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Z 
 popela zkrachovalý ch restaurací , pra zdný ch obchod-

ní ch center, zavr ený ch kin a divadel povstala sí la 

jme nem Digestor . Skupina nekreativne  kreativní ch 

fe nixu  v c ele s nekorektne  Č erný m vedoucí m výrazila do 

boje s media lní  negramotností  lidský ch diskuzí  na Faceboo-

ku, výzbrojena vs í m, co jim Microsoft dovolí , a zapnutý m 

Čaps Lockem. S arzena lem nepru str elne  zají mavý ch faktu , 

neobvýklý ch mýs lenek a neoblomne  slovní  za sobý hrde  bo-

jovali jako Optimus Prime s Megatrollem, jako studenti s ko-

lý z ivota s gramatikou. V boji nebýlo mí sto na Respekt ani 

Reflexi, býla tu jen a pouze Digestor . Kaz dý  jeden statec ne  

prokazoval sve  schopnosti a dovednosti v zoomový ch mí st-

nostech a moodlovský ch fo rech. Nas te stí  vs ak ani ztra tý ani 

karpa lní  tunelý nebýlý pr í lis  velike . I proto mu z eme tento 

boj prohla sit za ví te zný ! A nýní  tedý, tak jako bezdomovci 

v praz ský ch ulicí ch, z a da me vas í  pr í zne . Ucte te pama tku 

vs ech padlý ch a uz ijte si c tení !  
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SPOLEČNOST

O netopýrech a lidech
Příběh wu-chanské laboratoře ve světle světové pandemie

ne  31.  prosince  2019  informovala  městskázdravotnická  komise  ve  Wu-chanu  o pacientechs novým,  ještě  neznámým  respiračním  onemocně-ním. Bylo zjištěno, že se jedná o koronavirus SARS-CoV-2.O více než měsíc později, dne 3. 2. 2020, byl zveřejněn doku-ment, který označoval za pravděpodobné původce netopýry.Konkrétně druh Rhinolophus af inis, u kterého byl dříve nale-zen blízce příbuzný virus CoV ZC45. Netopýři měli být údajněprodáváni  na  zvířecím  trhu,  s nímž  byla  spojena  částz prvních pacientů, kteří novým koronavirem onemocněli.Pár dní poté byl na webu ResearchGate uveřejněn text dvoučínských vědců, který pojednával o možném původu viru. Po-ukazovali na fakt, že druh netopýrů, u kterých byl CoV ZC45nalezen,  žije  v jeskyních  více  než  900  kilometrů  od  Wu-chanského trhu. V textu bylo uvedeno, že podle výpovědi 31obyvatel  a 28  návštěvníku trhu  netopýr  nikdy  nebyl  a neníjednou z položek prodávaných na trhu. Jakou jinou cestou sevšak virus mohl dostat na trh? Autoři textu označují za možnézdroje laboratoř Wuhan Centre for Disease Control and Pre-vention  WHCDC ,  kde  byl  mezi  stovkami  jiných  netopýrůzkoumán i druh Rhinolophus af ini. WHCDC je od trhu vzdá-leno pouhých 280 metrů. Další možný zdroj je podle nich 12kilometrů vzdálený Wuhan Institute of Virology WIV .Podle  Daily  Caller  News  Foundation  byl  dokument“  od-straněn z ResearchGate 14. nebo 15. února”.
Zabezpečení BSL-4Wuhan Institute  of  Virology byl  postaven s pomocí  Franciev rámci  čínsko-francouzské  spolupráce.  V roce  2017  bylschválen jako první a zatím jediný čínský institut mající labo-

ratoř  s BSL-4, což je nejvyšší možná úroveň  biologické bez-pečnosti.  V takovýchto  laboratořích  je  možné  přechovávata zkoumat  bakterie  či  viry,  způsobující  těžká  onemocněnís vysokým rizikem šíření v komunitě a dosud na ně nebyl vy-nalezen lék. Jako například virus eboly. Zařízení BSL-4 jsou vesvětě  značně  kontroverzní.  Podle  Richarda  Ebrighta,  mole-kulárního biologa Rutgersovy univerzity, jsou tyto laboratoředvousečné.  Tim Trevan,  konzultant  v oboru biologické bez-pečnosti řekl, že proto, aby byly tyto laboratoře opravdu bez-pečné, je nutné, aby byly transparentní. Otázkou podle něj je,jestli je to v Číně možné. Wu-chanský institut vzbuzuje zne-pokojení také svým umístěním uprostřed zalidněného města.V minulosti se již stalo, že nějaký virus z vysoce střežené la-boratoře unikl.  Podle Richarda Ebrighta se to stalo s viremSARS v Pekingu rovnou dvakrát.Podle webových stránek WIV má zařízení sloužit jako cent-rum  pro  vědecký  výzkum  a prevenci  nově  vzniklýchinfekčních onemocnění.  Rovněž také jako sklad virů  a refe-renční  laboratoř  WHO.  Má  být  obranným zařízením  a udr-žovat  národní  biologickou  bezpečnost  při  případnýchbiologických  válkách  a teroristických  útocích.  Momentálněnení mnoho dostupných informací, čím se laboratoř zabývalapřed karanténním uzavřením Wu-chanu. Na čínské platforměGlobal Times byl 16. 2. zveřejněn článek pojednávající o tom,že  WIV  popřel  jakoukoli  možnost,  že  SARS-CoV-2  mohluniknout z jejich laboratoří.Otázkou  zůstává,  jestli  je  bezpečné  provozovat  laboratořeBSL-4 ve městě, kde se případný virus může jednoduše rozší-řit. Můžeme předpokládat, že záležitost okolo WIV bude ještězkoumána ostatními státy. Anna Mužíková
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SPOLEČNOST

Nadhled nad věcmi, které generují
mrtvé, je špatně

Rozhovor s Martinem Veselovským

Jak se změnil Váš život teď v posledních týdnech?dybych to měl rozdělit na pracovní a soukromý život,tak  v soukromém  je  všechno  jinak,  protože  už  asisedm týdnů jsme téměř nepřetržitě, až na nějaké vý-lety, doma, takže to je úplně jiná situace. Pracovně to zase takvelká změna není, protože jsme vlastně akorát přeskupili na-táčení  daného  dne  do večerníhobloku,  abychom  se potkávali  s conejmenším  počtem  lidí  tam,  kdemáme  studio.  Takže  je  ta  prácesevřenější,  ale  vlastně  tak  velkázměna to čistě pracovně není.A to  časové  zatížení  se změnilo,nebo je pouze nyní více na večer?Je  to  více na večer  a my jsme asiprvní měsíc, mám pocit, točili a zá-roveň  živě  vysílali  mezi  osmoua devátou a pak jsme ty jednotlivérozhovory  z toho  speciálu  publi-kovali další den. Teď  točíme v ta-kovém bloku mezi šestou a osmou s tím, že převažují spojenípřes Skype nebo jiné digitální platformy, ale i tak k nám chodílidi do studia i přes tuhle situaci.  Časové zatížení je pravdě-podobně  skoro  stejné,  vyjma  toho,  že na  rozdílod předkrizových časů nejezdíme ven, netočíme mimo studio.Máte nyní více času na koníčky?smích  No, teoreticky bych měl mít, ale je spíš komplikovanásituace se k tomu přinutit, ke sportu a tak. Na druhou stranuvyšly  úžasné knížky jako Žižka,  která  má 700 stránek a užjsem skoro v půlce, takže vlastně jo. Mám více času.Otázkou narážím hlavně na počítačové hry. Vy je máte rád, toje o Vás známé. Máte teď čas na nějaké nové?Já  vlastně  už  někdy  od přelomu  roku  hraji,  snad  poprvéve svém životě na mobilu, mobilní port Call of Duty ModernWarfare. Pro mě se to překvapivě ukázalo jako hrozně skvěláhra a drží mě to už několik měsíců, což se mi dlouho nestalo.Jinak  se vracím  jenom  k samým  starým  věcem,  protože  jáobecně blbě dohrávám hry. Dělá mi problém to dohrát, takžemi tam visí nedohrané třeba Borderlands 3.

Jak myslíte, že celou situaci vláda i s opozicí zvládají?Vláda řeší věci ze dne na den. Ještě  nikdy nikdo z nich v ta-kové  krizi  nebyl,  takže  to  nemohli  natrénovat.  Myslím  si,že strašným  způsobem  podceňují  kvalitní  informovanostspolečnosti.  Absolutně  podceňují  to,  aby jakékoliv opatření,které přijmou, vyargumentova-li,  aby  k tomu  tam  někdo  byla řekl:  „Máme  taková  a takováčísla.  Tady  parta  našich  nej-lepších  expertů  si  myslí,  že jelepší  o měsíc  dřív  rozvolnitopatření.“  Chtěl  bych,  aby tadyněkdo byl, kdo by sám od sebevysvětlil,  proč  jsou  11.  květnaotevřeny  všechny  obchodyvčetně nákupních center, ale Vyani  žáci  v základních  školách,ještě  nepůjdete do školy. To mihlava vůbec nebere a myslím si,že to  je  největší  problém téhlevlády. To chaotické informování a nejistota, ve které nechávajíspolečnost,  protože  to  vypadá  jako  kdyby  se rozhodovalina základě toho, co jim padne v ruletě. To je, myslím si, hodněšpatně.Máte ze samotného onemocnění strach?Ne.A z následků, které po něm přijdou?Mám, protože pokud jsme v polovině března do té krize vstu-povali s tím, že desetina téhle společnosti byla na hranici chu-doby  a byla  zadlužená,  byla  pod  exekucemi  a byla  na téhranici  toho,  kdy bude opravdu špatně  a začne stoupat ne-zaměstnanost,  tak  z tohohle  pohledu  není  žádný  důvod  simyslet,  že bychom z  té  krize,  ať  už  skončí  po prázdninách,nebo  na podzim,  vyšli  lépe.  Bojím  se tohoto.  Pokud  jsmena tom už před krizí byli takhle špatně, tak krize tomu určitěnepomůže.  Bojím se,  jak bude vypadat tahle země  se svýmexekučním systémem, s ochotou exekutorů a s ochotou politi-ků  přihlížet  tomu,  že tady  máme  milion  lidí,  kteří  jsouna hranici  toho,  že padnou  na dlažbu  a nebudou  moct  dů-stojně žít. Toho se bojím.
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SPOLEČNOSTNedávno  jsem  sledoval  Váš  rozhovor  z minulého  týdnese Zuzanou  Boehmovou,  se kterou	 jste 	přes 	Skype 	mluvilo situaci  v USA,  v New Yorku.  Byl  velmi  pesimistický,  velminegativně naladěný. Přece jenom to v New Yorku není dobré.Poslední  dobou  máte  takové  rozhovory  vzhledem  k situacičasto. Odráží se to nějak na Váš osobní život?To nemůžu říct. Jsme tím, myslím, zavaleni všichni, tím téma-tem, které řešíme už od poloviny března, ale nějak se mě tonaštěstí  nedotýká.  Nemá to  na mě  velký vliv,  protože mámod přírody tu hlavu srovnanou tak, že si pracovní věci nepře-tahuji do soukromí. Ale na druhou stranu, když každý den sly-šíte  jenom  o nakažených,  mrtvých  a tak  dále,  tak  je  tosamozřejmě  komplikované.  K tomu  rozhovoru  s paníBoehmovou je dobré říct, že vždycky ten rozhovor mapuje vý-řez. To není objektivní popis, který popisuje úplně  všechno.To  znamená,  že jsem  měl  reakce  od dalších  Čechů  žijícíchv New Yorku,  kteří  říkali:  „Z našeho pohledu to tak kritickénení.“ Ale to je tak u každého rozhovoru. Každý rozhovor uká-že z té reality jenom nějakou výseč.Takže netrpíte na ty negativní zprávy? Přeci jenom my ostatnínemusíme  neustále  vše  sledovat,  můžeme  trochu  vypnout,ale vy nemůžete.Netrpím. smíchJakým způsobem dokážete oddělit  v hlavě  ty negativní  věciv práci od svého osobního života?To  je  věc,  která  jde  sama.  O to  se nemusím  nijak  snažit.Kdybych  to  bral  všechno  negativně,  kdybych  všechny  věci,které mě  potkávají v práci a kterými se zaobírám bral nega-tivně, tak se z toho zblázním, takže to vlastně z tohoto důvodunejde, a proto se někdy o novinářích mluví, že jsou to hroznícynici, protože to k tomu samozřejmě svádí. Musíte mít něja-ký nadhled nad tou věcí  a v momentě,  kdy začnete  mít  ru-tinně  nadhled  nad  věcmi,  které  generují  mrtvé,  lidskéneštěstí, tak je to celé špatně, samozřejmě. Ale novinář nemů-že tu práci dělat tak, aby ho každý den sejmulo to, čím se zao-bírá,  protože  tím  se z toho  čistého  novináře  rychle  staneaktivistou. Neříkám, že být aktivistou je špatně, korát za mě jehloupé, když se tyhle dvě role mísí. Novinář by neměl být ak-tivista a nebo by to měl aspoň deklarovat. „Jsem novinář a teďtady hraju za tuhle stranu.“Často se o Vás mluví jako o jednom z nejlepších českých moderátorů. Máte ze sebe ten pocit? smích  To je komické. Stačí se podívat kolem tady a uvidíte haldu skvělých moderátorů a nejlepší je se podívat jen kousekza hranice do německých médií a do anglických a najednou vidíte, že jsme kapka v daleko větším a lepším moři.Pro týdeník Rozhlas jste v roce 2013 řekl, cituji: „Ta doba, kdyse novináři  ptali  tak,  aby  jim  myšleno  politikům  poskytli

prostor  pro  jejich  vyjádření   je  naštěstí  pryč.  I když  je  tomožná troufalé tvrzení.“ Je to stále troufalé tvrzení?Myslím si, že to není troufalé tvrzení a stejně jako tehdy bychto dneska vztáhl k době v devadesátých letech, což je pravdě-podobně  z Vašeho  pohledu  hrozně  dávno.  Ale  měl  jsemvlastně na mysli věci, jako když se podíváte, tuším, buď do ar-chivu  ČT  nebo  na YouTube,  jsou  tam  vidět  první  politickédebaty  ČT,  kdysi  dávno  v devadesátých  letech.  Ty  politickédebaty byly takové, že se u nich roznášelo pití. Byly tam nor-málně  servírky  a roznášely  lidem  i pivo,  takže  ty  politickédebaty  byly  vlastně  úplný  bizár.  Podobně  to  vypadalo,až na nějaké výjimky,  i s ptaním novinářů  a z mého pohleduse tohle  během desetiletí  od roku 2000 do roku 2010 něja-kým  způsobem  usazovalo.  Teď  už  je  standardem  to,že se i na jednoduchých tiskových konferencích vlády noviná-ři  ptají  tak,  že jsou vlastně  schopni ty politiky uvést  do úz-kých,  což  není  cíl,  ale  znamená  to,  že se ptají  smysluplně,že se ptají  po smyslu  věci,  že kladou  kritické  otázky  a takdále. To, co jsem tou větou tehdy myslel, bylo to, že se nekla-dou otázky, na které je snadné deset minut odpovídat a nicneříct. Samozřejmě  některá média to dělají jinak, ale to takbude vždycky.Je to český trend, nebo se to změnilo celosvětově?To bych si neodvážil tvrdit. Myslím si, že zvláště ta anglosaskážurnalistika  má  v tomto  skvělou  tradici  a když  se podívátena jakékoliv tiskovky, chtěl jsem teď říct z Bílého domu, ale typoslední dobou mají spíše bizarní charakter, protože tam pa-dají zvláštní návrhy. Já spíše mluvil o české žurnalistice, kterátu tradici má relativně krátkou.Politické názory má ale každý. Máte pocit, že se Vaše názoryodráží ve Vaší práci? Dokážete udělat stejně kvalitní rozhovors tím, koho byste volil a s takovým politikem, kterého nemů-žete vystát?To je skvělá otázka. To je největší problém toho, jakým způso-bem děláme v DVTV rozhovory. Největší problém je tam ne-projektovat  svoje  nejenom  politické  přesvědčení,  ale  takéhodnotové zaměření. To, co považujete za důležité, co za blbé,co za chytré a tak dál. Dokonce je to opačně.  Když mi přijdeněkdo, koho bych volil, co říká za normálních okolností věci,co mně  konvenují,  tak  je  obtížné na něj  nebýt  ještě  dalekotvrdší,  protože  já  budu  ve strachu,  aby  nebylo  znát,  že tenčlověk se mnou ladí. Takže budu o to tvrdší, ale to je stejněblbá  situace,  jako  kdybych  na něj  byl  měkký.  Myslím  si,že bych lhal,  kdybych řekl,  že se to  vždycky dá odstřihnout,že dokážu vždy odstřihnout své politické, nebo hodnotové ná-zory od toho daného rozhovoru. Snaží se o to všichni, nebo byse to měli  snažit všichni ve veřejnoprávních médiích, tam jeto dané zákonem a kodexem rozhlasu i televize.
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SPOLEČNOSTV Anglii je zcela běžné, že se ví o politické příslušnosti mode-rátorů. To u nás běžné není…Není a ti veřejnoprávní to mají dokonce zakázané.Dokázal byste si představit, že by to u nás jednou běžné bylo?Dokázal.  Myslím  si,  že v momentě  kdybych  já  deklaroval,koho  volím  a proč,  by  bylo  naprosto  v pohodě  si  myslet,že udělám rozhovor s kýmkoliv, pokud budu dostatečně velkýpro ík. Takhle to dělám už teď, akorát jsem to neřekl, ale mys-lím si, že na to nejsme připravení. V momentě, kdy bych řekl,že volím třeba sociální demokracii, bych měl na sobě navždycejch s oranžovou plackou nebo s jakoukoliv jinou. A tím bybyl můj výkon poměřovaný a myslím si, že to za to nestojí.Takže se nám to v blízké době nechystáte říct?smích  Ne, to skutečně ne.V České  televizi  jste  dělal  převážně  politické  rozhovorya v DVTV se to časem mění, dokonce se to číslo postupně vy-rovnává těm politickým. To je jiná disciplína. Je pro Vás pří-jemnější? Jednodušší?Na přípravu určitě, protože těžký politický rozhovor vyžadujedlouhou a pečlivou přípravu. Ty rozhovory lifestylové, spole-čenské,  vyžadují  daleko   vyšší  míru  empatie.  Nějakouschopnost,  kterou  buď  máte,  nebo  ne,  se na toho  člověka

rychle  naladit  a pak  s velkou  mírou  zvědavosti  se ptáta doufat, že to celé klapne. Ale jak říkáte, je to úplně jiná dis-ciplína a to nejsou rozhovory, kdy já budu chytat toho člověkaza slovo a budu tam z něj lámat, jestli za veřejné peníze udělalněco dobře, nebo špatně. To je samozřejmě jiná liga a musímříct, že mě hrozně baví obě polohy. Myslím, že mi obě polohysem tam i jdou. smíchMyslíte  si,  že máte  šanci  potkat  se s panem  prezidentema uskutečnit asi nejchtěnější rozhovor diváků DVTV?smích  Myslím si, že ne. Prakticky to nemá zapotřebí, to jetaky ten důvod, proč dává rozhovory mediím, které s ním po-vedou rozhovory tak říkajíc po srsti. Protože, pokud se neple-tu, on dává rozhovory Frekvenci 1, pravidelně dává rozhovoryBlesku,  a myslím,  že někdy  tak  opatrně  dá  rozhovor  Radi-ožurnálu. A při vší úctě ke kolegům v Radiožurnálu, to nejsourozhovory, kde by půl hodiny byl centrem soustředěných kri-tických otázek a v Blesku a na Frekvenci  1,  to  už  vůbec  ne.smích  To je čistý lifestyle. Pro něj je to velice pohodlné, pro-tože si může říkat to, co chce jenom on a není konfrontováns ničím jiným. A proč on by to vlastně dělal? Já bych chtěl mítprezidenta,  který by chodil  i do jiných média a podstupovalvelké  konfrontační  rozhovory,  ale  nemáme  ho  a pracujemes tím, co máme. Arnošt Petráň
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Světová pandemie a naše
každodenní životy a pocity

