá a vyfiídí - ostatní rádi svolí a vy získáte
dal‰í moÏnosti pro manévrování („Víte, ãervená na tom triãku vypadala ‰pat-
nû, a taky byla o dost draÏ‰í, takÏe nakonec…“). PfiestoÏe ‰ance, Ïe se vytvofií
více neÏ jedna podvratná skupina je nízká, získejte si alespoÀ tichou podpo-
ru vût‰iny vÛdãích osobností tfiídy a jakékoli konkurenãní snahy tvrdû potírej-
te uÏ v zárodku. Uvidíte, Ïe nakonec budou v‰ichni spokojeni.
FÁZE 5. - den D. V onen slavnostní veãer se uÏ nedá nic moc zmûnit, proto
se spí‰ snaÏte nic nezkazit. Nejspí‰ si uvûdomíte, Ïe ty desítky sporÛ byly
malicherné, nesmyslné a v‰ichni se jim nejspí‰ zasmûjete. MoÏná, Ïe pfii
podání ruky va‰emu tfiídnímu organizátorovi dokonce odloÏíte gumové ruka-
vice a elektrick˘ obu‰ek. Ale hlavnû se udobfiete a bavte, je to moÏná vá‰
poslední spoleãn˘ veãer!                                                                    
HAPPY END!

Vojta „Maturátor“ Bednáfi

Abyste si udûlali pfiehled, na
kolik mÛÏe uspofiádání matu-
ritního plesu vyjít, nabízíme
vám ceník jednoho náhodnû
zvoleného (mimochodem koná
se 27.2.2004 od 19:00 v KD
Vltava. Pfiijìte se podívat, jak
to dopadlo…).

KD Vltava:
Velk˘ sál 16 800
Projekce 3500
Klubovna 3150
Pofiadatelé 2540
Ochranka 2470
Hala I. 2000
Hala II. 1500
Mikrofony 2000
Diskoaparatura 1500
Technik 1260
Hasiã 1260
·atny pro úãinkující 800
V˘zdoba 600
Koberec 300 
Celkem 48 680 Kã

Dal‰í poloÏky:
Triãka 9000
Kameraman 6000
Dárky pro uãitele 6000
Kapela 5000
Tisk pozvánek a lístkÛ 3500
Fotograf 3500
Pfiedtanãení 3000
Kvûtiny 2500
Skleniãky 1700
Moderátor 1000
StuÏky 700
V˘zdoba 500
Celkem 42 400 Kã

Tento ceník je‰tû není úpln˘,
navíc se mnohde podafiilo
u‰etfiit díky pfiíbuzn˘m ãi zná-
m˘m. Jinde se tedy náklady
mohou vy‰plhat je‰tû v˘‰…

Maturák snadno a rychle

Maximální NaSaZení
Vrcholí doba, během které je možné podat
přihlášku na vysoké školy. Termíny se
samozřejmě různí. Na některých školách
se seznamy uzavřely ještě v minulém
kalendářním roce, jinde je možné podávat
přihlášky až do konce března. Ať tak nebo
tak, jde do tuhého a my, kterých se to v
tomto roce týká, jsme postaveni před holou
skutečnost: je třeba se rozhodnout. Jsou
mezi námi takoví, kteří ještě stále vůbec
neví, kam jít... ale i takoví, kteří mají
naprosto jasno. Právě této poněkud napja-
té doby rozhodování, zvažování (a v někte-
rých případech i zvýšené studijní aktivity)
jsme se rozhodli využít pro provedení malé
ankety. Položili jsme následující otázky:
1. Na jakou vysokou školu nebo na 
školu s jakým zaměřením se chystáte?
2. Děláte kvůli přijímačkám něco navíc?
Chodíte na přípravné kurzy, připravujete
se pomocí speciální literatury?
3. Je spravedlivý příděl bodů za maturit-
ní vysvědčení nebo za celkový průměr
ze střední školy?
A teď už sami posuďte, jak široký je rozsah
zájmů budoucích vysokoškoláků, ale jak
jednoznačná a svým způsobem výmluvná
je shoda odpovědí na poslední otázku. 

Andrea Velíšková (19), SOŠ veterinární
a zemědělská
1. Na pedagogickou fakultu v ČB (biologie
a... ještě nevím).
2. Ne.
3. Není to spravedlivé, každá střední škola
je jiná, tudíž i známkování je jiné. Co je u
jednoho profesora jednička, může pro dru-
hého být třeba trojka.

Jana Hrušková (19), Gymnázium Kaplice
1. Na právnickou fakultu.

2. Od března začnu chodit na kurzy ke
známé advokátce.
3.Není. Úroveň škol se nedá jen tak lehce
porovnávat. Rozdíly jsou veliké.

Eva Štabrňáková (18), Biskupské gym-
názium 
1. Na VŠE. 
2. Na žádné kurzy nechodím, mám jenom
knížky, ze kterých jsem udělala několik cvi-
čení.
3. Ne. Může se stát, že někdo, kdo se dob-
ře připravuje, si vytáhne otázku, která mu
přece jen nesedne - a už na tom ztrácí. A
naopak znám případ, kdy se čtyřkař naučil
jedinou otázku z matematiky, vytáhl si ji,
odmaturoval na jedničku a dostal se na
vysokou školu bez přijímaček. 

Jan Sattran (19), Biskupské gymnázium
1. Na medicínu, na 2. lékařskou fakultu do
Prahy.
2. Ano, chodím na kurzy pořádané fakul-
tou, teď půjdu i na kurz, který pořádá Jiho-
česká univerzita.
3. Ten systém je naprosto scestný, vůbec s
ním nesouhlasím. Ale nemůžu dělat nic
jiného než se snažit dosáhnout dobrého
průměru z biologie a chemie

Lucie Rudová (19), Biskupské gymnázium
1. Na biologickou fakultu.
2. Ne.
3. Není to spravedlivé. A taky si myslím, že
dobrý výsledek maturity ani neznamená,
že z člověka bude úspěšný student právě
zvolené školy, protože způsob, jakým se
odehrávají maturity, je úplně jiný než
systém zkoušek při studiu na vysoké škole. 

Sestavili studenti semináře žurnalistiky 
na Biskupském gymnáziu

anketa-anketa
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PÁTEK 13. 
(tentoktáte února)
Nejsem ãlovûk, kter˘ by vûfiil na
povûry a zkazky, ale jedno staré lido-
vé moudro tvrdí, Ïe: „Není ‰prochu,
na kterém by nebylo trochu pravdy.“
Nejeden obyvatel moderních mûst
21. století, vstává v pátek, kdy se v
kalendáfii objeví tfiináctka, s hrÛzou a
nepfiíjemn˘mi pocity. Jistû, takov˘ch
lidí nebude mnoho, ale i ti ostatní si
pfii pohledu na povûstnou tfiináctku
vzpomenou, Ïe právû tento den, by
nemusel b˘t ‰Èastn˘. A pokud je‰tû
cestou do zamûstnání projdou pod
‰taflemi, ãi jim pfies cestu probûhne
ãern˘ kocour, jímá nûkteré z racionál-
nû uvaÏujících inÏen˘rÛ a doktorÛ blí-
Ïe neidentifikovatelná hrÛza.
Pod tlakem neodÛvodnûného stra-
chu z ãísla tfiináct a posledního pra-
covního dne v t˘dnu jsem se snaÏila
nalézt  prapoãátek této lidské obavy. 
To, Ïe pohanské „národy“ Ïijící v
Evropû pár set aÏ tisíc let pfied námi
mûli, z dne‰ního pohledu fieãeno,
pomûrnû slu‰né astronomické zna-
losti, není Ïádn˘m velk˘m tajem-
stvím. Díky jevÛm, které pozorovali
na nebi, byli schopni pfiesnû urãit
kolobûh ãasu. Uznávali dva kalendá-
fie- lunární a sluneãní- záleÏelo na
daném kmenu a momentálním ãase,
ale pravdûpodobnû se oba druhy
vnímání ãasu prolínaly a navzájem
doplÀovaly. Podrobnûji popí‰u
mûsíc keltsk˘, kter˘ by nám, jakoÏto
obyvatelÛm zemû, ve které Keltové
Ïili, mûl b˘t nejbliÏ‰í. Zaãínal den po
novoluní a pfii pfií‰tím konãil. Patnác-
t˘ den mezi dvûma novy spadal pfii-
bliÏnû na úplnûk, kter˘ keltsk˘ mûsíc
dûlil na dvû poloviny a dal by se
oznaãit jako keltská „nedûle“. 
Slunce vysílá elektromagnetické záfie-
ní, a kdyÏ vstoupí Mûsíc mezi Slunce
a Zemi, pfiísun této energie na na‰i
planetu se nepatrnû sníÏí. V opaã-
ném pfiípadû, za úplÀku, kdy se
Mûsíc z pohledu Slunce ocitá za
Zemí, se pfiitaÏlivé síly Zemû a Mûsíce
sãítají a na planetu dopadá silnûj‰í
elektromagnetické záfiení. V obou
tûchto pfiípadech jsou ale vlivy Mûsí-
ce patrné dva dny pfiedem, tedy tfii-
nácté dny keltského t˘dne. Lidé jsou
pr˘ více podráÏdûní neÏ obvykle,
nemohou se soustfiedit a dûti zpravi-
dla víc zlobí a jsou mrzuté. âastûj‰í
neÏ v ostatních dnech jsou údajnû

Bylo! Je?
A bude!?

pokraãování na 5. stranû

poesie Koncová svûtla a padl˘ andûl
„Tfii atributy Ïivota, andûli, povûz mi, pro nûÏ stojí za to Ïít,

a já ti na oplátku spravím kfiídla, abys mohl 
opût vzlétnout…“

„Láska, princi, pro tu stojí za to Ïít!“, zasípal andûl,
a tûÏce ranûn, zhluboka vydechl.

„Pasoval si mû na prince, andûli, jistû ke mnû chová‰ pfiátelskou 
lásku, ale povûz mi, nejsme my v‰ichni tak trochu jen

andûlé a princové,
ktefií svou lásku pûstují jen ve slovech?

Ví‰, kdybychom rozpletli v‰echna manÏelství
a v‰echny svazky, vûfiím, Ïe bychom upletli stejnû tak manÏelství

a svazkÛ jin˘ch, stejnû hodnotn˘ch jako ta pfiede‰lá, a z toho mám strach, pfiíteli…“

„Nevûfiíte na lásku, princi?“

„Tvrdím jen, mÛj mil˘, Ïe vût‰ina lidsk˘ch pout, jeÏ jsou rozseta mezi muÏe a Ïeny,
Ïe tyto pouta pramení ãasto jen z  z jednoho klop˘tnutí o toho „pravého“,

chápe‰? Snad je lidsk˘ Ïivot pfiíli‰ krátk˘ na to, 
aby si ãlovûk na‰el toho opravdu

pravého a aby
se vymanil z provizoria,

ve kterém vpravdû pfieãkává cel˘ Ïivot!“

„Nevûfiíte tedy ani v osud, princi?“

„I vûfiím, andûli, ale ne v ten, kter˘ mû kaÏd˘m dnem obklopuje!
Vûfiím jen, Ïe pravou lásku poznají jen  vyvolení,

a tûch je málo, moc málo!“

„A pro ‰um mofie a modré nebe, nechtûl byste Ïít, princi?“

„Kdepak, je vidût, 
Ïe létá‰ jindy velmi vysoko, ale povûz mi, 

vidí‰ nyní modré nebe a sly‰í‰ ‰um mofie, teì, kdyÏ je ti úzko?“

„Ale brzy uvidím!“

„Tak vidí‰, andûli, ãlovûk by se nûkdy uzoufal, i kdyÏ se zakrátko mraky rozestoupí,
ale ne vÏdy mÛÏe spatfiit to nebe a sly‰et ten ‰um, pfiíteli!