větová pandemie, koronavirus, karanténa. To jsou mo-mentálně  asi  nejpoužívanější  slova  v médiích,  alei v našich  každodenních  životech.  V každém  z násvzbuzují  trochu jiné pocity.  V někom možná strach,  v jinémzase netečnost. Pravdou ale je, že většina z nás na nastalousituaci nahlíží  skrze své bezprostřední okolí.  Proto jsme serozhodli zjistit, jak prožívají toto období naši příbuzní a zná-mí. Sestavili jsme seznam sedmi otázek, míří-cích na subjektivní pocity respondentů. A abychom se nezabývali stále jen situací na-šich  pražských  vrstevníků,  rozhodli  jsme  sekontaktovat  příbuzné  a známé  žijící  v Českua zahraničí,  a hlavně  z různých  věkových  sku-pin.  Je  samozřejmé,  že  zde  nemůžeme  po-drobně  popsat  všech  40  desetiminutovýchtelefonátů,  ale přesto doufáme, že Vám násle-dující  shrnutí  přinese ucelenější  obraz o tom,jak  prožívá  globální  pandemii  širší  spektrumobyvatel naší planety.
Co	teď?Zavřená  divadla,  kavárny,  obchody,  školy,  omezení  volnéhopohybu, uzavřené hranice a sociální kontakty snížené na ne-zbytné minimum. Ani nemusíme zmiňovat, že tato opatřeníudělala  mnohým z nás tlustou čáru přes  rozpočet,  někomudoslova. Přesto jsme se našich respondentů zeptali, v čem secítí omezeni nejvíce.Více než pětina dotazovaných odpověděla, že v ničem, nebov ničem  důležitém.  To  může  být  pro  mnohé  překvapujícía vede to k zamyšlení, jestli zrovna nás karanténa opravdu to-lik omezuje. Tím spíše, když si poté člověk v dalších rozhovo-rech vyslechne příběhy lidí,  kteří kvůli  restrikcím nemohouvidět své rodiče, sourozence nebo vnoučata na dobu neurči-tou nebo je pandemie významně omezuje v práci.Ostatní  odpovědi  se  nesly  v duchu  postrádání  fyzickéhokontaktu  s přáteli,  což  je  samozřejmě  pro  ty  extrovertnějšíz nás také značné omezení. Z některých odpovědí vyplývá, žev jiných zemích jsou opatření daleko přísnější. V rozhovorechzazněly mimo jiné i věty typu „Nemohu opustit město.“ nebo„Pandemie mne omezuje v pobytu na čerstvém vzduchu.“Zajímavým  zjištěním  je,  že  na  omezení  si  častěji  stěžujímladší  respondenti,  kteří  se  zatím  nemusí  příliš  starato živnost, ani své křehké zdraví. „Rouška je otravná, nemohuzajít do hospody.“

StrachDalší otázka zněla, jestli mají lidé z nemoci, která tolik hýbesvětem, strach. Zde se většina oslovených libovolného věkushodla,  že o sebe strach nemají.  Mnohokrát  ale  zaznělo,  žemají obavy o své blízké, kteří v případě některých responden-tů pochází např. ze Španělska nebo Itálie. Ekonomické obavyzmiňovalo také nezanedbatelné množství dotázaných. „Bojímse  dopadu  pandemie  v ekonomicky  slabšíchzemích.“ Pro zajímavost zde ještě  uveďme, ženejvíce kladných odpovědí na tuto otázku jsmedostali od respondentů žijících v USA a v Ang-lii.  „Ano,  trochu se bojím,  v USA zatím nebylvymyšlen plán na řešení celé situace.“ Zároveňz Kanady se nám dostalo několik shodných od-povědí o důvěře, kterou mají dotázaní v tamnívládu a v její postoji k této krizi.
MédiaV dnešní době jsme na to už zvyklí. Jakmile jena  pořadu  dne  nějaké  vážnější  téma,  jen  cootevřeme internet nebo zapneme televizi, valíse na nás ze všech stran bezpočet zpráv a informací.  Můžetomu být při globální pandemii jinak? Pravděpodobně jste jižzažili pocit, že jste se ve všech těch informacích ztratili a děláse vám nevolno, jen co slyšíte pojem tisková konference.Zeptali jsme se tedy našich respondentů, jak se oni sami kesledování zpráv staví a zda se jim daří získávat o situaci pře-hled.Na tuto otázku se pohledy různí. Asi nejčastější odpovědí je,že zpočátku bylo samozřejmé zprávy sledovat, ale časem totoodhodlání dosti opadlo. Většinou z toho důvodu, že je zprávmnoho, člověk je z nich zmatený a vyčerpaný. Někteří respon-denti tvrdí, že zprávy nesledovali vůbec, a jiní jsou toho názo-ru,  že  je  samozřejmostí  zprávy  sledovat  pořád  a že  je  tov takové situaci potřeba. 

Jak	ostatní	vnímají	náladu,	která	kolem	panuje?Bezvýchodnost, vztek, nic, smutno, nezvyk, tiredness, podráž-děnost,  fear,  helpless,  nestabilita,  agitated,  rozpačitost,  roz-plizlost,  uncertain,  weird,  anxious,  angespannt.  Klidnegativně i pozitivně , utlumení, utišení, serenity, v poho ná-lada, hope, volnost, peaceful, freudig, sluggish, letargic, trpě-livost a pochopení.
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SPOLEČNOSTLidi  to  přestává  bavit.  V obchodech  panuje  bezohlednosta podrážděnost,  v pracovním  prostředí  strach.  Ze  začátkuzbytečná hysterie, dnes spíš takové vakuum.Toto jsou odpovědi jedním slovem či větou, ke kterým jsmenaše respondenty vyzvali.  Dostalo se nám ale také velkéhomnožství  odpovědí  o tom,  že  se  k sobě  lidé  chovají  velmiohleduplně a myslí jeden na druhého.
Všechno	zlé	je	pro	něco	dobré…Nyní přejdeme k pozitivnější části našich rozhovorů a to, zda-li  si  naši  respondenti  myslí,  že  jim  světová  pandemiea okolnosti  s ní  spojené  daly  něco  nového.  Zhruba  pětinaz nich  je  toho  názoru,  že  nic,  zde  jsou  však  některé  pozi-tivnější odpovědi:„Tato  situace  mi  dala  zjištění,  že  lidé  mají  ohled  na  druhéa pomáhají si.“„Karanténa mi rozhodně přinesla zpomalení životního tempaa více času na rodinu.“„Mohu se zdokonalovat ve svých koníčcích.“„Více si teď vážím možnosti být s lidmi.“Ostatní odpovědi byly vesměs o sblížení se s rodinou a nověnabytém času pro vlastní zájmy. Ale důležité je také zdůraz-nit, že ne všichni teď mají více času, jak se všude jako největšípozitivum karantény uvádí. Mluvili jsme i s těmi, kterým teďvětšinu času zabírá práce s častokrát nelehkými pracovnímipodmínkami, malými dětmi, nebo obojím.

Na další otázku, jestli lidé vnímají,  že je tato situace v něja-kém  ohledu  změnila,  odpovídají  naši  respondenti  podobnějako na otázku předchozí. Někteří bez delšího rozmýšlení tvr-dí,  že  nikoli,  jiní  si  myslí  opak.  „Každého to  změnilo,  jsmejenom lidé a příroda je mocnější.“Někteří  zase  poukazovali  na  to,  v jak  konzumní době  dnesvlastně  žijeme:  „Ekonomičtí  šílenci  se z toho bohužel  přílišnepoučí  a ti,  co na to upozorňují,  to věděli  už před tím, alenejvíce to schytají.“Na čem se ale shodovalo více lidí, je, že nás tato situace určitězmění, jenom zatím nikdo nemůže vědět jak a v čem.
ZávěremZávěrečným zjištěním našeho průzkumu je fakt, že lidem teďdělají radost velmi podobné věci. A je jedno, jestli člověk žijev Praze, ve Francii, v Londýně nebo v Coloradu. Zalíbení teďlidé nachází především v pohybu jakéhokoliv druhu, dobrémjídle  a vaření,  ve  společnosti  blízkých  a přátel,  v přírodě,v hudbě,  ve  čtení  a jiných  činnostech,  pro  které  si  člověknenajde jinak čas. V drobných, obyčejných chvilkách všedníhodne, kterým člověk jinak ani nevěnuje pozornost a pokládá jeza pouhopouhou samozřejmost.

Petra Kohoutková, Mária Stupková
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Květen a jeho zajímavá data
aždé  datum  má  svou  vlastní  historii,  ať  už  jedobrá,  nebo  špatná.  Každý  den,  včetně  těchkvětnových,  s sebou  nese  nové  vzpomínky  a zá-žitky.  Vybrali  jsme  pět  méně  známých,  avšak  pozo-ruhodných dat, které si v květnu můžeme připomenout.3. 5. Mezinárodní den svobody tisku V tento den si připo-mínáme, že by média po celém světě měla být svobodnáa nezávislá. Také je to připomínka toho, jak z nich můžemezískávat důležité informace z celého světa. Slaví se nejen3. května, ale také 20. dubna.9. 5. 1974 V tento den byl v Praze zahájen provoz metra,a to  v úseku  Florenc–Kačerov.  Jako  poslední  byl  otevřenúsek Dejvická–Nemocnice Motol.

15. 5. 1919 V Čechách se tohoto dne konaly první volby doobecních zastupitelstev. Byly to první takové volby v histo-rii Československa.21. 5. 1881 Majitel vysočanského cukrovaru, Bedřich Fery,si  v tento  den  nechal  zavést  telefonní  linku,  stal  se  takprvním obyvatelem Prahy, který ji měl.24. 5. 1934 Tomáš Garrigue Masaryk se v tento den dočkalsvého zvolení na post prezidenta Československé repub-liky, byl zvolen již počtvrté v řadě. Poprvé se tak stalo 14.listopadu  1918,  a poté  následující  tři  volby  vyhrál  také.Prezidentem byl až do 14. prosince 1935, kdy abdikoval zezdravotních důvodů. Kryštof Vetešník
Drogy a koronavirus

rogy  mají  mnohá  úskalí  i  v  normálním  stavuspolečnosti, avšak nynější koronavirová krize k nimještě přispěla. Drogově závislí mají oslabený imunit-ní  systém,  tudíž  jsou  k onemocněním  náchylnější.  Meziná-rodní drogové cesty byly dočasně přerušeny, dealeři a závislíhledají náhradní řešení. Podle zprávy UNODC United NationsOf ice on Drugs and Crime  byla velmi omezena letecká do-prava i cesta po zemi, avšak v přímořských státech cesta drogpo vodě jen kvete. Obchodníci s drogami se více zaměřují nazásilkové služby a prodej přes internet. 
(Ne)dostupnost	drogUzavřené  hranice  ovlivnily  výrobu  metamfetaminu.  Látkys obsahem pseudoefedrinu, ze kterých se pervitin nejčastějivyrábí,  takzvané prekurzory,  jsou běžně  pašovány z Polska.Následkem  uzavření  hranic  je  na  českém  trhu  nedostatekprekurzorů.  S nedostatkem se také potýkají uživatelé heroi-nu. Zdá se, že velká část heroinu putovala automobilovou do-pravou.  Omezený  provoz  hranic  tento  způsob  téměřznemožnil. Závislí jsou tedy nuceni přecházet na jiné opioidy.Hledání  alternativ při nedostatku drog je dalším rizikem. Zej-ména  u opiátů  se  nabízí  mnohokrát  silnější  alternativafentanyl.  Fentanyl  je  syntetický  opioid  přibližně  stokrátúčinnější  než  mor in,  avšak  s podstatně  kratším  účinkem.Rizikem je špatně  odhadnutá dávka či  záměna fentanylu seslabšími látkami,  následkem  mohou  být  závažné  zdravotníkomplikace,  v nejhorším  případě  takový  omyl  končí  smrtí.Další rizikovou alternativou je také míchání alkoholu s benzo-diazepiny.

Jedna z mála psychoaktivních látek, jejíž dostupnost byla ko-ronavirovou krizí  ovlivněna  k lepšímu,  je  marihuana.  Mari-huanu  si  může  pěstovat  doma  de  facto  každý.  Šéfprotidrogové policejní jednotky Jakub Frydrych tvrdí, že jsmepovažováni za poměrně významného vývozce marihuany dookolních zemí a je možné, že produkce,  která by se za nor-málních okolností vyvezla, tu zůstala. Koronavirová krize bytedy mohla přinést nadbytek marihuany v Česku. Je to všakjen spekulace.
Pomoc	závislým		za	koronavirové	krizeOrganizace pomáhající drogově závislým byly nuceny z důvo-du ochrany před koronavirem omezit činnost a některé služ-by pozastavit. Organizace Sananim zrušila skupinové aktivitya omezila  individuální  terapie.  Fungování terénních progra-mů a kontaktního centra bylo upraveno, aby byla zachovánapomoc klientům za co nejbezpečnějších podmínek.  Sociálnípodnik Café Therapy, ve kterém polovinu zaměstnanců tvořílidé po léčbě závislostí, byl nucen v březnu uzavřít provozov-ny, nebylo jisté, na jak dlouho. Aby lidé nezůstali ze dne naden doma bez práce, spojili se se společností Rohlík.cz a při-pravují balíčky jídla pro lidi bez domova. Ty pak rozváží dopražských nízkoprahových zařízení,  pro bezdomovce na Cí-sařskou louku, spolupracují také s neziskovou organizací Na-děje.  Každý týden tak rozdělí  potřebným až tunu potravin.Připravují především obložené sendviče a bagety s vysokýmobsahem  ovoce a zeleniny,  aby  lidem bez  domova  pomohliposílit imunitu. Stanislav Egyed
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Německé ženy 
za druhé světové války

běhlo 75 let od koncedruhé  světové  válkya osvobozenı́ jednohoz  největšı́ch  žen-ských  kon-centračnı́ch  táborů  Ra-vensbrück,  ve  kterém  za-hynulo  kolem  90  000  lidı́,mezi  které  patřila  napřı́kladčeská  novinářka  a  spisova-telka Milena Jesenská  či  pol-ská učitelka Natalia Tułasiewicz,která  společně  s Angliı́  bojo-vala proti režimu v Německu.Již 27 let před koncem druhé světové války bylo dı́ky sufraže-tkám (ženám radikálně  bojujı́cı́m za  volebnı́  práva  žen)  veSpojeném královstvı́  a postupně téměř po celém světě udě-leno volebnı́ právo ženám. Stejně tak v Německu i Velké Bri-tánii mohly ženy od roku 1918 volit, což je posunulo o krokdál ve své emancipaci a také jim to dalo důvod se zajı́mat vı́ceo politiku. Po  konci  prvnı́  světové  války  bylo  Německo  slabé  a  zrui-nované.  Když  se  na  politické  scéně  objevil  Adolf  Hitler,přesvědčil v poraženém Německu velkou část obyvatel o svéideji, dal jim naději. Německým občanům mnohdy nezbývalonic jiného než věřit a doufat vlepšı́ život, který jim sliboval.Nejen,  že  si  ho  zvolili  muži,ale i ženy, které konečně mělyprávo volit a které Adolf Hit-ler svými populistickými řeč-mi přivedl na myšlenku novéřı́še. 
Ženy	a	politikaHitler  však  ženy  bral  jakopodřadné a předtı́m, než pře-bral  vládu,  se  ujistil,  zdanejsou na vysokých pozicı́ch.Ale  přesto  je  bral  jakou  ne-dı́lnou součást svého cı́le  vytvořit čistou árijskou rasu. Protosi vybı́ral nové manželské páry, které měly vytvořit jeho čistýnárod. Ti dostali po důkladné lékařské prohlı́dce s kladnýmvýsledkem tehdejšı́ ročnı́ řı́šský plat, aby zplodili zdravé děti.Po čtvrtém dı́těti byl státnı́ vklad splacen. Vše u porodů zapi-sovaly porodnı́ sestry, když se vyskytla vada, byla zaznamená-na a dı́tě bylo sterilizováno. K psychicky a fyzicky postiženým

lidem se nechovali jinak. Provyčištěnı́  národa bylo v  roce1939  sterilizováno  300  000lidı́, kteřı́ neodpovı́dali nacis-tickému ideálu. Sestrám, kte-ré  dohlı́žely  na  masovézabı́jenı́,  bylo  řečeno,  že  titolidé  jsou  označeni  jako  ne-vhodnı́  pro  nadcházejı́cı́  ná-rod.  Přesto  nejsou  záznamy,že by některé sestry odmı́tlysvé pověřenı́.
BDMJako byla organizace Hitlerjugend, byl také svaz německýchdıv́ek BDM, který byl pro většinu jako druhá rodina. Zenám ztéto organizace a nejen z nı́ byly po obsazenı́ Polska nabı́dnu-ty  nabı́dky  k  začátku  pracovnı́  kariéry  jako  kolonizátorkyv nově nabyté  zemi.  Zde uklı́zely domovy po vystěhovalýchPolácı́ch a připravovaly je pro nové německé rodiny, jak po-tvrzuje bývalá členka BDM Else Danielowská.Německý nacistický politik Rudolf Hess se se svou celou rodi-nou  přestěhoval  do  Osvětimi,  kde  jeho  žena  Hedvika  vy-chovávala své děti.  Zily v takovém luxusu, že Hessova ženasama prohlásila,  že zde chcežı́t  i  zemřı́t.  Celý  jejich  životv Osvětimi kontrastoval s ne-lidským  životem  vězňů  párset  metrů  od  jejich  domova.Všechny  ženy  důstojnı́ků  simohly  nárokovat  zabavenýmajetek vězňů a využıv́at věz-ně jako služebnictvo.

RavensbrückV  koncentračnı́m  táboře  80km od Berlı́na, Ravensbrücku,pracovaly  ženy  jako  dozor-kyně.  Těmto dozorkynı́m ne-byla práce nucena, nejsou ani žádné zmı́nky o tom, že by ženypráci  odmı́tly.  Nikde nenı́  ani  zmı́něno,  že  by se jim dařilohůře, kdyby tuto práci odmı́tly.V Ravensbrücku byly zajaté ženy z různých vrstev, napřı́kladumělkyně,  političky  a  učitelky,  ke  všem se  však  dozorkyněchovaly stejně. Doslova měly jejich život v rukách. Když měly
9



SPOLEČNOSTtřeba jen špatnou náladu, mohly vězenkyně ukopat svými tvr-dými podpatky k smrti. 
„Ty 	ženy 	měly 	naše 	životy 	ve 	 svých 	rukou, 	měly 	právo 	roz-
hodovat 	o 	našem 	životě	či 	smrti, 	na 	to 	nesmíme 	zapomínat,“řı́ká Jacqueline Fleury, Francouzka, která byla deportována doRavensbrücku.Zeny  se  od  mužů  nijak  zvlášť  nelišily.  Jejich  moc  je  takzaslepila, že neviděly, jaké věci provádějı́ stovkám nevinnýchžen. Tuto práci braly jako každou jinou. Přesto  po  konci  druhé  světové  války  spousta  těchto  ženzmizela, ztratila se v poválečném Německu pod jinými jmény.Spoustě  ženám nebyl  udělen soudnı́  trest.  Už  jen proto,  žebyly ženy, bylo považováno, že jsou od přı́rody něžné a ne-vinné, jak uvádı́ etnoložka Jeanette Toussaint.

 Tyto přı́pady nebyly řešeny, až na výjimky medializovanýchpřı́padů. Hrstka z nich před soudem vinu odmı́tla. Odkazovalyse na to, že jednaly na rozkaz vlády, a vinu za vše tedy neseona.Zato nacisté tak shovıv́avı́ nebyli, vinu trestali radikálně. Ne-zapomı́nejme,  že  byly  i  ženy,  které  proti  nacismu  bojovalya proti  vládě  se  postavily,  jako napřı́klad členka protinacis-tické  organizace Bı́lá  růže  Sophie  Scholl  a  s  nı́  MargarethaRothe a Margarete Mrosek. Mezi odbojářky ze skupiny, kterégestapo nazvalo Cervený orchestr  (Rote Kapelle) patřily Ma-ria Terwiel, Eva-Maria Buch a Hilde Coppi. Z mála odbojářekmezi Cechy byla Marie Sedláčková a Irena Bernášková.  Všemtěmto ženám tato část dějin vzala život. Agáta Schröderová
Historie feminismu

aneb Trnitá cesta k ženské rovnoprávnostiena  v džínech  a kost-kované  košili  dobíhátramvaj.  Nestihne  to,tramvaj  jí  dveře  zavře  přímopřed  nosem,  a tak  neslyšněkleje  a přitom  kontroluje  časna svém telefonu.  Nestíhá  býtv práci  včas.  Vidět  tuto scénuje  tak  běžné  jako  si  po ránuuvařit  čaj.  Když  se ale  člověkvrátí  v čase,  tak  si  s údivemuvědomí,  že to  tak  vždy  ne-bylo. Už dlouho si napříč histo-rií  můžeme  uvařit  čaj,  alesledovat  rozčílenou  ženu  ne-stíhající  být  včas  v práci  ne.Od žen dříve  společnost spíšeočekávala,  že se budou  starat  o děti  a domácnost.  Cestak rovnoprávnosti  mužů  a žen  byla  a stále  je  velice  spletitá.Spoustu problémů se již povedlo vyřešit, protože jsme, ženyi muži,  našli  společnou  řeč,  spojili  se a začali  proti  zažitýmdogmatům  bojovat.  Tyto  „boje“  nám  přinesly  tvz.  prvnía druhou vlnu feminismu. Za rovnoprávnost žen se však usi-lovalo i mimo tyto vlny.
První vlna feminismuV poslední třetině 18. století proběhly dvě významné revolu-ce:  Americká  revoluce  1775–1783  a Velká  francouzskárevoluce 1789–1799 . Díky nim byla uznána občanská právavšem  lidem.  Těmi  byli  ve skutečnosti  myšleni  pouze  muži.V tomto období se též objevují lidé zasazující se za práva žen.

Jedním  z nich  je  Mary  Woll-stone-Craftová,  která  založilav Anglii  školu pro dívky a na-psala  mnoho  prací  na témavzdělávání  žen.  Jejím  nej-slavnějším  dílem  se stala  Ob-hajoba  ženských  práv,  kterounapsala  v roce  1790.  V tomtodíle  rozebírá  život  ženve společnosti mužů.  Další vý-znamnou osobou v Británii bylJohn  Stuart  Mill,  který  hájilv parlamentu  zájmy  žena bojoval  za jejich  volebnípráva.Ve Francii  se významnou  ženou  své  doby  stala  Olympie  deGougesová,  která  v roce  1791  napsala  Prohlášení  práv  žena občanek  jako  reakci  na Deklaraci  práv  člověka  a občana,která za občana považuje pouze muže a tak jen jemu přisu-zuje  práva.  Též  zakládala  první  ženské  politické  spolkyve Francii. V roce 1793 byla ovšem popravena kvůli obviněníz touhy po státnické moci a z opomenutí ctností  přináležejí-cích  jejímu pohlaví.  To  protože  politická  angažovanost  ženbyla více méně považována za zhoubnou pro „dobré mravy“moderní  společnosti.  Následně  byla  ženám  zakázána  účastna jakémkoli politickém hnutí a na ulici se nesměly shromáž-dit ve větších skupinách než po pěti, pod hrozbou rozehnánívojskem.Na začátku 19. století dokonce vznikly zákoníky, které dopo-mohly ještě více tomu, aby byly ženy podřízené mužům. Ženy
10



SPOLEČNOSTnapříklad nesměly vlastnit majetek a na úřadech byly zastu-povány vždy svým otcem či mužem. To ovšem vyvolalo u ženvlnu  nevole,  kterou  začaly  veřejně  dávat  najevo.  Začalyse dožadovat  volebního  práva  a též  práva  na vzdělánía vlastnění majetku. V Anglii a Americe se těmto ženám říkalo„sufražetky“, což je odvozeno od anglického slova „suffrage“,které v překladu znamená volební právo. V Čechách se těmtoženám říkalo „modré punčochy“. Těmto ženám prosazujícímsvá práva se ovšem jejich okolí vysmívalo a jejich snahu ne-bralo  vážně.  U nás  se za ženská  práva  prosazovaly  spisova-telky jako Božena Němcová,  či  Eliška Krásnohorská.  V roce1920 Ústava Československé republiky stanovila, že nebudouuznávány žádné výsady pro muže ani pro ženy. První vlna fe-minismu  skončila  ve třicátých  letech  20.  století  poté,  coženám jejich práva byla uznána.
Druhá vlna feminismuDruhá  vlna  feminismu  se zvedá  po druhé  světové  válcepřevážně  v USA  a to  po vydání  knihy  Feminine  Mystiqueod Betty Friedan v roce 1963. Ženy po 2. světové válce podle

ní  neznají  vlastní  identitu,  nemají  vlastní  názory,  potřebya sociální status.  Mladé dívky jsou v této době  vychováványpodle  ideálu  předměstské  hospodyňky.  Ženy  si  uvědomí,že nejde pouze o problém žen, ale o problém celé společnosti.Sama společnost je totiž vyloučila z veřejného života a přisou-dila  jim  místo  v domácnosti.  „Osobní  je  politické.“  Tototvrzení  se stalo  heslem  druhé  vlny  feminismu.  Druhá  vlnav USA a ve spoustě západoevropských zemí končí v osmdesá-tých letech 20. století. V Čechách se objevila její slabší verzeaž po revoluci v roce 1989.V dnešní  době  se stále  řeší  problémy  jako  nižší  platovéohodnocení žen vůči mužům na stejných pracovních pozicíchči vnímání žen jako pouhého sexuálního objektu. V některýchzemích se ženám dodnes nepovedlo prosadit svá práva. Jsouto většinou země  v diktatuře, kde si ženy nemohou vybírat,koho si vezmou ani kde budou pracovat. V těchto zemích jepoté  velice  těžké  prosadit  si  svá  práva.  Stále  je  tedy  za cobojovat.     Alžběta Kašlíková
Výzkum skleníkových plynů začal

již v 19. století
 lednu roku 1859 začal experiment s plyny silně  ab-sorbujícími  infračervené  záření.  Na  poznatky  z nějnavázalo  pravidlo  o  odhadu  množství  oxidu  uhliči-tého v zemské atmosféře, načež vznikla křivka s naměřenýmihodnotami, které potvrzují fenomén globálního oteplování. 

John	TyndallJedním z vědců, kteří k celému procesu zkoumání zemské at-mosféry přispěli, byl i John Tyndall. Ten byl nejen vášnivýmvědcem,  ale  také  horolezcem.  Rád spojoval  příjemné  s uži-tečným,  a tak  ho  bádaní  doslova  na  ledovcích  přivedlak přemítání  o práci  Josepha  Fouriera  a o zahřívání  planetydíky  slunečnímu záření.  Fourier  totiž  díky  svým výpočtůmvěděl, že naši planetu musí ohřívat ještě něco jiného, protožekdyby se tak  dělo  jenom díky  slunečnímu světlu,  Země  bybyla chladnější  než je.  Fourier zkoumal různé zdroje doda-tečného tepla a tak se začal domnívat, že atmosféra Země bymohla být jakousi izolací pro naši planetu.Tyndallovi  to nasadilo brouka do hlavy.  V lednu roku 1859díky  svému  měřícímu  zařízení  jako  první  správně  změřilschopnost plynů a aerosolů absorbovat sálavé teplo. Při jehoměření nejvíce tepla ve formě  infračerveného záření absor-bovala  vodní  pára  díky  tomu  je  hlavním  plynem,  který

reguluje teplotu vzduchu , oxid uhličitý a některé další plynydnes označované jako skleníkové.Na základě  svého zkoumání a předchozích poznatků  se do-mníval, že když je teplo absorbováno planetou, jsou jeho kva-lity  tak  pozměněny,  že  nemůže  odejít  stejným  způsobem,jakým přišlo. Zemská atmosféra tedy energii vpustí dovnitř,ale kontroluje její  odchod, nechce ji pustit  zpět do vesmírua vzniká tendence hromadit  teplo na  povrchu planety.  Tetozávěr Tyndall prezentoval i před Královskou společností.
NásledovníciNa Tyndallovo bádání navázal Savante Arrhenius. Arrheniusstavěl dále na základech Fouriera a Claudeho Pouilleta tentopán opravil Fourierovu teorii o skleníkovém efektu a napsalk ní  první  matematickou  formulaci,  domníval  se,  že  vodnípára  a oxid uhličitý  zachycují  energii  infračerveného zářenía tím  pádem  ohřívají  Zemi ,  a snažil  se  spočítat,  kolik  za-chycuje  vodní  pára  a oxid  uhličitý  energie  z infračervenéhozáření v zemské atmosféře. Nakonec sestavil tvz. Arrheniovopravidlo/zákon.Tímto jsme si prošli důležité poznatky o skleníkovém efektuz 19.  století,  a dále  se  přesouváme  časoprostorem  do  20.století na Havaj, konkrétně do Loa Observatory za Keelingo-vou křivkou.
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SPOLEČNOST

Keelengova křivka „Keelengova  křivka  je  jednou  z  nejdůležitějších  vědeckýchprací  20.  století,“  říká  Naomi  Oreskes,  profesorka  historievědy z  Harvardovy univerzity.  V roce  1958 proběhlo prvníměření  na  Havaji,  na  které  dohlížel  Charles  David  Keeling.Účelem bylo zjistit aktuální množství oxidu uhličitého v at-mosféře  Země  a  Keeling  sám  na  měření  dohlížel  až  dookamžiku své smrti v roce 2005. Nyní v jeho šlépějích pokra-čuje jeho syn Ralph Keeling a měření stále probíhá dál..Tato křivka je prvním naměřeným důkazem toho, že koncent-race oxidu uhličitého rapidně stoupá v porovnání s hodnota-mi  předchozími.  Díky  tomu,  že  právě  oxid  uhličitý  dokáže„pohltit“ a hned poté vydat velké množství infračerveného zá-ření,  dochází ke zrychlování globálního oteplování.  Když sepodíváte na graf výše, stoupající křivka, která odráží namě-řené hodnoty oxidu uhličitého, nám ukazuje, že jeho množ-ství přesáhlo 13. května 2013 hodnotu 400 ppm „parts permilion“ – díly na milion . Tuto hodnotu naposledy Země do-

sáhla v období Pliocénu 5,33 mil.  – 2,58 milionu let zpěta díky ní se na naší planetě děly četné změny v rámci fauny,lóry, teploty atp.   Je  samozřejmě  důležité  si  uvědomit,  že  bez  skleníkovéhoefektu  a  oteplování  naší  Země  by  pravděpodobně  nevzniklživot  alespoň  ne  v  dnešní  podobě ,  protože by byla  přílišchladná.  Data  za  posledních  800  000  let,  která  mámedostupná z ledovců, nám ale říkají, že hodnoty oxidu uhliči-tého se pohybovaly od 180 ppm do 270 ppm před průmys-lovou  revolucí.  Paleoklimatologové  zkoumají  proměnyklimatu na Zemi na základě nepřímých dat, např. vzorků z le-dovců atp.  považují změny koncentrace oxidu uhličitého zazákladní faktor ovlivňující změny v klimatu v tomto časovémúseku. Je tedy otázka, co nám budoucnost se zvyšováním kon-centrace oxidu uhličitého v atmosféře přinese. Juliana Václavíková
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Jarní migrace žab
aneb Cesta tam a ne vždy zpátky přicházejícím jarem se spolu s ostatními obojživelníkyzačínají probouzet žáby a vyrážejí na svoji každoročnípouť do trdliště, tedy místa rozmnožování, kde přivá-dějí na svět novou generaci. Přestože se některé z nich, např.ropuchy a skokani, po většinu roku pohybují na souši, ke své-mu rozmnožování  nezbytně  potřebují  vodu,  kam  nakladouvajíčka a kde se pak budou moci vylíhnout pulci.  Takovýmimísty  jsou většinou drobné tůňky,  rybníky nebo jiné mělčívodní plochy. Některé druhy zůstávají věrné určitým místůmrozmnožování po celé generace a vracejí se na ně každý rok,často i ze vzdálenosti několika kilometrů. Pokud jejich cestuprotne silnice, obojživelníci svůj cíl nemění a při překonávánívzniklé bariéry se stávají obětmi automobilů. To může být ne-bezpečné nejen pro jednotlivé živočichy, ale často i pro celépopulace. Pokud ztráty způsobené dopravou na silnici nedo-sáhnou  25%,  populace  je  schopna  se  s úbytkem  vyrovnat.V případě,  že však ztráty dosáhnou uvedené hranice nebo jidokonce překročí, nemusí to již populace zvládnout.

Žabí cestováníCesta přes silnici je pro žáby velmi obtížná.  Migrující jedincise pohybují v tak zvaném amplexu, kdy výrazně menší same-ček sedí na vetší samici a pevně  se jí drží. Jsou proto velmimálo pohybliví a cesta přes silnici jim může zabrat i několikdesítek minut. Většina obojživelníků navíc putuje šikmo nebo

klikatě  a délka,  kterou  tak  přes  nebezpečný  úsek  musejíurazit je někdy i několikanásobně větší, než silnice samotná.Každoročně  na našich silnicích zahynou tisíce žab. Je velmismutné,  že  žába  schopná  překonat  několikakilometrovouvzdálenost,  aby  zajistila  pokračování  vlastní  linie,  přijdeo život na deseti metrech asfaltového povrchu.
Jak pomociOchránci  přírody  se  s touto  skutečností  pokoušejí  bojovat.Podél silnic,  poblíž lokalit,  kde žáby zimují,  proto pokládajív problémových  měsících  bariéry,  které  žábám  znemožňujívejít do vozovky. Každoročně se pak pořádají hromadné akce,kde dobrovolníci dané lokality procházejí a žáby uvízlé za ba-riérou přenášejí v kbelících na druhou stranu silnice.To ale neplatí pro tento rok. V důsledku koronavirové pande-mie totiž není možné uskutečnit žádné podobné akce. Stále sezde objevují jedinci,  kteří  ve svém volném čase vezmou re-lexní vestu a kbelík a jdou zachraňovat žabí životy. Sami všaksvětem  pohnout  nemohou,  a tak  je  tento  rok  úmrtnostobojživelníků na silnicích větší, než kdy dříve.V závislosti  na druhu žab,  nadmořské výšce a počasí  putujíobojživelníci na svá místa rozmnožování od konce února aždo května. Buďte prosím ohleduplní. Snažte se v tomto obdo-bí jezdit opatrně a dívejte se, zda jste na silnici skutečně sami.Magdaléna Moravcová
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Úbytek podzemní vody
aše planeta Země  se  od ostatnı́ch planet  lišı́  svýmrozmanitým životem. Avšak žádná část tohoto životaby nebyla možná bez přı́tomnosti vody. Voda je jakpro  lidi,  tak  pro  přı́rodu  a  živočichynedı́lnou součástı́ jejich existence. Beznı́  bychom  se  vůbec  neobešli.  Jakvšichni  vı́me,  voda  má  svůj  cyklickýkoloběh,  který  se  stále  opakuje  a  dokterého se pořád vracı́  zpět.  Jedná seo  koloběh  v  přı́rodě,  kdy  se  voda  zaurčitých  podmı́nek  vypařı́,  vystoupánahoru,  vytvořı́  mraky,  zkondenzujea v podobě  srážek  spadne  znovu  nazem.  Zde  buďto  odteče  prostřednic-tvı́m potůčků a řek do mořı́  a oceánů(tuto  vodu  nazýváme  povrchovou),nebo  se  vsákne  do  útrob  našı́  Země(tuto  vodu  nazýváme  podzemnı́  čipodpovrchovou). Tam se pomocı́ satu-race  (vsakovánı́)  dostává  do  škvı́ra mezer mezi horninami.  A jak uznávái Ministerstvo životnı́ho prostředı́, ten-to přı́rodnı́  zdroj  (podzemnı́  voda) jevelmi cenný. Měl by být udržitelně užı́-ván a chráněn před znečištěnı́m. To senašı́ společnosti však přı́liš nedařı́.

N
V	podzemí	a	na	povrchuVoda  podzemnı́  se  nedá  znečistit  takjednoduše  jako  voda  povrchová,  alehlavnı́m  problémem  je,  že  voduodčerpáváme rychlejšı́m tempem, nežjakým  je  voda  sama  schopná  sedoplňovat.  Zároveň je na vodě závislýsladkovodnı́  a  slanovodnı́  ekosystém.Laicky řečeno, bez vody v řece by řı́čnı́ekosystém zahynul. A to již konkrétněsouvisı́  i  s  podzemnı́  vodou.  Obrázkynı́že vysvětlujı́,  proč jsou napřı́klad sladkovodnı́  ekosystémyv řekách na podzemnı́ vodě závislé. A proč klesá a bude klesatprůtok sladkovodnı́ch toků,  pokud budeme podzemnı́  vodudále tı́mto tempem odčerpávat.Hydroložka  Inge  de  Graafová  ve  své  studii  vysvětluje,  žepodzemnı́ a povrchové vody jsou úzce spojeny a že přı́lišnéodčerpávánı́  podzemnı́  vody  zřetelně  ohrožuje  povrchovétoky  a  dokonce  je  může  i  zastavit.  Rı́ká,  že  i  malá  změna(myšleno  v  poklesu  podzemnı́  vody)  se  velmi  intenzivněpromı́tne na sladkovodnı́m povrchovém ekosystému.Dalšı́ problém však je, že se tyto změny v porovnánı́ s povr-chovou vodou projevı́ v čase se značným zpožděnı́m. Inge de

Graafová považuje tuto situaci za alarmujı́cı́.  Avšak jak řı́ká,situace  neohrožuje  pouze  sladkovodnı́  povrchové  ekosys-témy. Ohrožuje i nás. Tvrdı́, že asi 50 % zavlažovaných rostlinje  závislých  na  podzemnı́  vodě.  Mys-lı́m, že si sami dokážete představit ná-sledky narůstajı́cı́ho poklesu podzem-nı́ vody v zemědělstvı́.
Možné	způsoby	řešeníJaké  je  však  řešenı́  této  neblahésituace?  Nejspı́š  vás  hned  napadnevarianta, která spočıv́á v šetřenı́ vody,což  je  opravdu  jedno  z potřebnýchopatřenı́ a jeden ze způsobů, který byměl  být  na  našem  dennı́m  pořádku.Avšak nemělo by to být to jedinéExistuje i druhý způsob řešenı́ situace,a  abychom  pochopili  jeho  důležitost,pomůže nám jedna představa: My jakoCesko  nejsme  obklopeni  žádnýmmořem nebo oceánem, takže všechnysrážky, které se během svého putovánı́krajinou nestihnou vsáknout do zeměči  někam  jinam,  odtečou  a  my  už  jenejspı́še  nikdy  neuvidı́me  aninebudeme moct využı́t.  My tomu ještěnapomáháme  tı́m,  že  některé  srážky(např. z velkých střech, parkovišť nebodokonce z mnoha chat) odvádı́me dokanalizace, kde se mı́sı́  se splaškovouvodou a s bůhvı́ čı́m ještě. Za prvé, srážky nepatřı́  do kanalizacea za  druhé  to  škodı́  samotné  čistı́rněodpadnı́ch  vod  (COV).  Jak?  Cistı́rnaodpadnı́ch  vod  pracuje  na  principumechanicko-biologického  čištěnı́.  Přinaředěnı́  splaškových  vod  nemajı́mikroorganizmy  dostatek  živin  a  tehdy  čistı́rna  čistı́  méněnebo dokonce může i úplně přestat čistit.Takže druhá možnost (samozřejmě s praktikovánı́m té prvnı́)je nainstalovat si domů (pokud je to možné) dnes už ne tolikinančně náročné nádrže na dešťovou vodu. Lze tak jednodu-še přispět k zadržovánı́ srážkové vody v krajině. A navı́c pou-žıv́ánı́m této nové  srážkové  neboli  technické  vody ochránitpitné zdroje v našem okolı́.Tak co? Máte nyní pocit, že  úbytek podzemní vody je  velikýproblém? Jestli ano, tak máte dvě možnosti, jak se s danýmproblémem vypořádat. 
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PŘÍRODA A EKOLOGIEBuďto můžete strčit hlavu do písku jako pštrosi a dělat, že senic neděje. Nebo se můžete aktivně zapojit do řešení problé-mu  úbytku  podzemní  vody.  Jak?   Máte  mnoho  možností,zrovna dvě jsem nastínil ve článku výše , ale jakou z nich sivyberete, je na vás. Důležité je, že se nějakou z nich pokusíteať už sami nebo s pomocí někoho jiného  zrealizovat.
Doporučená literaturaTom Gleeson, Inge E. M: de Graaf, L. P. H. Van Beek, Edwin H. Sutanudjaja,Marc  F.  P.  Bierkens:  Environmental  low  limits  to  global  groundwaterpumpingIng. Vilém Žák: Jak přispět k lepšímu využívání vodyPodcast Českého rozhlasu: Co udělat teď, abychom i v budoucnu měli dosta-tek vody? Daniel Václav Kratochvíl

Mikroplasty
lastové znečištění je dnes již všudypřítomné. To nej-větší je však okem neviditelné. Mikroplasty. Najdemeje ve vodě,  v půdě,  i ve vzduchu, prostě  všude. Nenítedy divu, že se dnes nacházejí již téměř ve všech živých or-ganismech.