Pohybuje‰ se hodnû vysoko na to, abys pochopil,
Ïe my na Zemi  potfiebujeme nûco

trvalej‰ích hodnot,
co pfieãká

i
nejtûÏ‰í

chvíle Ïivota ãlovûka!
Zná‰ nûjaké takové hodnoty?

„Neznám, princi, ale nestaãí jen vûfiit, Ïe tu nûkde mezi námi jsou,
a kdyÏ je nám úzko, nestaãí jen myslet na nû a vyplnit jimi prázdnotu, jeÏ nás ãas od ãasu

dusí?
Zdá se mi, Ïe opro‰Èujete svût od du‰e, princi! Tfieba ta va‰e manÏelství!

Myslíte, Ïe je ãlovûk ne‰Èastn˘, kdyÏ se dozví pravdu, pravdu,
Ïe je jinde moÏná nûkdo lep‰í, neÏ ten, koho má 
nyní po boku, aãkoli si sám myslí, Ïe je ‰Èastn˘?

Ale v tom to není, princi! Dobr˘ ãlovûk
jistû dûlá to, co pokládá

za správné 
a neunavuje se vûãn˘m

„A co kdyby to takhle bylo lep‰í?“ 
To není moÏnostmi, které by ãlovûk moÏná mûl

ale nedostatkem ãasu, kterého se ãlovûku v jeho Ïivotû tak zoufale
nedostává, chápete? To vy jste jin˘ neÏ ostatní, princi, vás já nemohu nikdy uspokojit v˘ãtem

atributÛ Ïivota, pro nûÏ stojí za to Ïít, aãkoli Ïivot sám o sobû stojí za to Ïít,
tak jako tak…Nenechte si Ïivot proklouznout mezi prsty únavn˘m

pfiem˘‰lením, co by mohlo b˘t lep‰í a zkuste
jej obãas pfiijmout jen tak, 

jak se vám nabízí!“

(…)

A ve chvíli, kdy andûl pronesl tato slova a  uvidûl pfiibliÏující se ohníãky pfiedních svûtel,
ustoupil princ o krok stranou a pod rou‰kou tmy pak sledoval uÏ jen ta koncová, jeÏ po chvíli
dohasínala za obzorem, stejnû jako Ïivot andûla, kter˘ teì zbrocen˘ v krvi leÏel na polní cestû.

Andûl padl a princ nepochopil. „Jsou to ale mezci, ti andûlé,“ pomyslel si princ…

David ZabilkaILUSTRACE T. VANâUROVÁ

UDÁLOSTI SE ZNAâNù KOMPLIKUJÍ A NEJASNOSTÍ P¤IB¯VÁ… JAK SE ZDÁ, P¤ÍPAD NEBUDE ZDALEKA TAK JEDNODUCH .̄
RETROOPTICKÁ ANAL¯ZA OBA DETEKTIVY ZNAâNù ·OKUJE…

SKELETONI: VRAÎDA V SEKTORU 6 - ãást 2.
photo & art by Jakub Hussar

Vrah musel střílet
odtud. Oběť byla
střelena kapesním

mini-laserem.

Zbývá jediná
možnost. Použijeme

retrooptickou
analýzu

Dobře

Mám ho.

Zapojte ho.

Detektivové hodlají pomocí
pokročilé techniky  zjistit, co viděla

oběť před svou smrtí…



vedneměsíčník/5S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y Z L I T E R Á R N Í K A V Á R N Y M Ě S Í C V E D N E

Bylo! Je?
A bude!?

bolesti hlavy a neklid.
Nemohu tvrdit, zda jsou tyto infor-
mace stoprocentnû pravdivé, ale
osobnû se drÏím jiÏ o nûkolik fiádek
v˘‰ zmiÀovan˘m pfiíslovím. KaÏdo-
pádnû pÛvodní keltsk˘ pátek tfiinác-
tého se rozhodnû neshoduje s
na‰ím dnem stejného názvu.  MÛÏe-
te bez obav vyrazit z domu, není vy‰-
‰í pravdûpodobnost, Ïe vás pfiejede
tramvaj, neÏ tfieba ve ãtvrtek dvanác-
tého nebo v sobotu ãtrnáctého.
Pozor si dejte 4. a 18. února, na tyto
dny totiÏ vychází „keltské pátky“.  

Tereza ·álková
Svátek sv. Valent̆ na

Jako kaÏdoroãnû i letos se milióny
zamilovan˘ch lidí po celém svûtû
chystají oslavit 14.únor - svátek sv.
Valent˘na. Proã právû Valent˘n?
Odkud tento zvyk vlastnû pochází?

Cel˘ pfiíbûh se odehrává v ¤ímû za
vlády císafie Marka Aurelia, kter˘ byl
posedl˘ touhou vítûzit v bitvách. Byl
toho názoru, Ïe Ïenatí muÏi nejsou
dobr˘mi váleãníky. Zakázal tedy
knûÏím udûlovat svátost manÏelství.
Valent˘n tento rozkaz neuposlechl
a milence oddával dál. Za své ãiny
byl uvrÏen do Ïaláfie. Po roce mûl
Valent˘n ‰anci se zachránit. Jedinou
podmínkou bylo, Ïe se musí vzdát
své kfiesÈanské víry. Odmítl, a Clau-
dius ho okamÏitû popravil.
Valent˘n se stal ochráncem zamilo-
van˘ch lidí. Datum se odvozuje od
první psané valent˘nky, která byla
odeslána 14.února 1477. Valent˘n
k nám stejnû jako Santa Claus
dorazil po revoluci z americké kul-
tury.
Lidí procházejících centrem âes-
k˘ch Budûjovic jsme se zeptali na
pár otázek t˘kajících se právû toho-
to svátku. 21% dotázan˘ch nemûlo
o svatém Valent˘nu ani tu‰ení.
67% spoluobãanÛ Valent˘na slaví a
pokud nemají partnera, alespoÀ
rozesílají sv˘m znám˘m SMS s pfiá-
ním hezkého proÏití. Zamilovaní se
nejãastûji obdarovávají kvûtinami,
pfiáním a nûãím sladk˘m. Vût‰ina
dotazovan˘ch se ale shodla, Ïe k
projevÛm lásky je jeden den málo
a slavit se dá cel˘ rok.

Zuzana Zamanová

pokraãování ze 4. strany

Zpráva pro Karla Kryla

--
Hrábneme do strun…
Zahrajem Kryla…
Raz, dva, tfii, ãtyfii,
ta doba uÏ pominula,
jen prach se z jejích trosek vífií,
ach není to od srdce, raz, dva tfii, ãtyfii…

PasáÏová  uÏ není revoltou,
slova, jimÏ nerozumím, nahradím pomlkou,
a cel˘ takt a celou sloku,
vypálím slova od levoboku,
nerozumím, nerozumím…
Nûjak˘ divn˘ ver‰…

S posláním u konce, ale v srdci stále,
já budu si zpívat, pane Kryle, dále,
a pfiestoÏe od sametu uÏ nûjak˘ ãas
já nechám si vás v záloze,
v‰ak on se zase mráãek,
objeví na obloze…

Prozatím v‰ak mífiíme vstfiíc lep‰ím ãasÛm,
pfiiloÏím pár marek ke sv˘m pasÛm a
pro cestu na Jih, ,
pro cestu na Západ 
uÏ nemusím nikomu,
v zadnici postávat…

ToÈ zpráva pro Karla Kryla :
„Ta doba uÏ pominula“,
jen prach se obãas z trosek zvífií,
v‰ak poletuje uÏ jen chm˘fií
a uÏ nebojím se ãerné munice,
rozhodím kopretiny do na‰í ulice…

David Zabilka 

Omluvy pro

Zástupy slov a omluv jen pár,
á chtûl bych prosit za ãiny,
jiÏ jsem se jal,
prosit za odpu‰tûní ãinÛ,
jenÏ byly provedeny zle,
pfiíãinou srdce touhy,
kdyÏ rozumu je mdle,
Prosím za… Prosím pro….
I kdyÏ vím, Ïe to nestaãí,
strach brání mi tûm,
které mám prosit,
pfiímo se omlouvat do oãí,
Omlouvat za.. Omlouvat pro..
Jen doufám v‰ak,
snad pfiemohu strach,
a bludné ãiny,
jenÏ mnou tak jak byly vznikly
budou i odãinûny,
a vykonám to,
jenÏ dávno vykonati mûl jsem jiÏ,
moÏná snad za neãinnost
mûl bych se omlouvat spí‰,
Omluvy za… Omluvy pro…
Chtûl bych si zaslouÏit
své odpu‰tûní,
prosím jen pfiijmûte
mé omluvení
Omluvení za… Omluvení pro..

Michal Kubala

Lidé
Lidé vidí utrpení 
ve filmech
v divadelních hrách 
v knihách
ale nevidí ho ve svém Ïivotû

Lidé proÏívají 
kaÏd˘ kousek
pfiíbûhu knihy
filmu
ãi divadla
ale vlastní Ïivot
je‰tû nepoznali

Lidé nechápou 
Ïe venku nemohou 
najít hledané
neboÈ hledané
není venku
ale v nás... 

Jaroslav Hrabû

Ku k a ã ã í

Kukaããí píseÀ se nese ozvûnou
sladûn˘m hlasem na fale‰n˘ tón
zní ptaãí píseÀ na rozlouãenou,
dfiív, neÏ ji vítr s nocí poÏenou,
louãí se s hnízdem, kde usíná on.
I srdce ptaãí se nûkdy rozbu‰í,
zranûná kfiídla hory pfieklenou,
minulost, zhoubn˘ nádor na du‰i
a blíÏ, neÏ blízko ãeká, ãeká skon.
Poslední notu po‰le do spaní,
kdyÏ pak nad cizím hnízdem pfieletí
chtíc aspoÀ syna zbavit prokletí,
v‰ak ten uÏ mluví fieãí havraní.
Jak bylo smutné tohle století
a pfií‰tí bude je‰tû smutnûj‰í,
stra‰ná je zrada, je‰tû stra‰nûj‰í
dokáÏe b˘t, kdyÏ vzejde od dûtí

Marie Muchová, Bigy

Zoufalá tuÏky t(o)uha

Zmatenû slova vpletená
do sítí zoufal˘ch proseb,
tuÏka je v pÛli zlomená
v sevfiení dlanû tuÏeb,
po listu padlého papíru bûÏí
a pfiipadá si zrazena
tuhou, jíÏ byla stvofiena,
tou, jenÏ v nitru jejím leÏí.

·edavé stopy zanechané tuhou
na bûlavém papífie,
jak bílá rakev s ãernou stuhou,
pohfiby zemfiel˘ch,
jenÏ polkli jed z vlastního talífie,
kterak konãí du‰e souÏení,
kdyÏ kapky jedu do úst kanou,
prosby jejich zÛstajíc bez vysly‰ení,
mnohé tuhy se v tuÏkách zlámou.

Tuha tuÏky pí‰ící
jiÏ témûfi vypsána,
slova její zvuãící
v‰ak pfiesto budou smazána
úzkostí, jenÏ nelítostnû pohltí
v‰e, co bez ozvûny, ti‰e,
osamûle sedí skryto v zákoutí
a jen zoufá si, bûduje….a pí‰e.

Michal Kubala

KDO SKUTEâNù ZABIL TUTO DÍVKU? O JAK¯ PODRH SE JEDNÁ A KDO JEJ ZOSNOVAL? P¤ÍLI· MNOHO
OTÁZEK PRO DVA DETEKTIVY, KTE¤Í SE V MÎIKU DOSTALI DO NEZÁVIDùNÍHODNÉ ROLE PODEZ¤EL¯CH Z VRAÎDY…

Musí to být podvod!
Nějací dvojníci…

Zavoláme
na velitelství a…

Zatýkám vás pro
podezření z vraždy!

M jsme přeci byli
na centrále…

Obraz  je nekvalitní, ale již je vidět
ruka s vražednou zbraní… tyto

události se udály před pár minutami..

Dívka se před svou smrtí podívala
pachatelům do očí a spatřila… naše

detektivy!

Kostroun přístroj vypne. 
Skeleton Holmes stále nevěří tomu,

co spatřil…
Pokraãování pfií‰tû!!!
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Poslední sonda do tzv. du‰e médií, která je
jenom nepovedenou náhraÏkou du‰í skuteã-
n˘ch, které z 99% snad uÏ ani neexistují.

Pondûlí, 19:30, pán usedá do kfiesla
A na stolku má kafe,
Televizní noviny: zas nûkoho zabili,
Pán v klidu usrkne si kávy,
Nevzru‰enû poslouchá dal‰í ‰patné zprávy:
Îe teroristi spáchali dal‰í atentát,
Zabili stovku lidí,
Îe v Africe hladoví dûti,
Îe na AIDS umírají,
Îe v pokusn˘ch laboratofiích a klecích
Deno-dennû milióny Ïivoãi‰n˘ch druhÛ trpí,
A ten milióntej první sedí doma v kfiesílku,
Na televizi hledí,
Popíjí kafe a o Ïádnym z tûch utrpení
VÛbec nic, málo, neví.

Pondûlí, 20:00, pán dopíjí svou kávu
A pfiiná‰í si jednu, dvû, nohy tfieba párku
S hofiãicí. (Asi mu trochu vyhládlo,
KdyÏ vidûl ty zábûry z afrického území.)
A na x.tém programu zaãíná dal‰í estráda,
Rádoby vtipného raÏení,
Kdekdo v TV poskakuje-a pánu v kfiesle zasko-
ãí,
Jak se tomu v‰emu smûje
A pfiitom párek pfieÏvykuje,
A kam se podûly ty zábûry z afrického území?
UÏ na nû nikdo nemyslí,
Teì máme povyraÏení
MADE IN âeská REPUBLIC
V hlavní roli Novotn˘,
Ten muÏíãek v pfievleku, ten tzv. pfievtipn˘.

Úter˘, 14:45, paní pfiijde z práce,
Svalí se do kfiesla, téÏ holduje kávû
A zapíná TV.
A Àáká Esmeralda tam zase tak Àák fie‰í,
Co zejtra fiíci Armandovi, kdyÏ jí tak hroznû ranil.
A paní v kfiesle s ní soucití,
Co je jí po dûtech z Afriky?
Ty pfiece v telenovelách „problémy“ nemají.

V úter˘ ve 20:00 se panáãek ve fraku ptá,
Kdo chce b˘t milionáfiem? Tak aÈ mu zavolá.
Pak jeden ze soutûÏících do kfiesla usedá,
Otázky padají a on odpovídá,
Ví, kolik v Americe bylo zavraÏdûno prezidentÛ,
Jak se jmenuje nejznámûj‰í ze v‰ech ãesk˘ch filmÛ,
Kolik lidí Ïije v Africe, Americe a Asii,
Ale pfii otázce, jak nejlépe africk˘m dûtem pomoci,
Se propadá do pfiehluboké bezmoci.
Spadá na 10 000 a zklamanû odchází,
Místo nûj nastupuje dal‰í soutûÏící,
Ale toho uÏ se nikdo nikdy nezeptá,
Jak africk˘m dûtem pomoci,
A tak si od naãanãaného stoleãku vzápûtí milión odná‰í.

Stfieda, 20:00 -„smûjeme se s Petrem Rychl˘m
a domácím videem“. Pijem dal‰í ‰álky kávy,
smûjeme se ha ha ha-jak nûkdo jin˘ nûkde jinde
zakopne, a upadne…
Tuhle jsem ãetla ãlánek v jednom magazínu
O agresi, psali tam, Ïe má celkem pût fází:
1. my‰lenky a nápady, které se neprojeví navenek
2. nadávky, v˘hruÏky a gesta
3. vzpoura proti vûcem: bouchání dvefimi, rozbíjení nádobí,
boxování do vzduchu, nebo proti pol‰táfiÛm
4. útok proti men‰ím zvífiatÛm a dûtem
5. útok proti vût‰ím zvífiatÛm, dospívajícím a dospûl˘m lidem
…a pak taky to, Ïe smích
zpÛsoben˘ ne‰tûstím druh˘ch
sem jednoznaãnû patfií taky.
„Moderní Ïivot pfiiná‰í dva zdroje vypuknutí agrese:
( z praxe, profesor Vondráãek)
Je to pfiednû televize sama o sobû, bez ohledu na program
A pfiíli‰ hluãná hudba.“
„Smûjeme se s Petrem Rychl˘m a domácím videem“,
Smûjou se i na‰e dûti, dyÈ pfiece jsou tak nevinné-
A na‰e. Tak koho potom zajímají ty, co trpí v Africe!?“

âtvrtek, 20:55 rodina v ob˘váku
S nad‰ením sleduje obrazovku.
Mléãná dráha-tak nûjak se ten pofiad jmenuje,
Co talentované a ‰ikovné dûti srocuje,
Jenom ze dvou hledisek:
Ty ‰Èastné a ty veselé,
Ty v harmonické rodinû,
Ty z âR a nevinné,
A z tûch ostatních uÏ se sem nikdo nevejde,

NatoÏ pak ty v Africe,
Co jsou taky nevinné,
Akorát víc ne‰Èastné, akorát míÀ veselé,
Nemocné a bez rodin
Hladové dûti chudoby.

V pátek pfiímo ve 20 sejdeme se v Hospodû,
S pány, co dennû splachují své promarnûné Ïivoty
Deseti pÛllitry piva, pár panáky a lahvemi vodky…
A co to kecaj za nesmysly?
No nevim, ale musí to bejt vtipn˘,
KdyÏ se tomu pán i paní v ob˘váku smûjí.
A dal‰í kávy pijí, dneska se navíc roz‰oupnou
A t˘den spláchnou vínem
Rud˘m, barvy krve,
Barvy, která zebe,
Barvy, která bolí,
Jak koho! To záleÏí na tom,
Z ãích Ïil zrovna crãí…
Z Ïil africk˘ch dûtí…
A to toho pána, právû,
Stejnû jak tu paní,
Ani trochu nebolí,
Ty maj krev tam, kde má b˘t.
Né jako dûti z Afriky,
Kde místo jejich tûlíãek,
Krev zaplÀuje chodníky
krvav˘mi louÏemi.

Sobota, 8:45, kdekdo doma snídá,
Mámy, nebo tátové moÏná zaãínají vafiit,
Jejich malé ratolesti koukají na televizi.
Tam Àákej panák v koÏichu poskakuje po Esu
A rozdává úsmûvy, je „vtipnej“ snad aÏ za hroby.
A zestárlá zpûvaãka s tfiemi centimetry make-upu,
Zpívá: „Please, don_t go away, baby,
please, now, please, baby, love me…“
do doby, neÏ jí vystfiídá obézní pán v luxusním obleku
projíÏdûjící se limuzínou po New Yorku
a zpívající nûco o tom, jak je hroznû sám,
proã ho Àáká opustila, kdyÏ v‰echno jí dal…?
A kampak zas zmizely ty dûti z Afriky?
Ty, co nic nemají,
Ty, co mají problémy
Skuteãné, tak jiné,
Ale protoÏe nemají prostfiedky,
Nemají, co komu by rozdaly,
Snad jenom lásku…
Ale ta se nemûfií v dolarech, librách, nebo korunách,
A tak nic po africk˘ch dûtech skoro nikdo neÏádá,
ProtoÏe láska, milé dûti, láska to je málo,
KdyÏ nemáte milióny, kdyÏ nemáte fáro,

Láska je tak málo, Ïe snad ani nestojí za statistiku,
Kolik dûtí z Ameriky dnes dostalo kolo,
A pfiece se taková statistika urãitû nûkde vede,
Ale Africk˘ch dûtí se nikdo nikdy nezeptá,
Kolik by za to dalo, aby hlad zahnalo,
aby mûlo stfiechu nad hlavou, zdravou mámu, tátu,
s bratrem, nebo se sestrou,
Mal˘ domek uprostfied africké pfiírody,
aby tfieba taky mohlo chodit do ‰koly…
Ale v tomto seznamu chybí ve‰keré dostupné záznamy,
ProtoÏe statisky takové se jednodu‰e nedûjí.

Nedûle, 22:10 dva mladí perspektivní moderátofii,
Svûtové události uplynulého t˘dne reprízují,
Ve sv˘ch investigativních reportáÏích
Se o africk˘ch dûtech ani jeden nezmíní.
Tak moÏná ãas od ãasu, moÏná jednou za rok,
KdyÏ tam nûkam poblíÏ nûkdo hodí bombu,
KdyÏ nám odtud hrozí roz‰ífiení tamûj‰ího moru
do matiãky Evropy-jinak se o tom nezmíní.
A pán, paní, milé dûti, v ob˘váku pijí kávy,
MoÏná k tomu pfiikusují nûjaké ty párky,
Nebo kousek ‰unky…
A co sousto, a co drobek, a co lÏiãka, a co jedno fiíhnutí,
Tam nûkde pod nimi na africkém kontinentu
Znamenají jedno „volné“ místo v „nemocnici“,
Jednu velkou bolest,
Jeden mal˘ Ïivot,
Jedno dûtské „zhasnutí“.

Pondûlí, 19:30, pán usedá do kfiesla
A na stolku má kafe,
Televizní noviny: George Bush ve jménu
boha smutnû vypráví,
jak teroristi vraÏdili,
jak ve jménu boha jim to musí oplatit,
jak s pomocí boha George „nepfiátele“ vymítí,
z Ameriky i planety.
Pán v kfiesle mu to v‰echno ba‰tí,
KaÏdé slovo, kaÏdou frázi,
Hlavnû tu o bohu,
KdyÏ zaslechne dal‰í zprávu,
Îe v zimû zase zdraÏí mouku…
A pak zas
Nevzru‰enû poslouchá dal‰í ‰patné zprávy:
Îe teroristi spáchali dal‰í atentát,
Zabili stovku lidí,
Îe v Africe hladoví dûti,
Îe na AIDS umírají,
Îe v pokusn˘ch laboratofiích a klecích
dennodennû milióny Ïivoãi‰n˘ch druhÛ trpí,
A nikoho z nich nezajímá,
Jestli ten, co za to zodpovídá,
Si fiíká tfieba bÛh,
A ten, kdo jeho jménem si ãiní právo rozhodovat o Ïivotech
druh˘ch,
Si tfieba fiíká Bush,
Vûfite, Ïe nikoho z tûch mrtv˘ch, hladov˘ch, umírajících, nemoc-
n˘ch a trpících
Ani trochu nezajímá,
Jestli je Àákej bÛh.
Chtûjí jenom krajíc chleba-
Ale pro nû uÏ se nedostává,
ProtoÏe ten tzv. bÛh rozdává jenom tûm,
Co uÏ chleba maj, co maj chleby dva,
Co maj milióny bochníkÛ a langusty s humrem,
a „musí“ si je domazat ãerven˘m kaviárem…

A kampak se zase podûly nemocné dûti z Afriky?
„Na tom pfiece nezáleÏí, kdyÏ máme plné Ïaludky,
my, ti v‰ichni bohatí,“
co mÛÏou nûco udûlat, ale asi nechtûjí.