Co to vlastně je? Mikroplasty jsou drobné částečky plastu o velikosti 100 μm –0,5 mm. Do životního prostředí se dostávají dvěma způsoby,přímou cestou z  kosmetiky,  syntetického textilu apod. ,  tojsou mikroplasty  primární,  nebo z  rozpadajících  se  většíchkusů plastového odpadu, to jsou mikroplasty sekundární.Primární mikroplasty vznikají zejména při praní syntetickéhotextilu, z něhož se uvolňují mikrovlákna. Jejich dalšími zdrojijsou také oděr pneumatik či mikroplasty v kosmetice, kteréjsou tam přidávány záměrně kvůli funkčnosti či z estetickýchdůvodů. Jsou to například peelingové produkty. Odhaduje se,že jedna tuba takového přípravku čítá až 350 000 plastovýchperliček.  Mikroskopické  částečky  umělé  hmoty  slouží  ke

zbavování  se  staré  pokožky,  ale  také  dělají  kosmetické  vý-robky „krémovějšími“ a vyplňují vrásky.Přímo  do  půdy  se  primární  mikroplasty  dostávají  hnojivy,která  se  tzv.  kapslují,  aby  se  do  půdy  uvolňovaly  kont-rolovaně. Dostávají se tam i při hnojení pomocí kalu z čističekodpadních vod, který mikroplasty obsahuje také. Poslednímz nejdůležitějších  zdrojů  mikroplastů  jsou  polymerovábarviva, laky a různé další nátěrové hmoty. Ty se časem opo-třebovávají a jsou splachovány či sfoukávány do přírody. Takzvané sekundární plasty vznikají rozpadem větších částíplastového odpadu. Kombinace biologických, chemických i fy-zických procesů vede po určité době k rozpadu větších částíplastů, a to ve vodě i na pevnině.
Enviromentální dopady mikroplastů
V	OceánechPlastový odpad najdeme již  ve všech oceánech.  Podle AMOAssociation of Municipalities Ontario  je velkým problémemspojeným s plasty jejich akumulace. Plasty obecně se vyzna-čují vysokou odolností, s tou však přichází dlouhá doba roz-padu.  Když  se  plasty  dostanou  do  oceánu,  plují  zprvu  navodní hladině. Po roce se však 94 % plastů usadí na mořskémdně. Odhaduje se, že plasty se rozpadají stovky let. Daný údajvšak platí pouze pro plasty, které jsou vystaveny slunečnímuzáření na hladině oceánů či na plážích. Plasty se totiž rozpa-dají hlavně vlivem UV záření, bakteriální biodegradací, příto-mností  kyslíku  a  činností  vln.  Přesná  doba  rozpadu  zatímnení známa a je možné, že plasty ponořené v oceánech se bu-dou rozpadat i tisíce let. Vysoká koncentrace mikroplastů  v oceánu má však největšídopad na jeho obyvatele.  Mikroplastové částečky či  vlákna,která vodní živočichové ve svém přirozeném prostředí pova-žují za potravu, vytváří v jejich organismu bariéru omezujícípřívod živin, které jsou k jejich životu nezbytné. Dostavují senežádoucí fyzické účinky či úplný kolaps organismu – smrt.Přičemž vlákna mají v tomto ohledu větší negativní dopady
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PŘÍRODA A EKOLOGIEnež částečky obvyklých tvarů. Nejčastěji takto umírají mořštíptáci, želvy, medúzy a ryby živící se planktonem. 
V	půdě	a	sladké	voděPodle IGB mohou mít tyto miniaturní plastové částečky zá-sadní negativní vliv i na suchozemské a sladkovodní ekosys-témy.  Při  jejich  rozpadu  totiž  dochází  ke  změnám  jejichchemických  i fyzikálních  vlastností,  a tím  se  zvyšuje  rizikojejich toxického účinku na organismy. Mikroplasty se mohoutaké sjednocovat s půdními organismy, což negativně ovlivňu-je jejich zdraví a funkci půdy.V letech 2017 až 2018 provedl Ústav pro hydrodynamiku AVČR výzkum, v rámci kterého byly prozkoumány vzorky ze tříúpraven vody z obydlených a průmyslových oblastí, ale lišilyse  typem  vodního  zdroje  a technologií  úpravy.  Mikroplastybyly  detekovány  ve  všech  analyzovaných  vzorcích  surovéi upravené pitné vody,  a to v koncentracích zhruba 1400 až7000 částic na litr v surové a 300 až 900 částic na litr v upra-vené vodě. Úpravny vody, v závislosti na vodním zdroji a pou-žité  technologii,  tedy  dokázaly  odstranit  70–83 %  mik-roplastových částic. V rámci kampaně Plast je past odebralaorganizace  Greenpeace  v září  2018  vzorky  z Labe  a Vltavy.Většina vzorků obsahovala 1–4 syntetická vlákna nebo frag-menty, největší zjištěný počet byl 18. Z toho vyplývá, že anisladkovodní ekosystémy nejsou bez mikroplastů.

Vliv	na	člověkaMikroplasty byly nalezeny v mnoha rybách a jiných mořskýchplodech a jejich prostřednictvím se dostávají na jídelní stůl,byly však objeveny také v cukru,  pivu, nebo třeba v kvasni-cích.  U ryb  se  však  nacházejí  zejména  v jejich  zažívacíchústrojích,  které  lidé  obvykle  nekonzumují.  Dále  nebyloprokázáno,  že  by jejich absorpce do lidského těla  byla  po-zřením  mořského  živočicha  vyšší  než  například  při  vde-chování prachu, jehož jsou též součástí. Částečky plastu všakna sebe mohou vázat nebezpečné chemikálie, např. polutanty,těžké kovy a další látky.Zatím není zcela jisté, zda a popřípadě jak  jsou mikroplastylidskému tělu škodlivé, a téma vyžaduje další výzkum.A co tedy vlastně můžeme dělat?Můžeme snížit svoji spotřebu plastů a nabádat k tomu ostat-ní,  můžeme recyklovat.  Můžeme podpořit  návrh organizaceECHA The European Chemicals Agency  na zákaz záměrné-ho přidávání mikroplastů do různých přípravků, který by mělbýt, podle nejrůznějších zdrojů, schválen v roce 2020. Z oce-ánu však odstranit mikroplasty pomocí dnešních technologiínedokážeme. Z půdy taktéž ne. Závěrem by se tedy dalo říci,že mikroplasty pro nás, s největší pravděpodobností, budouještě do budoucna velkou výzvou. Anežka Vrbovcová
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Je tohle ten svět, na který jsme 
celou dobu čekali? 

Rána na vesnici připomínají studená kýchnutí. Nervózní 

ulice voní po jarních přeháňkách a pozvolna se plní křikem 

dětí, které se nedočkavě dovolávají něčeho k snědku. Impo-

zantní májky už dávno vystřídala čerstvě umytá okna a svět, 

jež pomalu rozetnul průsvitnou clonu své nehybnosti, začí-

ná pučet jako druhá fáze jara. Rozvážní pánové 

v padnoucích oblecích se pod rouškou cudnosti nápadně 

usmívají na kvetoucí dámy v kramflecích a policisté postá-

vající na okraji rozbitého obrubníku hrají šarády s vlastními 

stíny, snad jako kdyby se potřebovali ujistit, že svět, který 

znali včera, se přes noc nepřestrojil k nepoznání. Je pro ně 

vysvobozením, na které čekali? Voní tak nově a přesto staře. 

Znělka poštovního vozu nemilosrdně vytahuje poslední spá-

če ze sna. Z oken činžovního domu pokukuje děvčátko vese-

le vyzpěvujíc ranní zpravodajství. Déšť má dnes na progra-

mu lepší plán než včera. I rozhlas na zdi radnice se probírá 

ze zimního spánku. Děvčátko se durdí. Uraženě zatahuje 

záclony, tento nový svět se mu nelíbí. Zato Adam využívá 

situace. Konečně čistý vzduch! Svolává své kumpány a vyrá-

ží na nebezpečnou misi do nedalekého obchodu. Když se 

řádně zamaskují, nikdo je nepozná.  Ani kdyby se  sebevíc 

snažil. A ještě něco: kdo po cestě uvidí víc vetřelců s nahými 

obličeji, smí si koupit zmrzlinu z peněz, které jim zbyly 

z minula.  Mirek vyhrává pět ku čtyřem.  Adam se rozčiluje.  

Je tohle ten svět, který jsme hledali? V hlavě máme nedočka-

vé ohňostroje dovolávající se příležitosti ke svému výbuchu. 

Je toho tolik, co nás k sobě volá! Ze střechy skáčou amatérští 

akrobaté a Kolářovic sourozenci hrají při polední pauze Mo-

zartův Turecký pochod. Ten se točí ve víru harmonie a leni-

vě proniká do každé skrýše, která touží být objevena. Kos-

telní hodiny oznamují přítomnost času, a  i když se jej sna-

žím mermomocí zachytit, pořád je o pár kroků napřed. Vede 

mne k sobě, a přesto, jakmile se vzdálenost mezi námi zkrátí 

na pár centimetrů, majetnicky ucukne. Tenhle nový svět je 

jiný než ten, který jsme čekali.  Těkavě odvážný, bojácný, 

tichý, a přesto ve mně křičí. Točí se mi hlava. Je tak závratně 

blízko. Rána na vesnici připomínají studená kýchnutí. Sroluji 

žaluzie a vpouštím dovnitř nový život. 

Pojďme jej společně objevit.   

za šéfredaktory  

Eliška Nodlová 

Foto: Daniel Václav Kratochvíl 
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Za kulturou v karanténě 
Při mapování ztrát připisovaných na účet koronaviru se 

dostáváme k samostatné kapitole s názvem Kultura. Právě 

kulturní  instituce jako jsou divadla, kluby a koncertní sály, 

byly mezi prvními, kterých se  vládní opatření spojené se 

šířením viru COVID-19 dotkla. 

 Dne 16. března byla na základě vládního nařízení veškerá 

divadla uzavřena, čímž pro většinu umělců letošní sezóna 

skončila. Do úzkých se tak kromě herců dostali hudebníci, 

režiséři a mnoho dalších souvisejících profesí. Prázdnotou 

zejí galerie, kina a koncertní sály. Nečekané přerušení sezó-

ny pro mnohé umělce a soukromé instituce znamená záro-

veň přerušení veškerých příjmů. Pro některé je tato situace 

dokonce devastující. 

 ,,Nejhůř dopadnou herci a technici, kteří jsou honorovaní za 

představení. Za neuskutečněné představení samozřejmě 

honorář nedostanou. To je fatální díra do jejich rodinných 

rozpočtů, to mě děsí nejvíc.‘‘ řekl pro iDnes.cz Karel Heřmá-

nek, herec a ředitel Divadla Bez zábradlí. 

 Soukromé galerie a instituce žijící pouze z výdělku ze vstu-

penek nemusí mít z čeho zaplatit nájem, a co teprve umělci, 

kteří kvůli viru nemohou chodit do práce. 

 Rychle se proto začalo pátrat po možném řešení. Mnoho 

divadel se rozhodlo přesunout na tzv. ,,virtuální jeviště“ 

a pomocí internetu svá vystoupení streamovat na platfor-

mách jako jsou facebook nebo youtube. Svůj běžný reper-

toár nahrazují krátkými scénkami, seriálovými videi, rozho-

vory s herci nebo citacemi oblíbených básní. 

 Zrodilo se také mnoho projektů, které mají zrušené kulturní 

akce nahradit. Jedním z nich je například nekomerční inter-

netové United Live rádio, které by v době karantény mělo 

publiku nahradit zrušené koncerty a festivaly. Podobný pro-

jekt s názvem Hrajeme do oken má zase za cíl propojit uměl-

ce s posluchači kteří tráví karanténu doma. Každý se tak 

může zapojit do organizace malého koncertu přímo před 

okny svého domu. 

 Způsobů jak podpořit umělce v současné nepříjemné situaci 

je mnoho. Pomoci příspěvkem zaslaným na účet jednomu 

(nebo více) ze streamujících divadel nebo se zapojit do pro-

jektu Vstupenky na NIC 2020 a zaplatit vstupné na některou 

ze zrušených akcí. Díky sbírce donio.cz mohou zájemci pod-

pořit libovolnou částkou muzikanty na volné noze. 

 I přes veškeré příspěvky  je na tom mnoho soukromých 

institucí nepobírajících dotace od státu špatně. Situace sice 

uškodila všem, stát ale pomáhá pouze některým. 

              Matouš Minařík 

Kulturu nezastavíš  
aneb Když nemůžete vy za kulturou, přijede kultura za vámi 

Aktuální společenská situace měla 

velký dopad nejen na ekonomiku 

a podnikání, ale také na kulturu. 

Umělci po celé zemi se museli vy-

pořádávat s absencí diváků 

a nemohli organizovat žádná 

představení ani koncerty. Cirku-

sový soubor Cirk La Putyka si ale 

našel cestu, jak diváky i  nadále 

bavit. 

Pod vedením Rosti Nováka ml. se 

již několik týdnů vydává se svým 

uměním do ulic Prahy a okolí. Pod heslem 

#kulturunezastavis vystupují na náměstích, parkovištích, 

dvorech nebo dokonce za jízdy a diváci je mohou sledovat 

z balkónů či oken. 

Akrobati skáčou na pojízdné trampolíně a ohromují všechny 

kolemjdoucí, nebo se svými čísly jezdí přímo před domy di-

váků. Ti mohou vidět kromě akrobacie také žonglování 

a hudebníky jako živý doprovod. Umělcům se najednou opět 

dostává potlesku a vřelých 

úsměvů, bez kterých by jejich 

představení ztrácelo význam. Di-

váci jsou šťastní, když se mohou 

na své oblíbené umělce podívat 

z pohodlí domova a obohatí tak 

svůj „karanténový“ program.  

Projekt #kulturunezastavis se 

rozšířil i do několika dalších měst 

a umělci baví diváky po celé ze-

mi. Cirk La Putyka pořádá také 

pravidelné live show na sociál-

ních sítích, ať už se jedná o nahlédnutí do zákulisí a příprav 

představení, nebo o vysílání záznamu jednoho z je-

jich dřívějších představení. Záznamy jsou promítány také 

v ulicích na domy a může se na ně tak podívat úplně každý. 

Takzvané Cirk La Putyka (A)live je vysíláno každou středu 

a neděli živě na jejich facebooku nebo youtube kanálu. 

               Adéla Kulhavá 
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Nejkrásnější pohádky 
Život a dílo H. Ch. Andersena 

Máme za sebou duben, který Český rozhlas označil za „měsíc 

pohádek“. V dubnu před 90 lety se totiž narodil známý reži-

sér pohádkových a jiných rozhlasových her Karel Weinlich. 

V tom samém měsíci, ale o 125 let dříve, přišel na svět člo-

věk, který dodnes promlouvá k lidem skrze své vlastní po-

hádkové příběhy, H. Ch. Andersen. 

Hans Christian Andersen se narodil 2. 4. 1805 v dánském 

městě Odense, ležícím na ostrově Fyn. Jeho otec, Hans An-

dersen, byl švec a maminka, Anna Marie Andersdatter, pra-

dlena. Tehdy bylo jeho tatínkovi dvacet dva let a matka byla 

o několik let starší. Žili v malém domku, sestávajícím jen 

z jedné místnosti, která sloužila zároveň jako ševcova dílna. 

Přestože to byla chudá rodina, malý Andersen prý nikdy 

nestrádal, alespoň tak to popisuje ve své 

pozdější autobiografii. Snažili se ho prý 

hýčkat, pěkně krmit a alespoň trochu 

slušně šatit. Jeho otec pocházel z bohatší 

rodiny, ale kvůli požáru a dalším okol-

nostem přišli takřka o všechen majetek, 

čímž se i Andersenovu otci zbořil sen 

stát se umělcem a místo toho se vyučil 

řemeslu. Každou neděli trávil se svým 

synem někde v přírodě, jejich velkým 

snem bylo odstěhovat se na venkov, což 

se jim nepodařilo, ale Andersenova láska 

k přírodě se odrazila v jeho tvorbě. 

Přestože je v jeho již zmíněné autobio-

grafické knize s názvem Pohádka mého 

života, kde popisuje svůj život opravdu 

jako pohádku, všechno psáno „přes růžo-

vé brýle“, růžové to určitě neměl. Když 

bylo H. Ch. Andersenovi jedenáct let, 

zemřel mu otec. Z toho důvodu začal pracovat v továrně jako 

tkalcovský a krejčovský učeň. Ve své knize píše, že to bylo 

proto, aby se „jen tak nepotloukal“, ale spíše se tak stalo 

z nouze. 

Knihy miloval od útlého věku, otec mu častokrát čítával 

a vzbuzoval v něm všemožně zájem o divadlo, umění a lite-

raturu. Malý Andersen uměl nazpaměť mnoho her od W. 

Shakespeara a Ludviga Holberga. Otec mu vyřezával loutky, 

na které si pak Andersen šil šaty ze zbytků látek a hrál lout-

kové divadlo. Ve své autobiografii uvádí, že jeho matka chtě-

la, aby se stal krejčím, jedinou útěchou v tomto zaměstnání 

by pro něj byla skutečnost, že má dostatek odstřižků pro své 

loutky. Místo toho, aby se stal krejčím, přemluvil matku, aby 

ho pustila do Kodaně, chtěl si tam dobýt slávy jako herec, 

zpěvák nebo tanečník. Maminka ho přemlouvala a nechtěla 

ho pustit. Nakonec si při své pověrčivosti pozvala věštkyni, 

která pronesla, že jednou se na počest Andersena rozsvítí 

celé město. Matka ho tedy prý pustila. Bylo mu teprve čtr-

náct let a jel docela naprázdno, neměl mnoho peněz, ani jisté 

místo, kde bude moci zůstat, jen doporučující dopis a velký 

sen. 