A tak se pán, paní, dûti, dál budou koukat na zprávy,
Ve kter˘ch uÏ se dvakrát neobjeví stejné africké dûti-
-uÏ jenom jejich náhrobky
v písku pod haldou kamení.

A tímto nejen tato (dejme tomu, Ïe) báseÀ, ale i celá „kritická“
rubrika Z Hlavy meloun konãí. Témata docházejí, ba jsou snad
uÏ úplnû v‰echna definitivnû vyãerpána, protoÏe zabûhlé tradi-
ce na‰ich „pfiedních“ médií se ani trochu nemûní a psát pofiád
o jednom a tom samém se prostû a jednodu‰e nedá (a vlastnû
uÏ ani nechce). 
Místo této by tak v brzké dobû mûla vzniknout rubrika nová,
která snad bude ze v‰ech pohledÛ jiná, doufejme, Ïe lep‰í, 
a hlavnû s úplnû jin˘mi tématy, neÏ jaká se vyskytovala v rubri-
ce této.  Tak snad to vyjde.  Nûkdy pfií‰tû,                         Lucka

z hlavy meloun 
...aneb sonda do duše médií ZATAŽENO
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nevšední všednosti  panoptikum
Bylo dost vûãného probírání mlad˘ch lidí, jejich chování, jejich názorÛ a úchylek.

MoÏná bychom se mûli podívat i na ty, ktefií se nás snaÏí ovlivnit sv˘mi názory a na
ty, ktefií právû mladé lidi nejvíce odsuzují. Ano, mluvím o  na‰ich star‰ích spoluobãa-
nech, ktefií ze závisti k niÏ‰ímu vûku pomlouvají ty mlad‰í. Také bychom vám chtûli
ukázat, Ïe ne kaÏd˘ momentální v˘plod jejich mysli je správn˘. Nechceme zde niko-
ho zesmû‰Àovat, spí‰e poukázat na to, Ïe jejich chování je mnohdy nesmyslné. 
MoÏná bychom se mûli, ale podívat pravdû do oãí a zeptat se, jestli takoví nebude-
me za pár let také…

Zde je v˘ãet pouze nûkolika pfiípadÛ 
- Proã bychom mûli vytrhávat pampeli‰ky z trávy? Snad proto, Ïe se Ïlutá nehodí do

zelené! Tento úkol dostala jedna má spoluÏaãka od maminky a má z toho 
celoÏivotní trauma, které vyústilo voláním na Linku bezpeãí…

- Proã vás rodiãe nutí sledovat bezduché televizní estrády, kter˘mi kaÏd˘ normální 
ãlovûk opovrhuje a vyh˘bá se jim jako ãert kfiíÏi? ProtoÏe jste pfiece jejich potomci,
a proto máte rádi ten sam˘ druh zábavy jako oni…

- Proã vám rodiãe zakazují nav‰tûvovat hospody a pít alkohol? Snad proto, abyste 
ráno mohli najít maminku na podlaze v pfiedsíni a zlitou pod obraz?

- Proã po vás otcové chtûjí abyste se vyh˘bali padl˘m Ïenám? To bude nejspí‰ tím, 
Ïe se bojí, Ïe skonãíte jako oni…tozn. bez autority, bez klidu a s pûti dûtmi na krku

- Proã vám rodiãe zakazují koufiit, kdyÏ to sami dûlají uÏ nejmíÀ dvacet let? To je 
jednoduché: snaÏí se dokázat si, Ïe mají je‰tû aspoÀ ‰petku autority…(kterou 
ztratili uÏ dávno).

- Proã za ‰patné známky musíte mít domácí vûzení? Odpovûì je jasná. Pfieci proto, 
abyste si doma uvûdomovali, jací jste hfií‰níci. (Proã si to, ale nemÛÏete uvûdomo-
vat nûkde jinde - tfieba v hospodû??)
Na závûr bych chtûla podotknout, Ïe mám své rodiãe opravdu moc ráda, aãkoliv

tûch chyb by se na nich na‰lo moc moc moc. Ale jak fiíká jedno známû pfiísloví:
‚Nikdo není bez chyby‘ (aÏ na Martínka). Myslím, Ïe je ãas na podûkování. Tedy:
Dûkuji vám drazí rodiãe. Byli jste mi po léta oporou a já se vám mohla kdykoli s ãím-
koli svûfiit. A vûzte, Ïe i kdyÏ se uÏ dnes nevídáme tak ãasto, mám Vás stále ráda, 
a snad je‰tû rad‰i… Pozornûj‰í ãtenáfi na‰eho plátku si jistû uÏ dávno v‰iml, Ïe autor
ãlánku ponûkud ujel... Tak uÏ to ale b˘vá kdyÏ musí pl˘tvat sv˘m drahocenn˘m
talentem na podobné Ïvásty, které slouÏí jedinû k tomu, aby zaplnily prázdné místo. 

Proto se omlouvám nejen v‰em rodiãÛm, ale i pfiípadn˘m ãtenáfiÛm za to, Ïe ztrá-
cí ãas ãtením této kreace.   

Pozn.: Jakákoli podobnost aÈ uÏ s osobami Ïiv˘mi ãi mrtv˘mi je ãistû náhodná 
a veskrze neúmyslná                                                                                               J

Konãím. Fyziku  se opravdu nelze nau-
ãit. Stejnû v Ïivotû LamertÛv pokus nikdy
nepouÏiji. Jsou dÛleÏitûj‰í vûci neÏ fyzika.
Tûmito argumenty jsem se uklidÀovala,
kdyÏ jsem se doma snaÏila nacpat fyziku
do pfieplnûného ‰uplíku.
Zazvonil telefon.
„ Prosím.“ 
Ozval se hlas mé spoluÏaãky: „ Ahoj,
nechce‰ do Mûsíce? “ 
„Jo,‰la bych. V ‰est u polikliniky, platí?“ 
„Tak fajn budu tam. Abych nezapomnû-
la. Vezmi sebou fyziku, potfiebuju nûco
vysvûtlit. âau.“ 
Sakra ta fyzika mû pronásleduje. Za nor-
málních okolností bych se jí neuãila, ale
na zkou‰ení zb˘vá uÏ jen jeden a pak já.
âekám u polikliniky. Dorazila pfiesnû. 
O chvíli pozdûji uÏ sedíme v kavárnû.
Jíme olivy a snaÏíme si zapamatovat
podstatu stfiední kvadratické rychlosti
ãástic.
Po takfika hodinû usilovného vzájemné-

ho vysvûtlování jsme usoudily, Ïe uãení
nemá smysl, kdyÏ se to bohuÏel ani
nesnaÏíme pochopit. Nechaly jsme se‰it
na stole a ãas od ãasu v nûm zalistovaly,
aby se nefieklo.

Náhle se objevil jeden z tûch, ktefií tu
b˘vají velmi ãasto. Znaly jsme se uÏ déle
a tak jsme se daly do fieãi. Snûdl a roz-
dal zbytek na‰ich oliv po celé kavárnû.  
Nejdfiív jsme se tomu s kamarádkou
smály, ale potom objevil se‰it z fyziky.
Listoval v nûm, vzpomínal na ãasy, kdy
byl je‰tû na gymnáziu a zniãehonic nám
se‰it probodl tuÏkou. 

Rozhodly jsme se dát se‰it mimo jeho
dosah, ale byl rychlej‰í. Se‰it si vzal, vytr-
hal stránky s námi oblíbenou stfiední
kvadratickou rychlostí ãástic, nacpal do
pusy a spolknul.
Celkem tfii stránky. 
Zalapaly jsme po dechu. 
âekala bych v‰echno, ale Ïe mÛj se‰it
skonãí v jeho Ïaludku…..?

Druh˘ den jsem usilovnû  vym˘‰lela
nûjakou omluvu na fyziku. Ale nastal
zvrat. Supl. Náhradní vyuãování biologie!
„K tabuli pÛjde? No, tfieba vy, Ivano, uÏ
jsem vás dávno nesly‰el.“

Mám popsat trávicí  ústrojí ãlovûka. 
V hlavû mám vymeteno. Ale stal se
zázrak -  najednou si vybavím Jirku, jak
trhá se‰it, maãká listy a jeden po dru-
hém polyká. Pfiedstavuji si, jak mu listy
prochází jednotliv˘mi orgány. Hltan,
Ïaludek, tenké, tlusté stfievo……trávicí
‰Èávy rozkládají vzorec po vzorci, mizí
pojem stfiední kvadratická rychlost ãás-
tic, stavová rovnice mûní svÛj stav a  izo-
barick˘ dûj se stává  spolu s dal‰ími lát-
kami pouhou ‰kodlivinou, která pozdûji
dorazí aÏ do koneãníku… 
Mám za jedna, dûkuji Jirkovi. Jen by mû

zajímalo,jestli nemûl zaÏívací potíÏe, pro-
toÏe strávit (a to doslova) stfiední kva-
dratickou rychlost ãástic není snadná
záleÏitost.