Po dlouhém tápání se ho nakonec ujal ředitel divadla Jonas 

Collin, který ho poslal na studia do Slagelse. Příliš mu to ne-

šlo a toto období svého života označuje za nejtrpčí. Po skon-

čení studií se vydal na cesty, navštívil Řím, Neapol, Vídeň 

a mnoho dalších měst, seznámil se tak mimo jiné i s bratry 

Grimmy. K rodině do Odense se už nikdy nevrátil. 

Snažil se psát básně, lidem se však spíše 

nelíbily, a tak ani teď nejsou příliš zná-

mé. V roce 1822 (ještě než nastoupil na 

školu ve Slagelse) vydal knihu Duch 

v Palnatakově hrobě. V roce 1829 zazna-

menal první velký úspěch s povídkou 

Procházka od ostrovního průplavu 

k východnímu mysu Amageru. Také na-

psal hru Anežka a vodník a román Im-

provizátor, který si záhy po svém vydání 

získal oblibu mnoha lidí. 

V roce 1835 vydal první z mnoha pohá-

dek, dlouho však trvalo, než byly pohád-

ky známé a dobře prodávané. Později 

vycházel každý rok o Vánocích svazek 

několika pohádek, mezi nimi 

i Obrázková kniha bez obrázků (1840). 

Nakonec se mu opravdu povedlo se pro-

slavit. Za svůj život sepsal kolem 150 

pohádek, mezi nejznámější patří Malá mořská víla, Holčička 

se sirkami, Ledová královna, Ošklivé kachňátko, Císařovy 

nové šaty a Slavík. 

Hans Christian Andersen zemřel 4. srpna 1875 v domě Ro-

lighed. Den jeho smrti byl v Dánsku vyhlášen dnem národní-

ho smutku, den jeho narození pak mezinárodním dnem dět-

ské knihy. 

Jeho pohádky čtou dodnes tisíce čtenářů po celém světě, a to 

nejen čtenářů dětských, ale i těch dospělých. 

Poznámka: 

Karel Weinlich zemřel 6. května 2020 ve svých 90 letech. 

Zdroj obrázku: Spisovatele.cz 

Berenika Veselá 
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Kundera v nás 
odkazy společnosti v jeho dílech 

Po téměř čtyřiceti letech dostanou čeští čtenáři šanci si knihy, které napsal Milan Kundera v emigraci fran-

couzsky, přečíst ve svém rodném jazyce. S vývojem společenského vnímání jak spisovatele samotného, tak 

jeho nestárnoucích děl, dochází k úpadku vzájemné averze, a Kunderovy knihy, počínaje Slavností bezvý-

znamnosti, tak brzy spatří světlo světa v novém překladu Anny Kareninové. 

Jen málokterý spisovatel dokáže rezonovat společností na-

příč generacemi tak, jako právě Milan Kundera.  Témata, kte-

rých se ve svých dílech dotýká, nás nevábí k dokonalosti, na-

opak provokují svou odlišností a nesouhlasem 

s idealistickou snahou vysvětlit vnější svět. Namísto toho 

nám ukazuje možnosti, jak tento svět vidět jinak, propojit 

objektivní skutečnosti s vlastním prožitkem. Ve své knize 

Nesnesitelná lehkost bytí označuje kategorický souhlas 

s bytím za pramen kýče, který nás obklopuje ze všech stran 

a ohlcuje naši individualitu dříve, než jsme si vůbec schopni 

všimnout jeho působnosti. 

Přítomnost kýče v mo-

derní společnosti popi-

suje Kundera na zákla-

dě svých názorů na vý-

voj komunistického re-

žimu. Totální kýč, který 

se za socialismu vyvi-

nul z podstaty bratr-

ství, podle něj ze svého 

úhlu vylučuje vše, co je 

na lidské existenci 

esenciálně nepřijatel-

né. Jako jádro problé-

mu však Kundera neo-

značuje režim samot-

ný, ale snahu prezentovat jej jako estetický ideál, který naru-

šuje prostor pro individualitu člověka. Touha komunistů po-

přít svobodné vyjádření sebe sama Kunderu, stejně jako 

mnoho dalších intelektuálů své doby, dohnala k tichému od-

poru proti kýči, ke kterému se jej režim snažil připoutat. 

„Intelektuál byla v tehdejší politické hantýrce nadávka. Ozna-

čovala člověka, který nerozumí životu a je odtržen od li-

du“ (z Knihy smíchu a zapomnění). I přes to, že se Milan 

Kundera vždy odmítal označit za politika, se i po své emigra-

ci do Francie v roce 1975 k tématu komunismu opakovaně 

vrací. „Je lépe křičet a urychlit tak svůj konec anebo mlčet 

a vykoupit si pomalejší umírání?“ (z knihy Nesnesitelná leh-

kost bytí) Důkazem tichého nesouhlasu s jednáním strany 

jsou i jeho navzájem propojené eseje v Knize smíchu a zapo-

mnění, která mu téhož roku, kdy spatřila světlo světa, mimo 

úspěch zaručila i odnětí československého občanství. To mu 

bylo navráceno až po čtyřiceti letech v prosinci minulého ro-

ku.  

Právě strach z toho, že se čeští čtenáři zaměří na politická té-

mata na pozadích románů a přehlédnou tak jejich pravé sdě-

lení, uvádí jeho manželka Věra Kunderová v rozhovoru pro 

literární měsíčník časopisu Host jako jeden z důvodů, proč 

knihy, které Kundera napsal v emigraci, doposud nevyšly 

v českém překladu. Velkou roli pak určitě hrála také touha 

zachovat v knihách myšlenky v původní podobě, což se pod-

le autora kvůli snaze 

překladatelů jeho origi-

nální texty modifikovat 

u mnoha překladů jeho 

knih nepodařilo. „Román 

je plod lidské iluze, že 

můžeme pochopit druhé-

ho. Ale co víme jeden 

o druhém? Nic! Jediné, co 

můžeme učinit je podat 

svědectví každý sám 

o sobě. Všechno ostatní je 

překročení naší pravo-

moci. Všechno ostatní je 

lež.“ (z knihy Život je jin-

de) 

Otázka individuality člověka a strach z její proměny v kýč 

jsou v Kunderových románech častým tématem. Lze ale na-

lézt nějaký způsob, jak této proměně zabránit? Ačkoliv je 

z motivů zobrazovaných v jeho zejména raných textech patr-

ná obrovská snaha odpoutat se od představy ideálu skrze 

poznání sebe sama, uznává Milan Kundera, že individualita 

člověka je ukryta právě v tom, co je neznámé a lidské mysli 

předem nepředstavitelné.  Ve své poslední česky vydané kni-

ze Nesmrtelnost pak propojuje bytí jednotlivce s jeho oko-

lím: „Je to naivní iluze myslit si, že náš obraz je jen zdání, za 

kterým je skryto naše já jako jediná pravá podstata, nezávislá 

na očích světa…naše já je pouhé zdání, neuchopitelné, nepo-

psatelné, mlhavé, zatímco jediná skutečnost, až příliš lehce 

uchopitelná a popsatelná, je náš obraz v očích jiných. A nej-
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horší je, že nejsi jeho pánem. Nejdřív se ho snažíš sám malo-

vat, pak ho chceš aspoň ovlivňovat  a kontrolovat, ale marně: 

stačí jedna zlomyslná formule a jsi navždy proměněn v truch-

livě jednoduchou karikaturu.“. 

Jedinečnost Kunderova stylu psaní tedy nespočívá 

v naplňování ideálu, ale naopak v neustále probíhajícím pro-

cesu ideál prostupovat a vidět nové možnosti v tom, jak 

s ním pracovat a zároveň se jím nenechat podmanit.  

Až v momentě, kdy se člověk zvládne odpoutat od idealistic-

kého konceptu krásy, začneme jej vidět v jeho nejpravdivěj-

ší podobě. „Krása je zrazený svět, můžeme ji potkat, jen když 

ji pronásledovatelé někde omylem zapomněli…chceme-li ji 

najít, musíme rozhrnout plátno dekorace.“ (z knihy Nesnesi-

telná lehkost bytí) 

Eliška Nodlová 

Milan Kundera s manželkou Věrou 

 
 
 

Směšné prásky 
 aneb nebyl to jen Žert? 

Jméno Miroslav Dvořáček běžnému čtenáři našeho časopisu asi nic neřekne. V roce 1947 byl spolu se svým přítelem Jaro-

slavem Juppou přijat na Leteckou vojenskou akademii v Hradci Králové. Naneštěstí během únorového převratu došlo 

k čistkám a oba studenti byli ze školy vyloučeni. Následně se oba vydali přes hranice do západního Německa, kde se přidali 

k letectvu. Tam se díky Františku Moravcovi dostali k práci u zpravodajské služby. V roce 1950 se Dvořáček vypravil do 

Prahy za účelem mise, při které měl kontaktovat zaměstnance Chemapolu Václavíka a pokusit se ho převést na svou stranu. 

Během návštěvy v Praze potkal svou dávnou přítelkyni Ivu Militkou, která ho pozvala k sobě na letenskou kolej. Tam si od-

ložil kufr a vydal se plnit svou misi. Po neúspěšném pokusu kontaktovat Václavíka se vrátil na Letnou, kde na něj místo Ivy 

čekala nepříjemná návštěva v podobě dvou policejních strážníků, která ho následně odvedla na stanici. 

Jak celá záležitost vyšla najevo ?  
Píše se rok 2008 a Adam Hradílek, nový člen Ústavu pro 

studium totalitních režimů, se na popud svého bratrance, 

synovce Ivy Militké, začal případem Miroslava Dvořáčka 

zabývat. Díky změně zákona o přístupu k archivům komu-

nistických bezpečnostních složek se Hradílek dostal k dosud 

neprobádaným materiálům. V Dvořáčkově složce byl doku-

ment se záznamem o udání od nejznámějšího českého spi-

sovatele Milana Kundery.  

 

Odkud se znal Milan Kundera 
s Miroslavem Dvořáčkem? 
Milan Kundera se s Miroslavem Dvořáčkem neznal, nejspíš 

se ani nepotkali. Kundera se kamarádil s Miroslavem 

Dlaskem, tehdejším přítelem Ivy Militké. Iva svému příteli 

sdělila, že u ní přebývá kamarád Dvořáček. Téhož dne zprá-

vu Dlask pověděl Kunderovi. 
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Proč by Kundera udával člověka, 
kterého neznal? 
Možná si chtěl Milan Kundera jen zachránit krk. Jeho přítel 

Jaroslav Dewetter totiž poslal svému příteli dopis, ve kterém 

kritizoval jednoho komunistického funkcionáře. Kunderova 

odpověď byla z podobného soudku. Ale jelikož oba dopisy 

četla tajná policie, byli oba muži předvedeni před soud 

i s jejich společným přítelem Janem Trefulkou. Trefulku 

i  Dewettera vyloučili ze strany i z univerzity. Jeden se poz-

ději živil jako traktorista a druhý musel na vojnu, zato Kun-

dera byl vyhozen pouze ze strany. .  

Další z teorií, kterou uvádí Adam Hradílek a Petr Třešňák ve 

c la nku  jé, z é Miroslav Dlask z a rlil na nézna mé ho muz é, pr é-

by vají cí ho u jého dí vky na koléji. Jé vs ak ota zkou, proc  by 

poz a dal pra vé  Kundéru, aby onoho nézna mé ho udal.  

 

Je to celé pravda? 
Milan Kundera v 70. letech emigroval do Francie, odkud se 

dosud nevrátil. Od 80. let neposkytuje rozhovory, stojí si za 

tím, že za něj mluví jeho romány. Když v roce 2008 vyšel 

článek Adama Hradílka „Udání Milana Kundery”, tak se to 

Kundery velice dotklo a dodnes důrazně popírá jeho pravdi-

vost. Hned po zveřejnění tohoto článku, kde autor vyloženě 

obviňuje Kunderu z udání, se ozval Zdeněk Pešat, který se 

znal s Miroslavem Dlaskem. Tehdy mu prý přítel sdělil, že 

Dvořáčka, přebývajícího u jeho přítelkyně na koleji, udal on 

sám. 

Ke Kunderově nevině přispívá i fakt, že dokumenty se zá-

znamem jeho udání působí podezřele a pravděpodobně nej-

sou pravé. I jeho blízcí popírají, že by byl schopen udat ne-

známého člověka. A i přes to, že se ke komunismu hlásil 

a byl ve straně, neměl důvod udávat oponenty režimu.  

Od události uplynulo několik desítek let. Je moc pozdě se 

případem zabývat, jelikož většina svědků je již po smrti 

a důkazů již také moc nezbylo. Jediné, co Milana Kunderu 

usvědčuje z činu, je dokument o udání, který je ale nejspíš 

padělek. Je tedy otázkou, zdali bychom se tím měli po tolika 

letech zabývat. Bohužel na toto téma existuje jen málo člán-

ků i důkazů a jeden z mála existujících, „Udání Milana Kun-

dery”, vyloženě na spisovatele útočí. Je možné, že zaujatost 

autora vůči Kunderovi pramení z toho, že byl sám autor pří-

buzný s Ivou Militkou. Tudíž nemusel být nestranný. 

Toto téma je dost složité a kontroverzní. Nikdo až na pár lidí 

neví skutečnou pravdu. A na nás je buď čekat, až se náš slav-

ný spisovatel přizná, nebo uvěřit v jeho nevinu. 

 

Johana Lesana Hofmeisterová 

Foto: Profimedia 
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Tanec napříč hranicemi 
 rozhovor s Danielou Kolkovou 

Moci cestovat, tvořit, vystupovat a objevovat. Skoro vše zmíněné nám momentální stav neumožňuje, ale 

mám štěstí, že jsem si mohla alespoň virtuálně popovídat s mladou ženou, která měla možnost studovat 

tanec v izraelské komunitní vesničce Kibbutz a potkávat se s tanečníky z celého světa. O tom, co se tam 

dělo, jací jsou Izraelci, jak se Daniely dotkla pandemie koronaviru, o čerpání inspirace pro choreografie 

a také, zda nasbírala pouze taneční zkušenosti, nebo i jiné, si můžete přečíst v následujícím rozhovoru, 

který jsme společně s Danielou Kolkovou připravily. 

Danielko, Ty pocházíš z Prachatic. Vyvracela bys stereotyp 

o tom, že lidé z malých měst se do světa lehce nedostanou, 

nebo necháváš na ostatních, ať si věří, čemu chtějí? 

Ten stereotyp znám, ale osobně jsem se s ním nikdy nepo-

tkala. Myslím, že pokud chce člověk něco udělat, vycestovat, 

nebo vidět svět a něco pro to udělá, je schopen si to přání 

splnit ať už je z malého města, nebo z velkého. Je pravda, že 

k tomu je potřeba podpora rodiny, což vlastně když jsem si 

v 11 letech řekla, že půjdu z malého města do Prahy, tak mě 

rodiče podpořili a vyšli vstříc i když jim to okolí moc 

nedoporučovalo. Za to jsem hodně vděčná. Ale ten stereotyp 

nevyvracím, myslím, že je to hodně individuální. 

Každopádně jsi teda přijela do Prahy a tady jsi začala 

studovat taneční konzervatoř a dokážu si představit, že to je 

neskutečný dril. Můžeš říct, co Ti konzervatoř dala a zároveň 

co Ti vzala? 

Dala mi spoustu věcí. Pro někoho, koho hodně baví tancovat, 

bylo úžasné se najednou objevit v prostředí s lidmi, kteří 

mají úplně stejné zájmy, a bylo fajn si o tom povídat. Myslím, 

že mám ze školy krásná přátelství, která doufám zůstanou. 

Také mě to naučilo se zorientovat v tom, co dělám. Přece 

jenom když tam člověk nastoupí s přáním tancovat, tak si 

úplně nedokáže představit, co to obnáší a v tomto škola 

poskytne dost příležitostí proseznámení se s tím příjemným 

i negativním. Řekla bych ale, že je velká škola, že tam už není 

prostor pro vlastní rozvoj - učí se klasický tanec, moderní 

tanec, ale už tam není prostor pro improvizaci, pro práci 

sám se sebou, takže vlastně člověk vyjde a úplně přesně 

neví, co chce dělat s tím, co se tam naučil.  

A teďko k té Izraeli - Kibbutz Contemporary Dance Company 

(dále KCDC) je tedy mezinárodní taneční vesnice v Izraeli. Ty 

sis vybrala deseti měsíční program a tento čas jsi strávila s 

dalšíma 37 tanečníky z celého světa. Jak to celé začalo a co 

jste tam celou dobu vlastně dělali? 

Dozvěděla jsem se o tom programu a strašně se mi líbil, tak 

jsem jela na konkurz do Berlína. Ze začátku jsem vůbec 

nepočítala s tím, že by to mohlo vyjít, ale povedlo se, a tak 

přišla příprava na to, abych tam mohla vůbec odjet, s čímž 

mi pomohla spousta lidí, takže si myslím, že vždycky záleží 

na tom okolí. Na začátku září 2018 jsem odjela. Tancovali 

jsme víceméně od osmi hodin do tří, do čtyř - tu dobu byl 

daný program. Měli jsme technické hodiny i repertoár 

a potom jsme dostali příležitost si zkusit první pokusy 

o nějakou choreografickou činnost s tím, že jsme měli 

k dispozici tanečníky toho souboru jako konzultanty. Takže 

jsme po skončení pevného rozvrhu tvořili vlastní 

choreografie, nebo jsme tancovali v choreografiích, které 

stavěli ti naši kamarádi. 

Takže jestli tomu dobře rozumím, Ty jsi jela do izraelského 

souboru, který už existuje a vy, nově příchozí, jste se učili od 

těch členů? 

Ano, my jsme nebyli součástí souboru, ale měli jsme mož-

nost se od něj učit. 

A kolik bylo členů toho samotného souboru? 

Takových čtrnáct lidí. Samozřejmě se ale střídali a měli jsme 

workshopy, takže jsme se potkávali i s dalšími tanečníky 

z Izraele. 

Foto: HITHIT  
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Na internetu jsem s Tebou viděla video, kde jsi povídala cel-

kově o téhle Tvojí cestě a říkala jsi, že součástí bude 

dobrovolnická činnost, tak mohla bys říct, v čem spočívala? 

Jak jsem říkala, tak ten soubor je v Kibuttzu, což je vesnička 

a funguje hodně komunitně, takže jsme pomáhali té 

komunitě. Dělali jsme představení pro děti, trávili jsme čas 

například s dětmi v mateřské školce, kde jsme s nimi 

tancovali, navštívili jsme domovy pro seniory, kde jsme 

tančili a pomáhali jsme i jinak – třeba jsme natírali 

nemocnici a tak různě. Měli jsme možnost okusit, jak to 

funguje v komunitním žití. 

 

Mohla bys ještě říct, čím Tě Izrael zaujala, nebo co bys řekla 

někomu jinému, jako Tvůj zážitek, nebo dojem celkově. 

Mě hodně překvapila otevřenost lidí. Nemají problém 

během chvilky sklouznout k opravdovým upřímným 

rozhovorům, kdy se s tím člověkem poznáváš a vůbec se 

toho nebojí. Přijde mi, že jsou emocionálně mnohem 

dostupnější, což pro mě byl trochu nezvyk. 

Byli tam mladí z celého světa, tak by mě zajímalo, jak vypadal 

takový ten klasický páteční izraelský večer. 