Ivana Zemanová

Proti dûtem vlastnû nic nemám, kdyÏ
nejsou moje a není jich moc a tak jsem
toho ãervencového dopoledne, kdy jsem
nastoupila do vlaku na hlavním nádraÏí 
v jednom nejmenovaném mûstû pfiijala
nabídku jedné maminky, která cestovala
se svojí zhruba tfiíletou dcerou a pfiisedla si
k nim do kupé. Vlak se rozjel ani ne po
pûti minutách (tuto zdánlivû bezv˘znam-
nou skuteãnost zmiÀuji jen proto, Ïe
odjezd vlaku bez zpoÏdûní uÏ se u nás
pomalu stává znaãnou raritou) a my jsme
se pohodlnû usadili na sedaãkách, které
nám mûli sk˘tat útoãi‰tû po dal‰ích 10
hodin. KdyÏ jsou vám tfii roky, máte na
svût dozajista je‰tû zcela jin˘ pohled, dej-
me tomu, Ïe je v nûm více nadhledu 
a fantazie (MoÏná by obãas ne‰kodilo brát
si z raného dûtství trochu víc do dal‰ích
let, drobení pi‰kotÛ a systematické lepení
bonbónÛ do vlasÛ teì na mysli nemám).
A právû do tohoto pohledu jsem se roz-
hodla uãinit krátkou exkurzi skrze malou
Terezku. Konverzace se ubírala celkem
slibn˘m smûrem, do‰lo na maminku i na
prÛvodãího, na mûsto ze kterého pochází,
na pa‰kál pfii‰ly obû babiãky i jakost bon-

bónÛ. Na první zastávce jsem jí z dobré
vÛle vysadila na sedaãku, aby si mohla
roz‰ífiit obzory pozorováním dûní na nád-
raÏí. Za odmûnu cosi zakfiiãela na jednoho
z kolemjdoucích a pak se intenzivnû tváfii-
la, Ïe jsem to byla já. (Pokud by se snad
dostal tento ãlánek vlivem Prozfietelnosti
do rukou zmínûného kolemjdoucího, ráda
bych mu vzkázala, Ïe já to nebyla, Ïe to
volala ta malá blonìatá holka vedle,fakt)
O nûkolik zastávek pozdûji pfiistoupila dal-
‰í maminka, tentokrát s chlapeãkem, zhru-
ba stejnû star˘m s Terezkou. Pomalu jsem
si zaãala pfiipadat mimo, Ïe s sebou Ïádné
dítû nemám. Jeho zájem nevzbudila ani
tak Terezka, (zvlá‰tní, ãlovûk by fiekl, Ïe po
ní kluci musí ‰ílet, ale koneckoncÛ, co já
vím, vkus tfiílet˘ch chlapcÛ neznám, ãert
aby se obãas vyznal i v tûch star‰ích) jako
moje kníÏka poloÏená na sklápûcím stol-
ku. Obû maminky uÏ vypadaly znaãnû
unavenû neustál˘m podáváním bonbónÛ
a su‰enek, ne tûchhle, tûch druh˘ch… 
A tak jsem usadila Terezku a Martina na
svoje kolena a zaãala ãíst uspávajícím hla-
sem ve veledíle romantické literatury:
UboÏáci. Dûti vypadaly spokojenû 

a maminky v mylném domnûní, Ïe stejnû
nemÛÏou chápat, o co jde tolerantnû pfie-
hlédly odstavce o bídou jiÏ polo‰ílené Fan-
tinû. Ve chvíli, kdy mi ti „andílci“ (kéÏ by
‰ly ty uvozovky ztrojnásobit) zaãali klást
v‰eteãné otázky, t˘kající se Fantininého
povolání a zpÛsobu Ïivota bylo jasné, Ïe
nejen, Ïe tfiíleté dûti chápou víc, neÏ by
jeden pfiedpokládal, ale i to, Ïe nûkteré
maminky nejsou zdaleka tak tolerantní, jak
se zpoãátku tváfií. (MoÏná jsem mûla rad‰i
zÛstat u âervené Karkulky, ale kdo to
mohl pfiedpokládat???) Bylo tedy strategic-
ky nejv˘hodnûj‰í kníÏku zase pûknû odlo-
Ïit a po zbytek cesty si nechat pokornû
vytrhávat vlasy a sundávat ty mal˘ pfií‰erky
z míst, kam se jim podafiilo vy‰plhat.
Po desetihodinové cestû, která by se jed-
nomu mohla jevit jako akt odpoãinku,
jsem se tedy vypotácela z vlaku, jako bych
na ma‰inû pfiekládala uhlí. Proti dûtem
vlastnû nic nemám. (Doufám, Ïe se dá sar-
kasmus pfieãíst) 
A nakonec ponauãení: Nikdy nepodceÀuj-
te dûti. Ani ty cizí, ani ty vlastní. Nikdy
nepodceÀujte dûti.

Marie Muchová,Bigy

Koneãnû! JiÏ odzvonilo vánoãním melodiím a bude zase povoleno poslouchat
hudbu dle vlastního vkusu, i kdyÏ v rádiu se snaÏí nevtíravou formou, stále po kaÏdé
tfietí písniãce upozornit,Ïe vy‰lo nové album velice známé zpûvaãky Rebeky, kterou
mimochodem zná pouze skupina lidí mezi 12 a 13 rokem. No nic, hlavnû Ïe je veli-
ce známá.

Lidé koneãnû jiÏ dojedli ohromné zásoby jídla v domnûní, Ïe po Vánocích nastane
konec svûta. KdyÏ nepfii‰el, pfiem˘‰lí, jak shodit pfiebyteãná kila,která snad kaÏd˘ z
nás pfies toto klidné období nabral. Klidné období??? Jak pro koho a pro co. Pro ná‰
Ïaludek a zaÏívací ústrojí je to spí‰e období velice nároãné a boufilivé. A tak se po
bujar˘ch oslavách Nového roku, které byly opût velmi kritické pro na‰e domácí maz-
líãky, jak jiÏ varovali veterináfii, plní celoroãnû vyprázdnûná fitnescentra. Jak na Nov˘
rok,tak po cel˘ rok. A tûch pfiedsevzetí co padlo. Ale jak dlouho nám to vydrÏí?
T˘den? Dva t˘dny? Ba dokonce mûsíc?

Nic se nemá pfiehánût, a tak se kouknûme na televizi, vÏdyÈ Nova slaví 10 let, a jak
slibují, bude se na co koukat. Koukat, to urãitû v novém roce budeme, ale ne na
televizi, ale hlavnû na na‰e úãty, protoÏe na‰e vláda rozhodla, Ïe se bude zdraÏovat a
to témûfi v‰e. Jezdit budeme dráÏ, stravovat se budeme dráÏ, dráÏ budeme dokonce
i telefonovat. Prostû na co se v novém roce podíváme, bude draÏ‰í, a tak se kouknû-
me na ty oslavy Novy, ta nás zatim nestojí nic.

Monika Koláfiová

Drogovou závislost si ãlovûk uvûdomí aÏ ve chvíli, kdy je uÏ závisl˘. Proto se dro-
gov˘ "zaãáteãník" neost˘chá dal‰í dávky, nic takého se mu pfiece nemÛÏe stát. A tady
zaãíná ten bludn˘ kruh, ze kterého je tak tûÏké se dostat ven. Kamarádi se skvûle
baví, jedou naplno a jsou nezastavitelní. Jakmile to ãlovûk jednou zkusí, skoro najis-
to se mu to zalíbí. Proã by ne, kdyÏ to alespoÀ na chvíli odnese jeho problémy
nûkam do povûtfií, v‰echno hodí za hlavu a uÏívá si. Tak PROâ to nevyzkou‰et zno-
vu? Skvûl˘ pocit, patfiit aÏ do rána, probudit v sobû skryté síly, objevit v sobû skryté
síly, objevit v sobû tu druhou, dosud nikdy nepoznanou, stránku. 

Teì uÏ ãlovûk není jenom "ta ‰prtka z druháku", uÏ je nûco víc. UÏ se veze se svojí
skvûlou partou. Partou, která urãitû v nesnázích podrÏí. A podrÏí - poskytne dal‰í dáv-
ku. To ale je‰tû ãlovûk neví, Ïe pfií‰tû uÏ to zadarmo nebude. Na zaãátek staãí kapes-
né, ale co dál? Okrádání vlastních rodiãÛ? Nikdy!

Ale i to jednou pfiijde, rodiãe uÏ nûco zaãínají tu‰it. Tûlo mluví za v‰e. Otázka utrá-
pené rodiny, jestli se nechá léãit, ale ne, s pevnou vÛlí to pÛjde lehce. Pevnou vÛlí
zrovna neopl˘vá, ale v malém bytû s kamarády nikdo neotravuje, je to fajn.

…A tady zaãíná ten ná‰ slavn˘ zaãátek konce. Dostaví se dfiíve ãi pozdûji, jediné,
co je jisté, je, Ïe jednou se opravdu dostaví. Vypadat v sedmnácti na tfiicet není nic
moc. Dfiíve módû velelo koufiení. Ale co teì, kdyÏ cigarety vystfiídala marihuana?
"·peky" uÏ si teì balí i ãtrnáctiletí, zvládají to i mlad‰í. Zkrátka uÏ se ani nikdo nedo-
káÏe bavit normálnû. B˘t vysmát˘ jen tak, to by bral asi skoro kaÏd˘, ale zírat celé
hodiny na roh stolu a divit se, Ïe svírá prav˘ úhel...

Projdete parkem a na kaÏdém druhém kroku to zavání trávou. Teì uÏ se vás
nikdo neptá: "Nemá‰ cígo?" Ale: "Prosím tû, má‰ papírek?" Nemá‰? No, asi nejsi
pofiádná smaÏka. Co asi bude za nûkolik desítek let? Budou v televizi chodit reklamy
na tvrd‰í drogy, tak jako nám teì nabízejí nepfieberné mnoÏství tvrdého alkoholu 
a rÛzn˘ch cigaret? Jestli se nenakazíme v autobuse stfiíkaãkou ukrytou v sedadle 
a nenakazíme se virem HIV, moÏná se na to je‰tû stihnem podívat...

Jen tak závûrem, kufiáci víte, Ïe koufiení zpÛsobuje rakovinu? "No jasnû, kdyÏ to
ãtu po st˘ na m˘ krabce cigár." Nabízet salám, na kterém je napsáno, Ïe je plesniv˘.
Tfieba si ho nûkdo koupí, i kdyÏ to ví...

Petra Mládková

ZCELA VŠEDNÍ NEVŠEDNOST

DROGY A PLESNIV¯ SALÁM

S E Š I T

Nikdy nepodceÀujte dûti

Skuteãnost, Ïe se v kotlinû leÏící nûkde
ve stfiedu evropského kontinentu krade,
je známá témûfi v‰em obyvatelÛm tohoto
malého státu. Lidé, ktefií tam Ïijí, jsou sice
vcelku srdeãní, nebo se tak alespoÀ snaÏí
tváfiit. Mají rádi dobré jídlo a kvalitním
nápojem rovnûÏ nepohrdnou.

Dalo by se fiíci, Ïe Ïijí celkem spoko-
jenû... ale  rádi si pfiilep‰í, s nejvût‰ím
potû‰ením si obãas pÛjãí nûjak˘ pfied-
mût, kter˘ v ten dan˘ moment nikdo
nepotfiebuje. Majitelé oné nepotfiebné
vûci tuto ãinnost naz˘vají v˘razem velmi
nepûkn˘m: KRÁDEÎ. 

Nedovolila bych si mluvit o nûãem,
co neznám, a tak mi nezb˘vá nic jiného,
neÏ se do té zemû vypravit. Tich˘m spo-
leãníkem mi bude mÛj zápisník. Netvr-
dím, Ïe nemám strach, ale v zájmu
objektivního sdûlení prostû musím. 

Právû se nacházím na nádraÏí, vystou-
pila jsem z vlaku a rozhlíÏím se. Prostfie-
dí vypadá pfiíjemnû, nedaleko záfií okna
v˘ãepu a ze dvefií zrovna vychází jak˘si
muÏ a rozváÏn˘m krokem kráãí po
nástupi‰ti. Najednou se za mnou ozve
pfií‰ern˘ fiev: „Franto, tak si pfiedstav, Ïe
mi zase ukradli mu‰káty!“ Chlapík se
zastavuje a konverzace mezi ním a Ïenu,
která na nûho volala se zaãíná rozvíjet
velmi zajímav˘m smûrem. BohuÏel tento
rozhovor nemohu citovat cel˘, protoÏe

vût‰ina v˘razÛ není publikovatelná. Vyro-
zumûla jsem, Ïe Ïena je správkyní nád-
raÏních kvûtin a jiÏ ponûkolikáté jí kdosi
zcizil truhlíky s právû rozkvétajícími pelar-
góniemi. Asi je velmi smutná, ale pfiesto
pomoci nemohu, lituji.

Nevím, kam dál jít, a tak se na chvilku
zastavím v hostinci na kávu a sodovku.
Sedám si do rohu rozlehlé, zakoufiené
místnosti a pozoruji její osazenstvo.
Jsou tu zvlá‰tní lidé, hrají karty, pijí pivo
a na mû se dívají zrovna ne se zalíbe-
ním. Jsem tu asi nezvan˘m hostem,
neÏiji v jejich vesnici, a tak bych zfiejmû
mûla radûj nûkam jinam. Hledím si své-
ho hrníãku a tû‰ím se aÏ budu venku. 
V tom si na Ïidli k mému stolu pfiisedá
chlápek v pracovním obleãení a zaãíná
vyprávût. Mluví, mluví a mluví, po krátké
dobû ztrácím pfiehled, uÏ nevím, co fiíká,
ale jádro problému je mi jasné. Nûkdo
mu ukradl auto, ve kterém mûl klíãe od
svého panelákového bytu. Cel˘ den
strávil obûháváním úfiadÛ a nahla‰ová-
ním krádeÏe, a kdyÏ se vrátil veãer
domÛ, nalezl manÏelku sedût uprostfied
vybrakovaného pokoje. Byl zdrcen˘ a
tvrdil, Ïe mu nezbylo uÏ vÛbec nic, Ïe se
asi obûsí na nejbliÏ‰í jabloni. Po nûjaké
dobû ode‰el svÛj pfiíbûh vypravovat k
dal‰ímu stolu. 

Pokraãuji tedy v cestû. UÏ se stmívá,

pouliãní lampy se zaãínají rozsvûcovat.
Pod jednou z nich stojí dvû Ïeny zabra-
né do vá‰nivé rozpravy: „ Nevím, kdo ho
mohl vzít, vÏdyÈ tam stál od vÏdycky,
uprostfied polí, “ s roztfiesen˘m hlasem
prohla‰uje první. Druhá si pfiisazuje: 
„A kdo by pfiece potfieboval sochu JeÏí‰-
ka a ukfiiÏovan˘ho. KfiíÏ nechali, ale
socha je pryã. Takov˘ ne‰tûstí!“ 

Dámy, ani vám pomoct nedokáÏu, a
tím spí‰ ne va‰im boÏím mukám v polích.

Jdu dál, ale optimistou se rozhodnû
nestávám. KdyÏ jsem se vypravovala do
téhle zemû, byla jsem pfiipravena na
hodnû, ale i ta nejhor‰í oãekávání jsou 
v pomûru se skuteãností procházka
rÛÏov˘m sadem. Zápisník si opírám 
o v˘lohu samoobsluhy a zapisuji své
poznámky. Vtom mi zrak sklouzne
dovnitfi, dva lidé tam nandávají do igeli-
tového pytle párky, lahve s rumem 
a kartony cigaret... Aha, asi je to tady
normální, Ïe kdyÏ nûco chce‰, tak si to
vezme‰.

Vydávám se pryã od obchodu, dolÛ po
ulici. Proti mnû se blíÏí skupinka pokfiiku-
jících mlad˘ch lidí, ale uÏ si jich nev‰í-
mám. Jsem zklamaná, chci domÛ, tahle
práce nemá cenu, ale kaÏdopádnû...
Autorka nemohla dokonãit my‰lenku,
neboÈ jí jeden z ãlenÛ gangu zcizil propisku.

Tereza ·álková
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Sex? Drogy? 
Rock’n’roll!!! 

PÛvodnû jich bylo pût: Ludûk
Mike‰ (kytara, zpûv), Jirka Vrána
(basa), Honza Komár (saxofon), ·tû-
pán Komár (tahací harmonika) a
Jára Lett (bicí). Mûli své jméno -

Happy Fafejt's Gums - a brzy první
koncert. Ten si domluvili dokonce
dfiíve neÏ první zkou‰ku, která se
konala v záfií roku 2002. A zb˘vající
dva ãlenové z pÛvodní sestavy,

Ludûk (18 let, âesko-anglické gym-
názium) a Jirka (16 let, nic právû
nestuduje), na nûj vzpomínají jako
na nejlep‰í ze v‰ech.

Konal se na Silvestra 2002 v Kfie-
mÏi, hráli uÏ vlastní písniãky a stfiídali
se na pódiu s místní kapelou Îivá
hudba. A vyslechli si i první kritiku.
"Pfii‰el za náma chlapík, fiek' nám, Ïe
je to v pohodû, ale Ïe akorát ta
trumpeta - myslel saxofon - je fale‰-
nû, a tu trubku od hajzlu aÈ zahodí-
me," vypráví Jirka. "Jarda tam totiÏ
na tu trubku hrál jako na didgeri-
doo," dodává na vysvûtlenou Ludûk.
Od té doby odehráli dal‰í ãtyfii kon-
certy, nikdy v‰ak samostatné, proto-
Ïe nemají potfiebnou aparaturu. 

Sestava se prostfiídala, ode‰li
"Komáfii", Járu Letta za bubny vystfií-
dal Marek Men‰ík a nakonec Tomá‰
Nota (23 let, jiÏ pracuje), kter˘ hraje
je‰tû s kapelou Alarm. Posunul se i
hudební styl. "PÛvodnû to mûl b˘t
takov˘ underground, teì se nedá

popfiít, Ïe je to punk," fiíká Jirka.
Ludûk v‰ak upozorÀuje: "Dne‰ní
punk je taková póza. Jedna písniãka
fuck off army, druhá fuck off policie,
tfieti fuck off USA, fuck off tohle, fuck
off tamto - nic jiného..." A Jirka ho
doplÀuje: "Tam bychom nechtûli
smûfiovat. I kdyÏ mÛÏu mít podobn˘
názory, dá se to fiíct jinak." (Na otáz-
ku, jak˘ je jeho pfiístup k Ïivotu
odpovídá: "Jsem docela nasranej...")
Zpívají ãesky, písniãky skládají sami
a snaÏí se jimi reagovat na okolní
dûní. "KdyÏ mû nûco napadne nebo
se mi nûco stane, zapí‰u si to a pak
na to tfieba sloÏím písniãku. Mám
taky jednu 'fuck off policie' - to kdyÏ
mi loni na Valent˘na dali pokutu,
protoÏe jsem na pfiechodu ‰el na
ãervenou," vysvûtlil Ludûk. Nazkou-

‰en˘ch jich mají osm, sepsan˘ch ale
více.

Muziku dûlají pfiedev‰ím pro
zábavu. "Nijak to nehrotíme, nelá-
meme to pfies koleno. Ale dokud to
pÛjde, byl bych rád, kdybychom hrá-
li," fiíká Jirka, ale dodává, Ïe by mu
samozfiejmû nevadilo, kdyby se hra-
ním mohl Ïivit a byl i tfieba slavn˘. A
Ludûk s kamennou tváfií pravil:
"Dneska jsem prohlásil, Ïe budeme
slavnûj‰í neÏ JeÏí‰ Kristus." I kdyÏ
tedy hudba není jejich hlavním
Ïivotním cílem, pfiesto díky ní mají
záÏitky, které by nezískali, kdyby
nehráli. "Nemyslím, Ïe je to vhodn˘
do novin v literární kavárnû," nechce
se ov‰em Ludûk podûlit o nejzajíma-
vûj‰í z nich. Podobnû i Jirka: "To by
se ten ãasopis musel jmenovat Leo."

Milan Brabec

Trubka od záchodu se nelíbila

Aãkoli jsem se nikdy netajil spí‰e
odmítav˘m postojem namífien˘m
proti rÛzn˘m transcendentálním
smûrÛm, ìáblÛm, JeÏí‰Ûm, potaÏmo
proti usedavû kritick˘m besedám ãi
sezením o spoleãnosti své doby,
musím uznat, Ïe paní L., se kterou
jsem se jedno obyãejné odpoledne
seznámil v literární kavárnû Mûsíc ve
dne, mû z tûchto m˘ch pfiesvûdãe-
ních málem vyprostila, a staãilo
málo, aby tento pfiíspûvek byl tfieba
o situaci hypermarketÛ v na‰em kra-
ji…

Paní L., druhdy „zhrzená Ïenská s
fale‰nou tváfií spoleãnosti“, se dle
svého vyprávûní po tûÏké Ïivotní
zku‰enosti stala „vyvolenou v boÏí
sluÏbû, kterou je nutno bez prodlení
plnit“. Právû ona se pr˘ vzdala v‰ech
sv˘ch civilizaãních návykÛ a neduhÛ
a právû ona je povûfiena, aby tyto
návyky a neduhy vyt˘kala druh˘m.
Pí‰e pr˘ o tom knihu, kterou pfied
lety slíbila opu‰tûn˘m dûtem, a nyní
ji dokonãuje. Literární kavárna pak
bude údajnû první místo, kde si lidé
budou moci tuto knihu pfieãíst, pou-

ãit se z ní a podle jejích vlastních
slov budou mít lidé moÏnost zbavit
se ìábla v du‰i. ëábel je podle paní
L. opravdu ve v‰em. Poãínaje super-
markety, kde je pr˘ ãlovûk zbaven
du‰e docela: „Oni mû nezlákají, par-
chanti, víte, já tam jdu pro tfii vûci a
tfii vûci si taky odnesu! Oni mû
nezlákají!“, a konãe její studnou na
zahrádce, kde je ìábel rovnûÏ ukryt
a kde pr˘ ãíhá On a jeho pfiívrÏenci,
aÏ paní L. zapumpuje a oni odhalí
Ïeninu „sobecky lidskou potfiebu“.
Proto se paní L. radûji moc nemyje,
a kdyÏ uÏ, tak v rozpu‰tûném snûhu,
kter˘ stfiádá do k˘blÛ, a vodu ze
studnû radûji pfienechává potfieb-
n˘m – totiÏ jejím pejskÛm a koãiã-
kám, mezi kter˘mi Ïije jako Mauglí v
divoké dÏungli…

Pfiipaluji si mezitím cigaretu a dál
náruÏivû naslouchám jejímu vyprá-
vûní, byla to totiÏ neobyãejná Ïena,
která kromû jiného umûla i velice
pouãnû a ve struãnosti podat celou
historii ãlovûka od doby pfied 49
miliony let (stanovili jsme tento rok
dohodou) aÏ k dne‰nímu dni: „Víte,

pánbÛh si na poãátku nepfiál, aby to
takhle dopadlo, boÏe, jak jsou ti lidé
sobeãtí, podívejte se kolem, jen se
podívejte, to vám takhle ke mnû pfii-
jede známá a stûÏuje si: ·mankote,
podívej, jak mi to ten kadefiník zprz-
nil…a já jen valím oãi a povídám:
JeÏí‰i, holka, jak to Ïije‰! VÏdyÈ tys
je‰tû nepoznala opravdovou cenu
Ïivota!“A pak se paní L. rozpovídá o
materiální (chápej fyzické) dimenzi
ãlovûka; následují pfiíspûvky o budd-
hismu, mistru Janu Husovi, stfiedo-
vûkém pálení ãarodûjnic, Tolstém,
pokrytectví, penûzích – paní L. je na
volné noze, a tak si mohla dovolit
dát barmanovi v kavárnû tisícikoru-
nu od cesty jako dar „z boÏí vÛle“,
mimo jiné i proto, Ïe léta pilnû stfiá-
dá a pod pûtistovku mûsíãnû pr˘
zásadnû nejde, vãetnû elektfiiny a
nájmu pfiirozenû; aÏ jsem z toho
lidumilství a bezbfiehého altruismu
zaãínal b˘t mírnû podráÏdûn˘…