Musím říct, že byl rozhodně hlasitej (smích). Když se sejde 

38 tanečníků a tráví spolu čas, tak to může být hodně 

hlasité. Bylo zajímavé pozorovat různé kultury a to, jak se 

spolu mísí, bylo to moc milé. Tam si člověk uvědomí, že 

opravdu nezáleží na tom, odkud jsme, ale že jsme si 

rozuměli jako lidé všichni spolu a byla to velká sranda. 

A jak říkáš, že každý byl jiný, pozorovala jsi rozdílný temper-

ament Tvých kolegů i v tanci? A je něco, co jste měli naopak 

všichni společného? 

Já mám pocit, že jsem se tam poprvé setkala s tím, že jsme 

všichni táhli za jeden provaz. Na konzervatoři se trošku 

podporuje soutěžení a lidi se zaměřují spíš na svou osobu, 

ale tam jsme si všichni přáli, aby se nám to závěrečné 

představení povedlo a užili jsme si to spolu, takže bylo moc 

příjemné cítit nějaký kolektivní cíl a něco, kam jsme všichni 

směřovali. To pro nás bylo společné a velmi nám to 

pomohlo. A jestli myslíš temperament jako kulturní rozdíly, 

tak to si nejsem úplně jistá, protože tím, že každej je úplně 

jinej, tak tančí úplně jinak, tím pádem mám pocit, že se 

odkrývá spíš jeho osobnost než temperament v tom tanci. 

Tak teď z trošku jiného soudku. Ty teda také učíš děti a díky 

tomu jsi takovým jejich průvodcem pohybu a zajímalo by mě, 

jak pracuješ s dětským intuitivním pohybem, který je čistý 

a ničím nezaobalený? 

To záleží hodně na tom, jaká skupina dětí se sejde, takže je 

důležité vědět, jestli tam jsou děti, které jsou více kreativně 

zaměřené a pokud ano, tak je to ohromná radost, protože ty 

děti jsou tak krásně upřímné, že vznikají moc krásné věci už 

jenom tím, že hrajeme hry, nebo si tvoříme vlastní příšerky - 

v té chvíli vlastně jenom improvizujeme a já nějakou 

vedenou improvizací je nabádám, nebo jim dávám nějaké 

návrhy k tomu, s čím by si mohly zkusit hrát. Je to krásné 

pozorovat v tom, že jsou ty děti svobodné a myslím si, že 

těmito hrami se to v nich podporuje. 

Kde čerpáš inspiraci na choreografie, které děláš?  

Tak různě. Někdy mě napadne jeden pohyb a něco to ve mě 

evokuje, třeba ze života, nebo z knížky, kterou jsem četla, 

nebo slyším hudbu a najednou mě něco napadne. Je to hod-

ně různé. Ale když tvořím choreografie pro děti, tak si 

vždycky připravím pár návrhů a pak to s dětmi 

konzultujeme. Na tom, že tvoříme společně, je nejdůležitější, 

aby ty děti měly pocit, že to je taky jejich. Kolikrát mě 

k tomu teda inspirují ty děti. 

Minulý rok jsi podepsala petici, jejímž předmětem bylo zajiš-

tění příznivých podmínek pro tzv. živé umělce. Z toho pro mě 

vyplývá, že je pro Tebe důležitá opravdovost a kontakt. Jak 

takové prostředí vytvořit? 

(smích) Poměrně složitá otázka. Když to vezmu tak trochu 

obecně, tak ono to prostředí živých umělců tady je, akorát 

mám pocit, že se trošku odsouvá na druhou kolej, což je 

představení Puzzle, Foto: Eva Šlosarová 

Foto: GNOSIS SNOP  
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velká škoda, protože v době digitalizace to umění potřebu-

jeme víc než kdy jindy a potřebujeme mít momenty, kdy 

sdílíme s ostatníma lidma. Divadlo je výborný nástroj pro to, 

jak spojovat lidi a jak komunikovat bez digitálních přístrojů.  

Myslím, že by stačilo, aby si to lidi uvědomovali a vědomě 

z toho vystupovali. Stačilo by mít takový přístup, že půjdu 

do divadla pro ten zážitek a uvědomím si, že to potřebuji. 

Jinými slovy, že to není rozmazlenost společnosti, ale nut-

nost a řekla bych, že v momentě, kdy se tohle stane, tak 

bude vznikat daleko otevřenější a příjemnější prostředí.  

Dotýká se Tě nynější situace, kdy umělcům zbývá vlast-

ně ,,jenom” tvořit, negativně, nebo to bereš z té plodnější 

stránky? 

Rozhodně se mě dotklo, že nám zrušili nějaká představení 

a musím říct, že mi chvíli trvalo, než jsem se vyrovnala s tím, 

jak to je, ale abych upřímně řekla, tak netvořím nějak víc, 

nebo se nezaměřuji na to, abych z toho něco vyždímala, ale 

snažím si užít to volno, které mám a dělat věci, které jsou 

trochu mimo můj obor. Neskutečně mě to obohacuje 

a rozhodně čerpám inspiraci nejen pro tanec. 

Ty jsi byla jedním z performerů představení Puzzle, které 

mělo v září roku 2019 premiéru v Ostravě. Choreografie 

se ,,zamýšlí nad dynamikou demokratické společnosti”. Také 

tam je ztvárněno to, že západní kultura propaguje spíše 

extroverty. Jak by na tohle reagovali Izraelci? 

Musím říct, že jsem se potkala s méně introverty, než jsem 

zvyklá. Díky té otevřenosti jsem ale měla pocit, že je 

v pořádku, když jsi introvert, protože někdy cítím, že česká 

společnost je taková hodně hrr a neumožňuje chvíli toho 

zamyšlení. O tom to představení pojednává - to, že je člověk 

zticha, nebo mu trvají věci delší dobu, neznamená, že té 

společnosti nepřispívá. Ba naopak. Díky té otevřenosti, 

kterou jsem zažila v Izraeli si myslím, že tohle není problém. 

Nejsem si jistá, jestli by to cítili tak intenzivně, jako to 

pociťujeme my. 

Zajímalo by mě, jak to představení vyvrcholilo, nebo jak 

skončilo.  

Na konci toho představení se shodneme, začneme si navzá-

jem naslouchat. Je to hrozně abstraktní na popis… Ale 

skončí to dobře a zvládneme spolu něco vytvořit. 

Mám poslední dvě otázky. Co bys řekla o svém dosavadním 

tanečním životě? 

Já si myslím, že tím, že jsem dva roky po škole, tak je hodně 

krátký. Jsem na začátku a momentálně teď je to o hledání 

nějakého svého místa. 

Máš nějaké představy, kde se vidíš za deset let, nebo se 

tomuhle úplně vyhýbáš? 

(smích) Vlastně nemám vůbec žádné představy. Já bych 

chtěla dělat věci, kterým upřímně věřím tak, abych se 

nemusela stydět za to, až někde řeknu, co dělám a proč to 

dělám. V momentě,  kdy se mi splní tohle, tak budu pro sebe 

úspěšná a nemám nějaké velké cíle a plány. 

Tak já Ti mockrát děkuji, že jsi mi věnovala svůj čas a přeji Ti 

mnoho štěstí, ať se Ti tohle všechno vyplní.  

Děkuji.  

Klára Petránková 

 

 

Foto: GNOSIS SNOP  
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Jerusalem 
město, které píše dějiny 

Pršelo. A pršelo hodně. Po oknech se kutálely kapičky izrael-

ského deště.  Podívala jsem se dolů na své nohy na sedadle, 

oblečené jen v černých silonkách a tenkých šatech. To bude 

pěkně zmoklý den, pomyslela jsem si, tohle totiž nebyl žádný 

letní déšť. 

Auto neslyšně klouzalo po dálnici dobré dvě hodiny, možná 

déle, když se před námi začalo zhmotňovat stále více tunelů 

a kolem kopcovitá krajina s malými domky značícími jeruza-

lemské předměst. Ano, skutečně jsme vyjížděli do města dějin – 

Jeruzaléma. 

Město bylo rozeseto po všech kopcích a ve všech údolích, které 

nás obklopovaly. Když jsme tedy projížděli městem, bylo to 

jako na horské dráze. Nahoru a dolů po neskutečně strmých, 

uzounkých uličkách mezi domky a malými obchůdky s ovocem. 

Nutno podotknout, že izraelská doprava na první dojem působí, 

jako by se neřídila žádnými pravidly. A opravdu se jimi neřídí. 

Tato země se dorozumívá klaksony a panuje tu takový zmatek, 

až se to zdá normální. Tudíž ta horská dráha byla zároveň smr-

telným nebezpečím i zábavou. 

Zastavili jsme přímo nad městským hřbitovem. To bylo zvláštní 

místo. Celý kopec tvořily jen ploché náhrobní kameny. Oproti 

místům, kde stály domy, působil tento prostor prázdně, takže 

přes něj byly vidět městské hradby a za nimi se rýsující zlatá 

kopule skalního dómu. V tu chvíli už nepršelo a vyšlo slunce, 

které se v ní zatřpytilo. Vzduch byl po dešti úžasně čerstvý 

a voněl nově – cizí zemí. 

Scházeli jsme z kopce dolů směrem ke Getsemanským zahra-

dám. Bylo to neuvěřitelné! Po levé ruce hřbitov a zlatá kopule 

skalního dómu, po pravé tyto zahrady a nad nimi z Olivetské 

hory se tyčící kostel svaté Marie Magdaleny – neuvěřitelné dílo 

ruského stylu se spoustou zlatých kopulek na vršcích zdobe-

ných věží.  

V zahradách spolu s turisty stáli prastaré sukovité olivovníky. 

To místo působilo prastaře a úctyhodně. 

Cestou nahoru do kopce směrem k městu se znovu rozpršelo. 

Do centra jsme vešli branou, kterou údajně vjel na oslátku Ježíš 

Kristus před skoro dvěma tisíci lety. 

Z toho vědomí mě lehce mrazilo. 

Vstoupili jsme a obklopil nás chlad hladkého kamene, pocit 

sešlapaného chodníku pod nohama a křik tak pestrobarevné 

směsice lidí, jakou jsem ještě v životě neviděla. Opálení izraelští 

kupčíci právě rychle sklízeli ze svých pojízdných stánků už 

zmoklé housky a preclíky. Kráčeli jsme uzounkou uličkou 

a vyhýbali se turistům a domorodcům.  

Všechny domy a zdi byly z toho stejného hladkého kamene. 

V jedné úzké uličce byly otevřeny dveře od domu a malá cedul-

ka nám oznamovala údajné místo narození Panny Marie. Uvnitř 

byla malá kaplička v modré barvě prosycená kadidlem. Schody 

vedly dolů do podzemí a do malé jeskyňky pod domem. Ačkoliv 

tam byli turisti, nikdo se neodvážil promluvit, bylo tam takové 

ticho, až jsem se bála dýchat. Vonělo to posvátnem. Vyšli jsme 

zase ven, už nepršelo. Došli jsme na malé náměstí, kde se prý 

konal Pilátův soud nad Ježíšem Kristem. To náměstí bylo spíš 

náměstíčko. Jak malí asi byli lidé v těch dobách? Atmosféra na 

tomto místě byla zase úplně jiná. Tolik dojmů, vjemů, pocitů, 

a hlavně vědomí města, které utvářelo dějiny, to se těžko vyjád-

ří slovy. 

Naproti tomuto náměstíčku jsme si v malém obchůdku koupili 

kašmírový šátek. A udělali jsme dobře, za chvíli nás totiž ob-

klopil vír tamějších trhů, kde musíte mít opravdu dobré  schop-

nosti smlouvat a pevnou vůli, abyste si odtamtud vůbec něco 

odnesli. 

Kudy na trh? 

Malou uličkou jsme vešli do víru barev věcí a lidí tak ohromné-

ho, že jsme začali lapat po dechu. Byly tam obchůdky s orientál-

ními látekami, pošitých malými sklíčky a korálky, s malovanou 

kostel sv. Marie Magdaleny na Olivetské hoře 

foto: Petra Krobotová 
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keramikou od velkých džbánů až po malinké kalíšky, s koberci, obleče-

ním všeho druhu, koženými sandály, křesťanskými artefakty, tedy spous-

tou maly ch krucifixu  a biblí , alé hlavné  s kor éní m! Kor éní  tam voné lo u pl-

né  vs udé. Vé véliky ch pytléch na brambory, vyskla dany ch védlé sébé, tam 

bylo snad vs échno kor éní  své ta. Čélé  pytlé skor icé, vanilky, koriandru, 

pépr é, kardamomu, kmí nu, hr ébí c ku, kurkumy, jalovcé, nové ho kor éní , 

jasmí nu, badya nu, majora nky a dals í ch a dals í ch. Do toho sé mí sila vu né  

kadidélnic a kadidél vs ého druhu, ktéré  sé proda valy vé véliky ch mis-

ka ch. Bylo moz né  si usmlouvat myrhu vélkou jakou pé st nébo tr í barévny  

jantar, kadidlo, pryskyr icé vs ého druhu, cédr a mnoho jiny ch. Od kaz dé ho 

takové ho sta nku stoupal u zky  pramí nék kour é. Védlé té chto obchu dku  

zasé sta ly réga ly na ohromné  poméranc é, kiwi, grapéfruity, mandarinky, 

poméla, ananasy, ibis ky nébo jahody vélikosti tr í  jahod c ésky ch. A pak 

také  obchody voní cí  tradic ní m jí dlém. Na kovovy ch ta céch sé zdé v sirupu 

koupaly vs échny moz né  druhy baklawy – tradic ní ho sladké ho pokrmu. 

Nébo sé zdé vzna s éla vu né  jés té  téplé ho pita chléba, obaléné ho 

v bylinka ch a rozply vají cí ho sé na jazyku.  

A do vs éch té chto vjému  vu ní , zraku i hmatu sé proplé ta mé mézi stéjné  

barévny mi a barvity mi lidmi vs ého druhu! Mí jí mé ortodoxní  z idy 

v c érny ch pla s tí ch, vysoky ch cylindréch a sé zvla s tní mi kotlétami na stra-

na ch hlavy nazy vany mi ,,péah“. Mí jí mé kra sné  mí stní  z ény (néjc asté ji 

z idovky) s dlouhy mi c érnoc érny mi vlasy a tmavy ma oc ima. Mí jí mé musli-

my, zahaléné  v dlouhy ch barévny ch to ga ch s turbany na hlavé . Mí jí mé 

také  kr ésťanské  kné zé pouzé v c érné m a s kr í z ém kolém krku. Mí jí mé 

turisty u plné  vs ého druhu. Tato smé sicé lidí  jé snad jés té  ví cé péstroba-

révna  néz  zboz í , ktéré  nabí zéjí  nébo kupují . Jé to néuvé r itélné , mac kat sé 

v tlac énici vs éch kultur své ta s vé domí m, z é tu spoléc né  z ijí . A také  

s vé domí m, z é tento Jéruzalé m jé véliky m a posva tny m mí stém hnéd tr í  

na boz énství . Ž é tu Mohaméd vystoupil na nébé v mí sté  chra mové  hory, 

z é tu Jéz í s  Kristus proz il svu j poslédní  ty dén z ivota sé vs í m, co stojí  

v Bibli, a také  z é jé tu Žéď na r ku , jako néjpodstatné js í  a néjposva tné js í  

mí sto z idovsky ch modlitéb.  

Tito lidé  sé tu spoléc né  sé svy mi na boz énství mi snoubí  a spoléc né  tu z ijí , 

modlí  sé a bojují  o mé sto posva tné  pro vs échny. Proto jé to mé sto dé jin. 

Jého za klady sahají  az  do poc a tku  spoléc ností , kultur a na boz énství ! 

Izraelský stánek s kořením foto: Petra Krobotová 

koření, prodávající se v pytlech na ulici foto: Petra Krobotová 
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A jého atmosfé ra jé népopsatélna ! Kra c éli jsmé labyrintém 

obchu dku  a sta nku  jako u vytrz éní . Ano, opravdu to byl la-

byrint! 

Pokud jste jednou zabočili, už se vám nepodařilo dostat se 

zpátky. Byla to spleť malých cestiček, na které ani nedosáhly 

sluneční paprsky přes stříšky stánků a vystavené gobelíny. 

Koupily jsme si jedny z těch jahod, co vydaly za tři a stály 

skoro nic, a vydaly jsme se směrem ke zdi nářků. Vstoupily 

jsme přes turnikety a stráž a před námi se otevřel prostor 

jakéhosi malého náměstí, končícího monumentální zdí. Byl 

zrovna Šabat – sobotní svátek židů, takže tu bylo shromáž-

děno více ortodoxních i neortodoxních příslušníků tohoto 

náboženství modlících se před zdí a lehce se pohupujících 

do rytmu svých slov. Muži měli jarmulky, ženy jen rozpuště-

né černé vlasy. A také vlastní sektor – tedy 

prostor před zdí - byl rozdělen na dvě části 

(a ta menší připadla ženám). Kámen byl na 

omak chladný a bylo v něm zastrkáno 

ohromné množství různobarevných a různě 

velikých papírků popsaných modlitbami 

všech jazyků světa! Vložili jsme také papírek 

a vraceli se pozpátku, jak nám bylo řečeno 

naší židovskou přítelkyní a průvodkyní. Skal-

ní dóm jsme navštívit nemohli, právě proto, 

že naše průvodkyně byla židovka. 

Kde „leží“ Kristus? 

Boží hrob byla ohromná stavba už zvenčí a zevnitř působila 

ještě vetší. Všude bylo zdobení, pozlátka a malby různých 

stylů a taky tak moc turistů, že jsme se na přesné místo boží-

ho hrobu vůbec nedostali – to byla taková malá, avšak ho-

nosná kaple uprostřed hlavní místnosti. V jednu chvíli tudy 

procházel pravoslavný kněz. Jeho průvodci v černých talá-

rech a s červenými čepicemi odháněly turisty železnými 

holemi a ženy, které klečely na kameni pomazání (údajný 

artefakt, kde leželo Ježíšovo tělo před vložením do hrobu), 

pak odstranili vlastnoručně.  

Bylo tam spoustu místností a nádherná klenba ve tvaru 

hvězdy tyčící se nad kaplí. V jednu chvíli, když jsme se podí-

vali nahoru, letěl směrem k její špičce bílý holub. Na chvíli se 

zaleskl v pruhu světla prostupujícím skrz vysklený vršek 

klenby a pak zmizel za výčnělkem, který se na první pohled 

zdál jako pouze namalovaný. 

Zpívající město 

Po tomto zážitku už jsme zamířili ven z města. Šli jsme tou 

samou cestou skrze trh a pak branou. Když jsme došli na 

hřbitov a pohlédli ještě jednou na Chrámo-

vou horu za hradbami, její kopule se blyšti-

la v zapadajícím slunci, stejně jako kopule 

kostela svaté Marie Magdaleny na Olivetské 

hoře. Naší poslední zastávkou byly zahrady 

v Edenu, rozprostírající se nad městem. 

Dojeli jsme k nim přes spoustu strmých 

uliček a klesajících silnic. Ve chvíli kdy jsme 

došli na jejich okraj a podívali se na celé 

město halící se do šera, z jednoho jeho kou-

tu se začala linout muslimská zpívaná mod-

litba a vzápětí jí z jiného koutu odpověděla další.  Bylo to tak 

orientální, cizí a magické, že se atmosféra toho okamžiku 

dala skoro nahmatat. Poslouchali jsme do té doby, než 

utichly poslední tóny, město se ponořilo do tmy a na nebi se 

objevily první hvězdy. Obklopovala nás vůně sakur, čerstvé-

ho cizokrajného vzduchu a zvláštní chvění doznívajících 

tónů v našich uších. Dostavil se pocit přímo hmatatelný 

a zároveň nedosažitelný.  

Je to město dějin  
a jeho počátky 

sahají až do 
počátků kultur... 

Karolína Krobotová 
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Snílek neznámý a  
Múza nočních můr 
 

Autor: Laini Taylor 

Knihovna a v ní snílek, jehož původ je všem zcela ukradený. 

Seznamte se – Lazlo Neznámý, na první pohled nezajímavý 

knihovník s křivým nosem a věčně rozčepýřenými vlasy. 

Uvnitř jeho hlavy se však, pod vrstvami nejistoty a osamě-

losti, ukrývá zázračný svět plný barevných koberců, vonné-

ho koření a okřídlených serafů. Ve své mysli si buduje měs-

to, které zná jen z bájí a povídaček vyprávěných starým 

mnichem, město, jehož jméno Lazlo v dětství znal stejně 

dobře, jako své vlastní, ale pak jako zázrakem zmizelo 

a nahradilo jej pouze slovo Pláč. Lazlo však věří, že pravé 

jméno města znovu nalezne. 

Samotného jej ovšem překvapí, když se jednoho dne před 

branami jeho knihovny objeví skupina proslulých Tizerka-

ne, bojovníků z Pláče. 

Lazlo se připojí k jejich výpravě plné vědců a dobrodruhů, 

o jejímž smyslu nemá nikdo z účastníků ani ponětí. Společ-

ně doputují ke Snílkově vysněnému městu, které však nemá 

s jeho představou mnoho společného – lidé jsou v něm 

smutní a ustrašení a nad městem se jako hrozba nad postelí 

spáče, vznáší citadela, domov pěti safírově modrých dětí 

bohů, o kterých ve městě nikdo neví a přesto je již z jejich 

podstaty každý nenávidí. 

Ve vznášející se citadele žije Sarai, dívka s modrou pletí 

a zářivě zrzavými vlasy, dobrým srdcem a můrami snů na 

rtech. Když se jednoho dne s Lazlem ve snu setkají, zamilují 

se do sebe… Jejich lásku však komplikují nenávistné pohle-

dy Pláče k obloze, vzdálenost, která dva zamilované dělí 

a Saraiina sestra Minya, která si pouhou silou myšlenky drží 

duchy jako sloužící. Setkají se Lazlo a Sarai a  budou moct 

být spolu? Podaří se bojovníkům Tizerkane a skupině vyná-

lezců zbavit město Pláč jeho okovů a najít znovu jeho pravé 

jméno? A propustí někdy Minya své otroky? 

Knihu Snílek neznámý si čtenář neoblíbí hned, je třeba se 

do ní nejdřív začíst. Lze ji ale, po dočtení, rozhodně zařadit 

mezi nejlepší fantasy knihy na českém trhu. To platí 

i o druhém dílu Múza nočních můr, který je však již od za-

čátku napínavý a velmi dobře se čte. Prvních dvacet stran 

působí první díl nezajímavě, až nudně. Když se ale čtenář, 

podívá na recenze knihy, zjistí, že díky skvělým hodnoce-

ním se vyplatí číst dále. Děj se ve třetině prvního dílu rozvi-

ne naprosto nečekaným způsobem a zvraty, kouzelná, sno-

vá nálada a napětí, co bude dál, jej provázejí až do konce 

příběhu, tedy i druhým dílem knihy.  

Málokdy se čtenáři stane, že by ho kniha rozplakala i roze-

smála zároveň, ale toto dílo dokáže obojí. Charakteristika 

postav je barvitá, dokonale vykreslená a jednotlivé osoby 

v knize znázorňují určitou stránku lidství, lidské osobnosti, 

a v každé z nich je tak možné najít kousek sama sebe. 

Lucie Říhová 

Hodnocení:  5* z 5 * 
Žánr: Fantasy, Young Adult 

 
„Sen si vybírá snílka.” 
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Česká módní revoluce 

Foto: Petra Ptáčková, Eyelevel 

P 
raz ské  jaro, zboura ní  bérlí nské  zdi nébo poraz éní  

komunismu. Pr is él c as na dals í  révoluci a téntokra t 

rozbijémé c éské  mo dní  stéréotypy. S li jsté né kdy po 

ulici a zda lo sé va m, z é va s prova zí  az  népr irozéné  moc po-

hlédu ? A co jsté téhdy mé li na sobé ? Tépla ky, pr í lis  barévnou 

kombinaci nébo nédéj boz é ponoz ky v sanda léch? Budu 

upr í mna . Lidé  kolém va s sé va m pravdé podobné  vyhy bali 

a nébo byl jéjich pohléd tak odsuzují cí , az  va s z né j zabolélo 

u srdcé. 

Tyto reakce si ale nemůžete brát osobně. Schválně si svého 

kritika (nazývejme ho třeba obdivovatelem) někdy pořádně 

prohlédněte od hlavy až k patě. Také vás nijak zvlášť neo-

hromí, viďte? Když si to teď představím, mám chuť si na se-

be vzít něco příšerného a vyjít s tím třeba na naši pražskou 

náplavku, kde se to lidmi jen hemží. Jak by se asi tvářili, kdy-

bych se kolem Vltavy promenádovala v růžovém flitrovém 

topu, kraťasech, červených silonkách, sandálech a jako dopl-

něk k tomu puntíkatý deštník nahrazující paraple? Jen si to 

představte! Nebyla by to zábava sledovat jejich udivené, zne-

chucené a posměšné pohledy? 

Naši obdivovatelé si ale neuvědomují, že my na ně můžeme 

koukat úplně stejně jako oni na nás.  

„Co to mají na sobě? Co mají znamenat ty značkové tenisky? 

A ta nudná bílá košile zastrčená v perfektně roztrhaných 

těsných džínách – no fuj! Ještě k tomu ty nechutné sluneční 

brýle, které vypadají spíše jako dva rozplácnuté koláče!“  

Ne. Takhle by to přeci být nemělo.  Všichni na sebe koukáme 

jako na šašky a soudíme se. Asi že nemáme co jiného na prá-

ci... Ale ptám se vás. Co z toho potom máme? K čemu jsou 

tyto zahořklé pohledy, kterými ostatním akorát kazíme den? 

Pojďme přestat. Ostatní ať si koukají, jak chtějí, ale my tako-

ví nebudeme. 

No a co, tak jsem si v pondělí vyrazila ven v sukni 

a v zelených (mimochodem naprosto super) gumových san-

dálech s ponožkami. Viděla jsem různé pohledy, ale místo 

zpochybňování svého outfitu jsem lidem zkusila spíše po-

hled opětovat. Zatvářila jsem se na ně tak, jako se oni tvářili 

na mě. A nebudete věřit, jakou mi udělalo radost, když jsem 

v jejich výrazech zahlédla chvíli studu a paniky ještě před 

tím, než celí rudí pohled ztrapněně odvrátili. 

Stojme si za tím, jak se oblékáme. Trochu důvěry sám v sebe 

nikomu neuškodí. „Nosím si, co chci, a budu v tom pokračo-

vat.“ Tato slova můžete říct sami sobě, ale neváhejte tím 

umlčet i spoustu vašich obdivovatelů, ať už za ně mluví jejich 

pusa nebo častěji jen pohled. Jsme takoví, jací jsme, 

a oblékáme se tak, jak chceme. Potom se může i z věčně od-

suzované kombinace sandál a ponožek zrodit exkluzivní 

módní trend. Pojďme toho využít a započněme tak naši ma-

lou, ale stylovou revoluci! 

Adéla Kulhavá 
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Jak se máš doopravdy? 

B 
udé to uz  rok, co jsmé sé odsté hovali, lé to bylo horké  a moji rodic é cpali kartono-

vé  krabicé do nas ého malé ho fiatu. Bylo mi sédmna ct a znovu jsém muséla opustit 

vs échno, svojé kamara dy, s kolu a mé sto. Vé dé la jsém, z é budu musét zac í t zasé 

u plné  od zac a tku. „S c isty m s tí tém Dalmo,“ r í kala mi mojé ma ma pokaz dé . „To jé tén néj-

vé ts í  dar.“ To jmé no nésna s í m, vz dycky kdyz  sé musí m né kdé znova séznamovat, coz  jé 

c asté ji néz  bych si pr a la, vzbudí  buď za jém, nébo smí ch. Néchci upouta vat pozornost ani 

jédní m zpu sobém, néjsém zrovna komunikativní  a néchci si por a d dé lat nové  kamara dy. 

Pokaz dé  sé rychlé zabydlí mé, alé nikdy to néní  pr í lis  u tulné  nébo pohodlné , né ktéré  kra-

bicé ani néstihnémé nébo népotr ébujémé vybalit, protoz é sé to ani névyplatí . Ma ma mé  

toho lé ta néusta lé vyha né la z domu: “Čopak néma s  z a dny  kamara dy? Bé z  vén, uz ij si lé -

to!”  

A tak jsem jednou opravdu šla, nechtěla jsem mámu provokovat a v bytě stejně bylo toho 

dne horko takřka neúnosné. Prošla jsem pár ulic a posadila jsem se na obrubník, zula 

jsem si páskové sandály, utrhla jsem stéblo trávy a mimoděk jsem si ho dala mezi rty. Sle-

dovala jsem broučky prolézající trávou. Občas projelo auto a z vedlejší ulice se ozýval dět-

ský výskot. Slunce rozpalovalo moje vlasy a každý poryv větru byl záchranou. Sbírala 

jsem malé kamínky a házela jsem je do vzduchu. Byla jsem zaměstnaná procházením 

svých myšlenek natolik, že mi úplně unikl příchod dívky. Nevím totiž, kdy přišla, ale když 

jsem zvedla oči vzhůru, byla tam a ptala se mě, jak se mám. Odsekla jsem, že dobře, ale 

ona se zeptala znova: “Jak se máš doopravdy?” a sedla si na špinavou ulici přede mě. Pa-

matuji si na ní všechno, kratší vlasy, kytičkované šaty a ruce plné prstýnků se zvláštními 

obrazci. Vidím ji ještě pořád, když zavřu oči, krásnou blonďatou Vilmu. S ní jsem strávila 

každý zbývající den prázdnin a ani nechci přemýšlet nad tím, jak ráda bych s ní strávila 

ještě každý další. Vilma byla o dva roky starší než já, Vilma byla moje malinké světlo, kte-

ré zahnalo moje zoufalství do kouta, Vilma byla moje spřízněná duše. Vždycky jsem si 

přála nejlepší kamarádku a Vilma byla dokonalá, ukázala mi každé místo našeho města 

a já jsem ho začala milovat stejně jako ona, každé malé zákoutí a každou sluncem rozpále-

nou uličku. Vilma měla na všechno odpověď, Vilma mě naučila balit cigarety a  plést vě-

nečky z kytek. Vilma mě brala v noci na střechy garáží a já jsem se konečně měla komu 

svěřit a s kým trávit celé dny. Bylo to poprvé a naposledy, co si sama sebe pamatuju 

takhle šťastnou. Ale léto skončilo a my jsme se zase stěhovali. Zlobila jsem se na rodiče 

a tentokrát opravdu hodně. Když jsem to šla se slzami v očích říct Vilmě, vzala mou tvář 

do dlaní a políbila mě. Doopravdy. Beze slova jsem odešla, ale něco ve mně se pohnulo. 

Několik dní jsem vůbec nemluvila ani jsem nevyšla ze svého pokoje. Mezitím se byt dočis-

ta změnil, všechno bylo zase naskládané v kartonových krabicích, které jsem tak moc ne-

náviděla a můj život se stal ze dne na den stejně stísněným a prázdným jako zdi toho by-

tu, který jsme následující den opustili. Když jsem se chtěla jít rozloučit s Vilmou, nedoká-

zala jsem zaklepat. V duchu jsem se jí omluvila a pomalu jsem opustila příjezdovou cestu 

domu její rodiny. Léto bylo horké, moji rodiče cpali kartonové krabice do našeho malého 

fiatu, a když jsem si uvědomila, že jsem blonďatou Vilmu také milovala, bylo už moc poz-

dě, město se ztrácelo na obzoru a já jsem z otevřeného okénka sledovala cestu s tichým 

zoufalstvím uvnitř. Tehdy mi bylo sedmnáct, všechno běželo moc rychle a já jsem to ne-

dokázala zastavit. 

           Františka Libuše Houdková 
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Jarní 

P 
oc a téc ní  pí sménko abécédy na druhé m mí sté  v éspé zétcé jéjich aut. Sbliz ovalo jé. 

Byli ra di, z é sé na u zémí , ktéré  odlis nost trésta , odlis ují  spoléc né . Dvé  rodiny 

z mé sta na kraji vésnicé. Úmí sté ní  jéjich chalup u cédulé s pr és krtnuty m na zvém 

vsi bylo sicé na hodné , alé symbolické  — népatr ili mézi mí stní , a tak oby vali okraj, jako by 

jé vésnic ané  néchté li do své ho ja dra vpustit. 

Jan, nejstarší syn rodiny s chalupou více k lesu, sedí na okně. Jaro mu přijde nepříjemně 

veselé. Přijde mu, že jaro na svou veselost nemá právo. Přijde mu, že lidé jsou hluční jak 

to jaro. 

Růžena, nejstarší dcera domorodé rodiny s domem uprostřed vesnice, sedí na okně. Ruší 

ji vřískavost jara. Ruší ji ptáčci. Ruší ji klábosící ženské. Její přecitlivělost prozrazuje její 

původ. Původ, který není radno připomínat. Žije v iluzi, že všichni už zapomněli. Dvanáct 

let je přeci dlouhá doba. Alespoň ve městě. 

Růžena přes svou všímavost netuší, že čas na vesnici plyne jinak než ve městě. Co dvanáct 

dní v metropoli, to dvanáct let na venkově. Tady se nezapomíná. Nejsou zde žádné udá-

losti, které by překryly původ. Růženin původ všichni znají. 

Růžena netuší nic o rozdílném plynutí času a nemá ráda své jméno. Zároveň je mu ale 

vděčná. Nemá ho ráda, protože jí přijde jako laciný převlek. Laciný převlek za vesničanku, 

kterou podle občanky je, ale v srdci nikdy nebude (s kartičkou, kterou tento rok obdržela, 

jí její jméno přijde ještě lacinější). Vděčná je ale svému jménu, protože je to převlek sice 

laciný, ale alespoň nějaký. Neví, co by dělala, kdyby její rodiče podlehli nové vlně západ-

ních jmen a ona se jmenovala jinak. 

Jan sedící na okně podléhá obvyklé melancholii, která je typická pro sedmnáctileté mladí-

ky. Vesnická děvčata mu přijdou stejně ukřičená, jak to jaro. Přijde mu, že by měl mít dív-

ku, ale neví, kde by ji vzal. Přijde mu, že se bude muset vzdát. Mladé vesničanky toho vědí 

o světě příliš málo a mladé měšťačky zase příliš moc. Potřeboval by najít klenot. Výjimku. 

Růžena by s nikým nešla. I přes kartičku, kterou čerstvě vlastní. S kartičkou už přeci může 

jít. Stejně nejde. Ví se to o ní, a je proto žádoucím cílem. Místní chlapci vědí, že je to trou-

falost — nejít, i když může. Má přeci kartičku. 

Růžena přes svou všímavost netuší, že je žádoucím cílem. Nikdy by ji nic takového nena-

padlo. Myslí si, že je ukřičeným chlapcům z vesnice protivná stejně, jako jsou oni jí. Neví, 

že být někomu protivná a být zároveň žádoucím cílem se nevylučuje. 

Růžena neví nic o tom, že je žádoucím cílem a nemá chuť zůstávat doma na oběd. Nechce, 

aby se na ni někdo díval. Mají doma kulatý stůl a všichni vidí na všechny. Přeje si, aby měli 

doma hranatý stůl. Nikdy to ale neřekne nahlas — všichni by se na ni dívali. Protože ne-

chce zůstat přes oběd doma, vyskočí z okna a vydá se oklikou k lesu. 

Jan je volán na oběd. Nemá nejmenší chuť slézt z okna a jít ke stolu. Proto sleze z okna 

a jde k lesu. Co nejdál od stolu a od oběda. Nemá na něj nejmenší chuť. Přijde mu hloupé, 

že se někdo teď může zabývat jídlem. Přijde mu, že nikdo nechápe jeho sedmnáctiletý 

smutek. 

Růžena jde ke stejnému lesu jako Jan. Uvidí jeho postavu a přijde jí divné, že je mladík 

osamělý. Mladíci ve vesnici nechodí nikdy sami. Jsou buď v partě, nebo s dívkou, která 

poctivě naplňuje možnosti plastové kartičky. Nikdy neviděla žádného kluka z vesnice, že 

by šel sám. 
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Růžena přes svou všímavost netuší o existenci dvou městských rodin na kraji vesnice. 

Rodiče o nich doma nemluví a dráze, po které se pohybují drby, se Růžena vyhýbá. Proto 

neví o dvou rodinách chalupářů. 

Růžena netuší, kdo je onen hoch a ráda by to zjistila. Pokud vskutku nemá poblíž partu, 

pokud se jen ochotná dívka s plastovou kartičkou nešla vyčurat do křoví a on na ochot-

nou dívku s plastovou kartičkou nečeká, pak je jistě zajímavá osoba a je hoden prozkou-

mání. Vydá se k němu a sleduje ho zpovzdálí. Nerada by tak vzácného tvora vyrušila. 

Jan jde. Zprvu je ponořen do své sedmnáctileté melancholie tak, že si vůbec nevšimne své 

pronásledovatelky. Čichová složka jara mu není tak nepříjemná, jako složka zvuková. Má 

vůni jara raději, než plesnivé čpění chalupy mísící se s odérem pracího prášku. Jeho mat-

ka stále pere. I teď má její syn na sobě čerstvě vyprané manšestrové kalhoty a košili. 

Svým vzezřením nezapadá do teplákových řad, které představují praví vesničtí mladíci. 

Jan dostává chuť své oblečení ušpinit. Splynout s lesem a zahnat protivnou vůni pracího 

prášku, která se s ním vydala z chalupy, i když ji o to neprosil. 

Růžena vidí, jak se postava před ní náhle zastavuje a stoupá si do louže. Louže jsou v tu 

dobu vzácné, jaro je nebývale suché. Pozoruje ho se zájmem. Vypadá, jako by si záměrně 

špinil kalhoty. Vypadá, že nemá dobrou náladu. Růžena to pozná. Je přeci všímavá. Teď 

vidí, jaké má oblečení. Hezké a slušné. Přijde jí, že znesvěcuje louži i svůj slušný oděv. 

Vždyť obojí je teď tak vzácné! Louže nejsou, protože neprší, a slušně se na vesnici moc 

lidí neobléká. 

Růžena neví, proč mladík ničí své oblečení a proč znesvěcuje louži. Vykročí k němu 

s úmyslem vzdát se nepozorovanosti. 

Růžena neví a jde. Už je k Janovi docela blízko. 

Jan slyší kroky a otočí se. Uvidí dívku a najednou se cítí zahanbeně. Stojí v louži, jako by 

mu nebylo sedmnáct, ale sedm. Neví, jak by jí vysvětlil, že se jen chtěl zbavit vůně pracího 

prášku. Pronásledovatelka je zřejmě mladší než on. Je si tím skoro jistý. Stydí se o to víc. 

Růžena se přestává zlobit, že cizí mladík znesvěcuje vesnickou louži. Přijde jí to vlastně 

vtipné. Jeho matka ho zřejmě oblékla do čerstvě vypraného oblečení a on se jen snaží jeho 

vůně zbavit. Je si tím skoro jistá. 

A zde se schéma mění. Růženy a Jana bude už všude vyváženě. 

Jan vidí na dívčině tváři porozumění. Uleví se mu a již bez zahanbení vyleze z louže. Bez 

zaváhání vyrazí s dívkou k lesu. Neřeknou si ani slovo. Janovi přijde, že pronásledovatelka 

pochopila jeho touhu zbavit se vůně pracího prášku. Je si tím skoro jistý a jeho sedmnácti-

letá melancholie ho pomalu opouští. 