Nakonec mû v‰ak napadá, proã
tento pfiíspûvek vlastnû opravdu
nesmûfiuje k jakés takés víceménû
odsouzeníhodné povaze ãlovûka,

pfiem˘‰lím, proã tento ãlánek oprav-
du není o situaci supermarketÛ v
na‰em kraji a jejich drtivém dopadu
na malé podnikatele, uváÏíme-li, Ïe
se mi otevfiel pohled do du‰e tak
zapáleného aktivisty, jak˘m byla
paní L. z na‰í literární kavárny.A
nepoãítám-li její v˘jimeãn˘ dar
podat jakoukoli vûc z pozice jedna a
jedna jsou dvû. Soudû podle mû i
ostatních ‰tamgastÛ, sedících v tu
dobu v kavárnû, chybûl tomu
nakrásnû vyprávûnému pfiíbûhu
jak˘si stoprocentní punc pravdy a
srdceryvné uplakané upfiímnosti,
takové, jaké se nám dostává napfi.
pfii zhlédnutí nûkteré z harlek˘nek
Danielle Steel, zvlá‰tû kdyÏ pak na
povrch vyplouvaly takové maliãkosti,
jak˘mi byly napfi. finanãní injekce od
svého manÏela (snad ta Ïena oprav-
du utrácí ãtyfii stovky za mûsíc a zby-
tek jí doplácí manÏel) nebo prsteny
schované do té doby v rukávu jejího
kabátu. Jak by ty obhájila tváfií v tváfi
pfied bohem? Opravdu netu‰ím.
Snad by jí ãasopis Spirit, na kter˘ se

ve sv˘ch komick˘ch v˘povûdích neu-
stále odvolávala, nûco poradil…

A kdyÏ jsem se jí zeptal na jméno
a zda-li bych ho mohl publikovat v
tomto studentskému obãasníku,
chápejte, v duchu investigativní Ïur-
nalistiky jsem to musel udûlat,
dostalo se mi zamítavé odpovûdi.
Pr˘ aby nerozhnûvala ìábla…To uÏ
se ale pomalu zvedala od stolu, aby
s pánem od toho protûj‰ího je‰tû
staãila prohodit pár slov o bídném
Ïivotû nás smrtelníkÛ, a jak s grácií
pfiiplula tahle Ïena stfiedního vûku,
stfiední postavy a ve stfiednû pad-
noucím kabátu do klidn˘ch vod
kavárny, tak zase odplula, aby snad
o kavárnu dál porozdala nûkterá ze
sv˘ch moudrostí, tak jak se o to
pokusila v té kavárnû na‰í. Anebo
snad doopravdy spûchala dopsat
onu knihu, která jiÏ pr˘ na‰la svého
nakladatele a zanedlouho doputuje i
do literární kavárny Mûsíc ve dne.
Kdoví, myslím, Ïe o této Ïenû je‰tû
usly‰íme…
20. ledna 2004           David Zabilka

Duchovní rozměr literární kavárny se nekoná

Luděk Mikeš, 18 let, kytara a zpěv

Jirka Vrána, 16 let, baskytara
Tomáš Nota, 23 let, bicí
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FILMOVÉ
POKLADY
Z POPELNICE âASU
5.

Tak nám letopoãet zase o nûco posko-
ãil a my se opût setkáváme na stránkách
VDM! Dne‰ní popelnice âasu je jiÏ pátá 
v fiadû, doposud jsme si pfiedstavili pár
perliãek ze Ïánru sci-fi, horroru, komedie 
a fantasy, mluvili jsme ãistû o filmech hra-
n˘ch. A právû proto je dnes ta pravá chvíle
podívat se také na snímky animované!

O historii animovaného filmu jste jiÏ
dozajista kaÏd˘ nûco sly‰el - jména jako
Disney, Trnka nebo Hanna & Barbara není
nutno pfiedstavovat. Ale tento Ïánr je pro
své tvÛrce po stránce popularity a sebezvi-
ditelÀování spí‰e nevdûãn˘. Komerãnû se
v nûm prosadí pouze ti nejlep‰í a pfiesto –
fiíkají vám nûco jména  Gosciny & Uderzo,
Mahiro Maeda, Hayao Miyazaki, Katsuhiro
Otomo, John Lesseter, Sylvain Chomet?
Ne? Napovím… Asterix, Animatrix, Cesta
do fantazie, Akira, ToyStory, Trio z Bellevil-
le… tak vidíte. Lidé znají jejich filmy, ale
tvÛrci mnohdy zÛstanou i pfies úspû‰nost
sv˘ch dûl zapomenuti.  

Animovan˘ film prostupoval celé dvacá-
té století. Jeho rozmach se dá zaznamenat
jiÏ ve dvacát˘ch létech v Americe, o nûco
pozdûji v Evropû a v létech padesát˘ch v
Asii. První filmy byly samozfiejmû ãernobílé
a ruãnû kreslené (Walt Disney), pozdûji se
technika záznamu zdokonalovala a pfiib˘-
valy i druhy sekvenãního snímání. 

Kreslené filmy byly odjakÏiva velice oblí-
bené a to nejen mlad‰í ãástí populace.
V‰ichni jsme jimi odchováni a kdo to bude
zatlloukat, prozradí ho alespoÀ veãerníãky.
Po svûtû je tomu nejinak – dodnes úspû‰-
né animované filmy trhají kasovní rekordy
a jejich pfiíznivcÛ ani s nástupem nov˘ch
technologií neub˘vá. KdyÏ uÏ jsme u toho,
jednoznaãnû doporuãuji kaÏdému, koho
bezbfieh˘ svût filmové animace byÈ jen tro-
chu láká, aÈ si nenechá ujít mezinárodní
festival animovan˘ch filmÛ v Tfieboni (ANI-
FEST), kter˘ se koná kaÏd˘ rok a letos v
kvûtnu bude pofiádán potfietí. Budete valit
oãi z toho, kolik filmÛ a filmeãkÛ z nûkoli-
ka desítek zemí za pár dnÛ promítnou – a

jde vesmûs o záleÏitosti nadmíru kvalitní.
Nenechte si proto tuto unikátní akci ujít!

Animovan˘ film je velice obtíÏné nûjak
efektivnû roz‰katulkovat. Existuje animace
kreslená, poãítaãem renderovaná, vrstve-
ná, plastická, loutková, rytá, koláÏovaná ãi
pfienesená (napfi. „motion“ capturing a
míãkové senzory). Animovat se dá modelí-
na, písek, sníh, vidûl jsem i animované
snímky tvofiené z nití, kamínkÛ, ãi odpad-
kÛ. Zdá se, Ïe poslední dobou pfievládá
animace poãítaãová a mnozí lidé tvrdí, Ïe
tradiãní animovan˘ film je ohroÏen. Tato
tvrzení vzápûtí vyvrátila úspû‰nost snímkÛ
Cesta do fantazie a Trio z Belleville.

V na‰ich stfiedoevropsk˘ch konãinách k
nám pfiichází pouze zlomek kvalitní svûto-
vé tvorby a je jen velice obtíÏné sehnat
kultovní díla pro Evropana ménû znám˘ch
a typick˘ch autorÛ. Kolektivy nad‰encÛ
pfiekládají titulky pro asijské filmy, jiné
snímky  se napfiíklad objednávají na DVD
rovnou z Ameriky. Pfiesto je leckdy takfika
nad hranice lidsk˘ch moÏností sehnat
konkrétní snímek, kter˘ nebyl oficiálnû
uveden do ãeské distribuãní sítû.

Nyní je nejvy‰‰í ãas pfiipomenout si
nûkteré animované filmy, které lze jedno-
du‰e oznaãit za kultovní, i kdyÏ mnoh˘m
ta jména nic nefieknou (nezoufejte –
budete jenom pfiíjemnû pfiekvapeni,
pokud se vám nûkter˘ ze snímkÛ dostane
do rukou!). Rád bych jich zmínil nejvy‰‰í
moÏné maximum (hlavnû tûch japon-
sk˘ch, tzv. „manga“ filmÛ, ty jsou nejkvalit-
nûj‰í nejménû dostupné), proto dnes
budeme v recenzích velice struãní. âím
více „animáãÛ“, tím lépe.

Akira
(Akira)
Japonsko, 1988
reÏie: Katsuhiro Otomo
Kultovní japonsk˘ depresivní snímek, ode-
hrávající se v Tokyu 21. století, které bylo
anihilováno atomovou bombou. SloÏit˘
pfiíbûh se podle nûkter˘ch lidí stal námû-
tem pro Matrix. Film vyniká dokonalou
atmosférou a na svou dobu vynikající ani-
mací. Akira je v ãeské distribuci na video-
kazetách.

Nausicaa z Údolí vûtrÛ
(Kaze no Tani Naushikaa)
Japonsko, 1984
reÏie: Hayao Miyazaki
První celoveãerní film „japonského Disney-
ho“. ·piãkov˘ pfiíbûh a dokonalé animace
dûlají z Naushiky doslova kultovní dílo. Dûj
se odehrává v daleké budoucnosti (Japon-
ci mají prostû slabost na sci-fi) a je smûsicí
citlivého pohádkového pfiíbûhu a ponuré
vize nevlídného svûta, kde ohorÏení ãeká
na kaÏdém kroku, aÈ uÏ od lid, nebo obfií-
ho inteligentního hmyzu. Film lze sehnat
na internetu i s ãsk˘mi titulky.

Ghost in the Shell
(Ghost in the Shell a.k.a Duch ve stroji)
Japonsko, 1994
reÏie: Hayao Miyazaki
Dal‰í z Miazakiho filmÛ a zároveÀ dal‰í z
pfiedobrazÛ pro film Matrix. SloÏit˘ cyber-
punkov˘ snímek  v kombinací plo‰né a
trojrozmûrné animace je sice pro Evropa-
na velice obtíÏn˘ na sledování, ale bez-
chybná atmosféra a dokonalá hudba od
Kenjiho Kawaie udûlají své. Film lze
sehnat téÏ s ãesk˘mi titulky, ale musíte
opût zapátrat na netu.

Princezna Mononoke
(Princess Mononoke)
Japonsko, 1997
reÏie: Haiao Myiazaki
Nadávejte mi jak je libo, ale kvalitu japon-
sk˘m anime filmÛm (a obzvlá‰tû tûm Miy

azakiho) kvalitu neupfiete, proto do tfietice
pfiedstavuji dal‰í mistrovo dílo - jeho druh˘
nejnovûj‰í film (prvním je Cesta do fanta-
zie) sklidil fiadu úspûchÛ po celém svûtû a
byl dokonce odvysílán v minulém roce
âeskou televizí (mÛj televizní ‰ok roku!).
Fantasy snímek s pfiíchutí pohádky je stej-
nû vhodn˘ spí‰e pro dospûlé, ostatnû jako
skoro v‰echny filmy, o kter˘ch dosud pí‰i
(no není to paradox, kdyÏ uÏ se bavíme o
animovaném filmu?). Film je v distribuci
na kazetách.

Mutant Aliens
(Mimozem‰tí mutanti)
USA, 2001
reÏie: Bill Plympton
Tak tohle je trochu z jiného soudku.
Mutant Aliens bylo moÏné vidût na loÀ-
ském roãníku ANIFESTu a tento film mne
skuteãnû pobavil  jedná se o ruãnû kresle-
n˘ pfiíbûh o jednom astronautovi, jeho
dcefii a pûti násilnick˘ch, av‰ak sympatic-
k˘ch mimozem‰Èanech, ktefií se chtûjí
pomstít kosmickému prÛmyslovému mag-
nátovi.

Pa
(TaÈka)
Austrálie, 2001
reÏie: Neil Goodrige
Dal‰í ze snímkÛ, promíten˘ch na ANIFES-
Tu. Velice zábavn˘ filmeãek, animovan˘
dvojrozmûrnû na poãítaãi. Pojednává o
tatínkovi z pohledu sedmiletého dítûte.
Tatínek zde figuruje coby zahradník, fotba-
lista, vrah kufiat, narkoman, dojiã hadÛ a
traviã. Velice zábavn˘ australsk˘ animáã,
kter˘ ale bohuÏel asi nebude k sehnání.

Pach mokrého psa
(L’odeur du chien mouillé)
Francie, 2002
reÏie: Eric Montchaud
TaktéÏ festivalov˘ snímek, tentokráte oko-
fienûn˘ pofiádnou dávkou psychadelie.

Malé dûvãátko s psíma u‰ima se snaÏí
peãovat o sbírku vajíãek posbíran˘ch od
dvou ptáãkÛ znehybnûn˘ch na obloze, ale
brání mu v tom neustálé tresty tyranského
zvífiete-mutanta.

Víc se mi toho sem nevejde. Doufám, Ïe
jsem vás ve v˘bûru animovaného filmu
alespoÀ trochu inspiroval a pokud ne,
pusÈte si svoje oblíbené Maxipsy Fíky,
Krteãky nebo Pokémony.
VÏdyÈ na kaÏdém animovaném filmu je
pfieci nûco krásného! 

P.S. - tfieba se sem pfií‰tû vejde i nûco o
dûtském animovaném filmu, kter˘ jsme,
pfiesto, Ïe je drtivû majoritní, naprosto
vypustili!:) 

Jakub Hussar, GJ

„Tak je zase tady, Jim Morrison- zpûvák,
filosof, básník, delikvent. Záfiiv˘ a posed-
l˘ úfiedník temnot v celé kráse. Ten, kte-
r˘ se v‰em vzepfiel a pokou‰el hranice
moÏného i nemoÏného...“ S tûmito slo-
vy zaãíná kniha popisující MorrisonÛv
Ïivot a dûj v kapele NIKDO TO TU
NEP¤EÎIJE. Jim Morrison, zpûvák The
Doors, jedné z nejpopulárnûj‰ích kapel
na sklonku 60. Let. Jim Morrison- zpû-
vák a textafi, Roby Krieger- kytara, John
Densmour- bicí a Ray Manzarek- varha-
ny, se poprvé se‰li a zahráli si v roce
1965 ve slunné Kalifornii. Jejich styl-

Po 451 stupních Fahrenheita to byla
právû tato kniha Raye Bradburyho (z
roku 1953), která ukázala ‰iroké
vefiejnosti moÏnosti Ïánru science
fiction. MoÏnosti vyuÏití a zneuÏití
pfievratn˘ch vûdeck˘ch objevÛ byly
pfiedmûtem zájmu lidí po celém
svûtû a fantastická literatura, do té
doby nabízející jen pokleslé,
komerãní produkty, se koneãnû
doãkala kvalitního zpracování. Obje-
vuje se nepfieberné mnoÏství úvah o
osudu lidského druhu v blízké i
daleké budoucnosti, o poznávání
vesmíru a jin˘ch forem Ïivota a kon-
frontaci s cizími myslícími bytostmi.

hodnocení ***** hodnocení ***

hodnocení ****

hodnocení *****
hodnocení ****

kulturní
revijů

ANIMOVAN¯ FILM

Z tiskařova 
archivu:
Ray Bradbury

MarÈanská
kronika

Právû na tuto tématiku se Bradbury

zamûfiil a aãkoli je jeho pfiíbûh o lid-

ské cestû na Mars, setkání s marÈany

a kolonizaci rudé planety ryzí sci-fi,

slouÏí mu také jako prostfiedek k

vyjádfiení spoleãensk˘ch a vnitfiních

problémÛ ãlovûka, jako komentáfi

lidsk˘ch vlastností a lidského chová-

ní. To, s jakou samozfiejmostí je pfii-

jato vyhubení marÈanské civilizace

sice vyvolá nesouhlasné my‰lenky u

nûkolika jedincÛ, lidstvo jako celek

v‰ak bezstarostnû pokraãuje v ovlá-

dání vesmíru ve jménu kupecké

morálky a podnikatelské politiky.

Bradbury nebyl jen scifista,

nechal se také ovlivnit mystick˘mi

povídkami Edgara Allana Poea, nebo

tvorbou mistra hororu Howarda

Phillipse Lovecrafta a i jeho realistic-

ká próza je prodchnuta neskuteã-

nem. MÛÏe oslovit kaÏdého, má rád

pfiimûfienou imaginaci se ‰petkou

tajemna a kdo od fantastické litera-

tury poÏaduje víc neÏ jen úvahy „co

by se stalo kdyby“.

Vojtûch Bednáfi

til a s Rayem Manzarekem zaloÏil The
Doors. Ve volném ãase Jim s pfiáteli
experimentoval s drogami. Mûl spoustu
dívek, kter˘m fiíkal, Ïe je miluje, ale jen
jedna pro nûj byla opravdu dÛleÏitá-
Pamela- té fiíkal, Ïe je jeho kosmická
druÏka. Koncerty The Doors se vyznaão-
valy dlouh˘mi, mnohdy aÏ dvacetiminu-
tov˘mi pauzami uprostfied písniãek, kdy
Morrison pozoroval davovou psychózu.

Mimo kapelu vydal také nûkolik
básnick˘ch sbírek.

Paradoxnû pro nûj pfiedstavovala
nejvût‰í problém jeho inteligence(IQ
150), lidé nechápali jeho texty a co tím
chce fiíct a poté si je ‰patnû vykládaly.
Jim své problémy fie‰il fiádnou dávkou
alkoholu a drogami od marihuany, LSD
aÏ po kokain. KdyÏ nemohl vydrÏet tlak
popularity, ode‰el do PafiíÏe, svého oblí-
beného mûsta, kde o víkendu ze 3. na
4.ãervence zemfiel ve své vanû. V PafiíÏi
je i pohfiben a na jeho hrob se chodí i
dnes koukat stovky lidí.

Adélka Irová 

nesmrtelní

hodnocení *****

hodnocení *****

Jim Morrison
a The Doors

psychadelick˘ rock zboÏÀovala pfiede-
v‰ím tzv. LSD - mládeÏ. Písniãky jako
The Unknown Soldier nebo Light my
Fire se staly hymnami hippies.

Morrison pÛlku svého Ïivota proce-
stoval po USA, jelikoÏ jeho otec slouÏil v
armádû, a tak se ãasto stûhovali. Jim se
od své rodiny odlouãil v dobû studií na
stfiední ‰kole, kdy bydlel u sv˘ch praro-
diãÛ na Floridû. Pozdûji nastoupil na
universitu v Kalifornii, obor kinemato-
grafie. Jako ‰kolní práci natoãil krátk˘
film, kter˘ ale nezaznamenal témûfi Ïád-
n˘ úspûch, a proto také Jim ‰kolu opus-
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hajzlart fekalistické básnû z pánského záchodku
sebrané spisy II.

COM ICS • Rasta Vlasta - sekerou proti globalizaci!

Pí‰ou a kreslí: Prstihrst

pracují při měsíci

Jméno: ·íri
Student: tak akorát
Vûk: 19 let
Jak ãasto nav‰tûvuje‰ kavárnu: 
je to moje pfiepychov˘ bydli‰tû
Proã chodí‰ do kavárny: 
protoÏe tu skoro bydlím

Jméno: Ondra
Student: archiváfi

Vûk: 19 let
Jak ãasto nav‰tûvuje‰ kavárnu: 

mockrát
Proã chodí‰ do kavárny: 

za holkama

sponzorujte svého štamgasta

·ÉFREDAKTORKA:
Pam Flet

zástupce ‰éfredaktorky:
Jirka Boudal

VEDOUCÍ  RUBRIK:

Panoptikum: Zuzka

Poesie: Eva

Bylo! Je? A bude!?: Tereza

Kulturní revijÛ: Jakub

Sex? Drogy? Rock’n’roll!!!:
Milan

Z hlavy meloun: Lucka

Nev‰ední v‰ednosti: Vojta

Za hranice: Katka

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.

Jméno: Petr
Oblíben˘ autor: 
kolektivautorÛ Zemûdûlské fakul-
ty (ústav, kde domovník pÛsobí,
pozn. redakce)
Oblíbené pití: 
víno
Oblíbená poloha:
s ko‰tûtem nebo s hrablem v ruce
Veselá pfiíhoda z kavárny (galerie): 
Zrovna pfied chvílí jsem na‰el za
dvefimi následující vzkaz:

PeÈo zlatíãko, nûco bych od tebe
potfieboval. OkamÏitû nabûhni
dolu a doval Ïárovku, ale fofrem!

TakÏe jak vidíte, na to abych vám
vyprávûl nûjaké veselé pfiíhody,
bohuÏel nemám ãas

pracují v měsíci

Nabízíme další dva štamgasty k osvojení:

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 historickou a tech-
nickou památkou. Ov‰em je více druhÛ, které je tfieba
chránit a podporovat. Jedním z nich je kavárensk˘ ‰tam-
gast. Proto jsme se rozhodli hledat  pro své ‰tamgasty
sponzory. Pravidelnû budeme pfiedstavovat nûkolik
‰tamgastÛ a hledat  zájemce  pro jejich podporu – spon-
zora.

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      

Kdo zaváhá ten neÏere,
kdo zaváhá ten neÏere,
kdo zaváhá ten neÏere,
kdo Ïere ten se posere.

Teãe ze mû hnûdá,
zadrÏet se nedá,
v‰ak o chvíli pozdûji,
cítím v proudu zmûnu,
zaãínám mít nadûji,
Ïe sám sebe nevyseru.

Sere‰ abys pfieÏil,
aby nepraskly ti stfieva,
kdybys nebyl debil,
neÏral bys tak chleba.

KdyÏ se snaÏí‰ a ono nic,
zatlaã o trochu víc,
stfieva povolí ti rázem
hovno bude padat voln˘m pádem.

Pozn. 
PfiestoÏe v˘tvory nadûjn˘ch hajzlau-
torÛ byly ze dvefií záchodu podl˘m
zpÛsobem vymazány, básníci se
nevzdali a dvefie pánského WC se
tak mohou opût pochlubit sbírkou
básní. Po intenzivním pátrání se
nám podafiilo vypátrat dva autory
nûkolika básní, které zde prezentuje-
me. 
V budoucnu se nám snad podafií 
zjistit o nich více, zatím alespoÀ
jejich umûlecké pseudonymy. 
Dámy a pánové, pfiichází PADJAR 
a INCANUS!