Už jsou v lese. Jdou dlouho a nemluví. Mají oba trochu hlad — vyhnuli se přeci rodinným 

obědům. Ani jeden z nich to ale neví. Růžena si přes svou všímavost nevšimne, že má 

hlad. 

Po nějaké době Jan promluví. Na cosi se Růženy zeptá a ona odpoví. Rozhovor s ní je mu 

stejným potěšením, jako jejich společné mlčení. Má chuť ji dlouhé hodiny poslouchat. Rů-

žena však moc mluvit nechce. Líbí se jí, když mluví Jan. Bojí se, že se zeptá na jméno. Ne-

chce se mu ukazovat s tím laciným převlekem za vesničanku. Nechce, aby věděl, že se 

jmenuje Růžena. 

Jan se dostane ke svému původu. Na vesnici o tom nerad mluvil (i když všichni ví, odkud 

jejich rodina každý víkend přijíždí, mají přeci auto a poznávací značku, která je tak sbližu-

je se sousedy), ale tady v lese mu přijde, že není na vesnici. Rozpovídá se o svém městě. 

Růžena zpozorní. Nadšeně poslouchá. 

Jan dívčino zbystření zpozoruje a roste v něm štěstí. Našel mezi vesničankami posluchač-

ku. Klenot. Výjimku! Pokračuje ve vyprávění o svém městě. 
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Růžena má náhle touhu svěřit se se svým původem. S tak pečlivě utajovanou informací, 

o které přes svou všímavost netuší, že je všem známá. Až na Jana. Janovi tato informace 

o dívčině původu známá není. Rodiče o tom doma nemluví a Jan se dráze, po které se po-

hybují drby, vyhýbá. 

Růžena se odhodlá a poví mu to. Spiklenecky šeptá: „Jsem ze stejného města, jako Ty… 

Když mi byly tři roky, přestěhovali jsme se sem. Na vesnici.“ 

Jan je zmaten. Myslel si, že našel mezi místními slečnami klenot. Dívku, která se narodila 

na venkově a přesto je taková. Mýlil se. 

Růžena dál povídá, na co si vzpomene. Povídá o městě a touží, aby se na ni Jan podíval 

stejně, jako když spolu mlčeli. Jan je ale zmaten a dívá se jinak. Vyčítavě. Přijde mu, že mu 

neměla prozrazovat, kde se narodila. Přijde mu, že na něj opět přichází jeho sedmnáctile-

tá melancholie. Představa klenotu — dívky, která se narodila na vesnici, nebyla nikdy ve 

velkém městě a chová se přesto přesně takto, se mu pomalu rozplývá. 

Mája Vaculíková 

Ž 
a dévatéro str échami a dévatéro okapy, a nébo moz na  tros ku blí z , pr ésné  zhruba 

né kdé na na plavcé, jé jédno malé  kra lovství . Jé to mojé hospu dka. Tédy né mojé, 

nas é. Alé budé mojé, to ma m slí béné . Jén co pr éstanu by t mlada . Ú Tr í  kapék sé to 

u na s jménujé. 

Naší hospůdce vládne paní hospodská a trošku já. Žádného hospodského k tomu není 

třeba, mužských je v hospůdce přece pořád dost. Paní hospodská má sekáček na maso, já 

paličku, takže každý problém vždycky nějak urovnáme. A – ani jedna vdaná, ani jedna 

počestná – dobře si rozumíme. 

Našimi poddanými jsou všichni zdejší hosté. Oni by to o sobě nikdy neřekli, to je ovšem 

mužská hrdost. Pánové vědí, že náš zákazník náš pán tady neplatí. Ale nikdo to nemusí 

říkat nahlas. Vždyť my máme naše poddané rády. Obzvláště ty, co k nám zavítají častěji. 

Naše hospůdka má celkem slušnou tlupu stálých poddaných – hostí. A je to tlupa velmi 

pestrá. Mě i paní hospodské se jen tak neomrzí. 

Jedním z nejstálejších poddaných je mrzoutský Miloš Vacek. On je tím, kdo si povětšinou 

nedá nic k pití, zato do sebe cpe jednu svíčkovou za druhou, nemá-li hlad, zažádá 

o smažený hermelín. Má tlustý, kulatý břuch a moc pěkný kroucený knírek. Je-li ve zvlášť 

dobré náladě, nechá trošku jídla na talíři, a než já ten talíř odnesu, nabodne připravené 

sousto na vidličku a s nejjemnější ladností, jaké je schopen a jaké jsem podle něj ten den 

hodna, mi vloží sousto do úst. 

Vedle něj téměř denně sedává upjatý, avšak výřečný Míťa Rosovský. S elegancí 

a důstojností do sebe klopí jeden půllitr za druhým, zajídá to utopenci a nemá rád, když 

se mu říká Míťo. Pracuje v obuvnictví, nosí krásné kožené boty a jsem-li na něj hodná, 

nosí boty mně. 

Mnohdy nás, předhánějíce se v chladných zdvořilostech, navštěvují i Martin a Jeník Holeč-

ků, bratři. Bývalí strážníci. Ač jeden malý, druhý veliký, oba úplně stejní, se suchým, lou-

pajícím se nosem. 

Anebo taky přichází hrbatý Čeněk Vořech, sveřepý rozšafný človíček, libující si 

v nakládaných okurkách. Nesmíte mu jich donést jen pár na talíři, to byste ho nazlobili 

a to by vám pak říkal sakrblé ženská, nýbrž donést mu musíte celou sklenici, plnou, do-

O Otovi 
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mácí. A on ty své okurčičky šťastně loví křivými prsty až ze dna a nakonec vypije všechen 

lák, jen to žbluňkne. 

Tenkrát, tenkrát když vyprávěli, to si začal, no, snad ten Jeník Holečků. Naklonil 

k Rosovskému svůj suchý nos a pravil Míťo. Jelikož tolik toho řekne jen málokdy, strhl 

na sebe rázem všechnu pozornost. Pak se naklonil i Martin a dodal právě to podstatné. 

Možná si tedy začal on. Ty jsi prý viděl toho pobudu Otu. 

Když jsem to slyšela, tiše jsem se přiblížila s dalším půllitrem pro Míťu a usadila 

se na Čeňkův klín, neboť tomu jsem naposledy seděla na klíně v úterý minulého týdne 

a to už bych ho mohla rozladit. Míťa si ostražitě změřil ty suché policejní nosy a  vzdálil 

se od nich o celých dvacet centimetrů, než promluvil. Není to pobuda a neviděl jsem ho. 

Jelikož jsem nepřišla proto, abych poslouchala spory, nýbrž abych poslouchala příběh, 

nechala jsem je chvíli samotné a vyrazila pro paličku a škvarky, jediné jídlo, jímž nepohr-

dá žádný z nich. Jen co mě uviděli, že se vracím, zklidnili se a Čeněk spustil. 

Občan Ota, příjmením Žilec, viďte pánové (a dámo)… Povoláním promítač, v dobrém kině, 

avšak v pochybné čtvrti. Občan řádný, spořádaný, svobodný, jak to už u takových občanů 

bývá. Žijící v bytečku snad někde poblíž. Občan, o kterém ovšem jdou všelijaké pověsti. 

Rázem, možná byste si toho ani nevšimli, převzal slovo Miloš. A vyprávěl dál. Přesunula 

jsem se z Čeňkova klína k němu a začala mu pročesávat knír a leštit plešku. Jednou, kdo ví 

proč, neboť to podle mě spořádaní občané nedělají, zůstal ve své promítací místnůstce 

ještě dlouho po půlnoci. Dole v sále už dávno zhasl všechna světla, on je šetřivý, to zas 

musím uznat, ale u sebe nahoře stále cosi kutil. A možná by ani do svítání nedošel domů, 

však si to mohl dovolit, žádná by ho kvůli tomu nehnala, nečekala-li ho milenka. Kdyby 

se však nestalo to, o čem se teď všude vypráví. 

Pánové jsou šibalové, rádi mě napínají a já vždycky moc dobře vím, že mi nakonec nic 

chytrého nepoví, přesto tu hru s nimi hraju. Jsou totiž takoví roztomilí, když si myslí, jak 

mě převezou a vystraší. A je dobré jim příliš nedávat najevo, že nad nimi mám navrch 

klidně i bez paličky. 

Do promítárny, pokračoval, kupodivu, ve vyprávění Jeník, k němu prý vkročila jakási 

chlípná, nesporně krásná žena. Snad prostitutka z posledního filmového trháku, nevím, 

zda je normální, že za promítači takové ženy chodí, a pravila, že se s ním půjde koupat. 

Jeník prostitutky odsuzuje. S bratrem jsou naši věrní, přesto ho za pokrytce nepovažuji. 

Prostituci já rozhodně nepodporuji. Vložila jsem Jeníkovi do úst škvarek, otřela mu ústa 

ubrouskem a odebrala se Míťovi, dalšímu vyprávějícímu, zavázat tkaničku. 

Koupat se, to je pro Otu něco neskutečně intimního. On se koupe často, což je taky důvod, 

proč ho téměř nikdo nikdy neviděl. Ač ho k něčemu tak intimnímu zvala beze sporu krás-

ná žena, odolal, jak se na spořádaného muže patří. A to je svobodný! 

Míťu byste možná taktéž chtěli nazvat pokrytcem, ovšem boty, ty má parádní, to musíte 

uznat. A ty tkaničky! Jelikož potom se Čeněk nadechoval, rychle jsem se znovu usadila 

na jeho měkký klín, potažený vkusnými manšestrovými kalhotami. 

Odolal. Pak přišla druhá, ještě krásnější, protože to byla profesionální plavkyně, slečna 

z nového dokumentu. V tom máme s panem Žilcem podobný vkus. I ta, světedivse, chtěla 

s ním plavat. Plavkyněmi pan Žilec rozhodně nepohrdá, avšak své intimno si chrání. 

I nechal ji po všech čertech jít. 

Čeňkovi viditelně oschly rty. Potřela jsem mu je opatrně troškou láku. 

Blbec. Miloš se vyjádřil stručně, což mi za další leštění plešky nestálo. Míťa, neboť 

se rychle připozdívalo, zjevně rozhodl, že příběh je třeba dokončit. Byla to škoda, ale jsem 

zatím mladá, tak ctím právo půlnoci, které si paní hospodská drží. Pánové vědí, že ho 
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ctím. Kdyby měli čas, tak by si netroufli to ukončit, dokud bych nebyla dostatečně spoko-

jená. Nevýrazně by mě bavili, dokud bych se nezatvářila potěšeně a nedala jim každému 

po škvarku přímo z úst do úst. Jenže takovou poctu si zaslouží jen některé příběhy. Ty, 

které mám čas pořádně poslouchat. Tehdy si museli pánové dojíst škvarky bez mých slin. 

Čas docházel a Míťa rychle povídal. Namočila jsem špičky svých copů do piva a pustila 

se do důkladného pucování jeho obuvi. 

Jenže přišla i žena třetí, asi z pohádky, celá zelená. Světedivse, chtěla se s panem Žilcem 

koupat, světedivse, pan Žilec váhal, odolal a šel domů. A od té doby se po náplavkách, 

dobrých kinech a pochybných čtvrtích povídá, že komu se povede s Otou, s panem Žilcem, 

vykoupat, u toho Ota, pan Žilec, dokonce i přespí. Zatím se to nikomu nepodařilo. Prý by 

možná stačilo ho jen v té vodě vidět, jenže jeho tak nikdo nikdy neviděl. A tak ani nikdo 

neví, jaké to je, Otu, pana Žilce, doma pohostit. 

Tím tehdejší večer skončil. Uklidila jsem tudíž se stolu, Čeňkovi slavnostně udeřila 

do prázdné sklenice, od Miloše si vzala drobné soustíčko, bratrům Holečkům 

na rozloučenou podrbala suché nosy a Míťu nechala vysát zbytek piva z copu. Neloučila 

jsem se dlouze, věděla jsem, že je všechny brzy uvidím. Naposledy jsem se rozhlédla, zda 

je už vše v pořádku a urychleně opustila své království, naši hospůdku. V tuhle hodinu 

zůstávají výhradně ti nejvěrnější poddaní a paní hospodská říká, že to tu mladé pěkné 

děvče nemůže potřebovat. Asi má pravdu. 

S rozpustilým úsměvem jsem vyšla ven, kde se všechno mračilo. Zábradlí byla studená 

a do vody cosi velkého žbluňklo. A z hospůdky se ještě linul tichý zpěv věrných. 

 

Až někdy uvidíš Otu Žilce, 

jak skáče navečer do Vltavy, 

tak potom zajisté v malé chvilce, 

Agáta Šumová 

Foto: Daniel Václav Kratochvíl 
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Čas pomerančů   Polední nuda  

Č 
hté la bych sé dí vat z okna a vidé t noc ní  tramvajé pl-

né  lidí . Nézvédat téléfon. Doné st si z véc érky igélitku 

plnou poméranc u . Sné dli bychom jé spolu. Čhutnaly 

by ti. Na tvu j ta zavy  pohléd bych r ékla jén, z é své t jé 

v por a dku. Žhasli bychom své tla a z poméranc ové  ku ry vy-

str í hali hvé zdy. Sousédi by sé nahlas sma li a né kdo v dolní m 

patr é by zpí val italsky. Otévr éli bychom vs échna okna a po-

slouchali z ivot kolém. S pocitém névé domé ho bézpéc í  by-

chom usí nali pod nébém plny m poméranc ovy ch souhvé zdí . 

 

 

 

 

 

 

 

Na br éz í  pod mostém jsou zmokla , unavéna , 
Pondé lní  té z kosti mi padaj na raména 
A u térní  visí  na vla sku  
Jédnou moz na  zémr u pro la sku  

 

Nébo taky v baru u pana ka vodky 
A moz na  z ivot proda m za dvé  stovky  

polibku  ktéry  byly pro jinou  

No co, stéjné  vs ichni zdéchnou, zahynou. 

 

 

Tr ésoucí  sé prsty, 

dvé  mus í  kr í dla za létní ho polédné, 
A na mojí  ku z i sypou sé zrní c ka popéla  
z rozklépané  cigaréty  

A taky vé ty, 

v za déch mé  mrazí ,  

trochu jako s érosvit z kostéla  

Néumí m r í ct proc ... 

Alé docéla. 

Jako na olta r i bí lé  kvé ty 

a polédní  nuda, mys lénky pru hlédné . 

 

Jé trochu jako studény  kafé 

c ému r í kali jsmé s té stí   

Čí tí m jak nérvo zné  tépé ti 

z ilka na za pé stí .  

Z noční tramvaje  

Mária Stupková  

Petra Kohoutková  

Petra Kohoutková  

Korunami stromů se proplétá stín a tma. 

Jako perličky ve hvězdách září listy. 

Ve skle hladiny se zrcadlí život. 

Všechno to z dálky sleduju a ptám se, co 

bude zítra. 

Jestli nekonečná noc, nebo kousek 

modrého nebe? 

Adé la Kulhava   
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Spektrogram lidského hlasu 26. 2. 2019 
Vlny. 

Vlny v poli, 

poli hlasu, 

klas po klasu. 

 

Nohu kladu. 

Rézonancé uhy bají . 

Léva , léva  

pravou vzadu 

mi ukry vají . 

 

Pada m naznak. 

S épot, 

tépot. 

Slys í m na znak 

odporu, 

dí va m sé nahoru. 

 

Žma ha  mé  zéléna , 

dolu  i nahoru 

néjdé sé otoc it, 

str éléna , 

musí m mu otroc it. 

 

 

A tak tam sédé ly 

Princézny  

Ž oléjé a mazu  

 

Na lavic cé  

Mézi rty  

Pomalou zka zu 

 

A tak to déjchaly 

Vní mají cé 

Véc éra kra su  

 

Malichérny  mys lénky 

O péné zí ch  

Pra zdnéjch kapsa ch  

 

Radosti a la sky 

Žamotany   

V drdolovy ch mapa ch  

 

Vs échno barévny   

Jako své tla  

Véc ér zata h 

 

Tépla ky a tousty 

Vlhky  oc i  

Lambrusco vé vodé   

 

Plavou oblohou  

Lidic ky 

V nékonéc ny  pohodé  

 

Anežka Bělková  

Johana Lesana Hofmeistrová  
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T 
ento rok se moc 

do ciziny nepodí -

vá me, proto by-

chom Vá m rá di poskytli 

ne kolik tipů  ná vy lety po 

Č eske  repůblice. Č ásto si 

neůve domůjeme, z e krá -

sy nás í  vlásti jsoů srov-

nátelne  s cizinoů, ne kdy 

i krá sne js í . 

Nejprve je třeba položit 

si otázku – Proč lidé jez-

dí do zahraničí, když ma-

jí tolik krásy ve své ze-

mi? Jedním z důvodů je, 

že chceme poznávat jiné kultury. Velkou roli v tom hraje 

i cizí jazyk, který obohacuje dané místo a navozuje nám pří-

jemný pocit změny prostředí. 

Kdybychom se vydali na sever Čech do Hřenska, kde jsou 

krásné soutěsky okolo řeky Kamenice, je možné zde absol-

vovat výlet na lodičce s výkladem od převozníka. Tyto sou-

těsky jsou podobné jako v Oregonu ve Spojených státech 

amerických. Také se zde nachází velký kaňon z pískovcových 

skal. Na skalách se díky nízkým teplotám daří horským rost-

linám, i když je Hřensko nejníže položeným místem v České 

republice. Okolní skály z kaňonu vystupují stovky metrů nad 

hladinu řeky. Hřensko je hraniční obec národního parku 

České Švýcarsko, kde se nachází největší skalní most našeho 

kontinentu. Skalní most je nazýván Pravčická brána, vznikl 

bočním zvětráváním skalního ostrohu vybíhajícího z plošiny. 

Pravčickou bránu nalezneme na česko-německé hranici asi 

20 km severně od Děčína, v nadmořské výšce 415 m. n. m. Je 

široká 26,5 metru, vysoká 16 metrů a její tloušťka je 7–8 me-

trů. Je nejvíce navštěvovaným místem v Českém Švýcarsku. 

Kdybychom se z Českého Švýcarska vydali na východ, kou-

sek od Jičína, narazili bychom na Prachovské skály. Tyto ská-

ly můžeme například zvolit místo návštěvy Zhangjiajie v Čí-

ně. Prachovské skály tvoří pískovcové město, které asi jako 

první turista navštívil rakouský císař František I. (1768–

1835). Podle dochované pověsti se nechal pronést na nosít-

kách skalní soutěskou, která nato dostala název Císařská 

chodba. Díky vyvýšeným vyhlídkám můžeme vidět celý Čes-

ký ráj jako na dlani. Prachovské skály jsou také vhodné pro 

horolezectví. 

Pokud jste se třeba chystali do Portugalska podívat se na 

krásné kopečky s vinnou révou, můžete zavítat na nedaleké 

Litoměřicko. I zde se velmi hojně pěstuje vinná réva a může-

te nakouknout do někte-

rých z malých dobrých 

vináren a zpříjemnit si 

výlet. 

A pokud byste si z do-

mácí nabídky nevybrali 

a přesto chtěli býti svě-

toví, rádi Vám prozradí-

me jednoduchý recept 

na indický sýr. Budete 

potřebovat jeden litr pl-

notučného mléka, půl 

lžičky kyseliny citronové 

rozmíchané s dvěma 

lžičkami vody, nebo mů-

žete použít čtyři lžičky citronové šťávy. (My však doporuču-

jeme alespoň jednu lžičku kyseliny citronové. Můžete vždy 

přidat více, podle toho jak moc se mléko srazí. Také lze vyu-

žít ocet, ten je ale složitější pro přípravu.) Kdo má rád výraz-

nější chutě, může ochutit sýr solí nebo různými bylinkami. 

Dáme ohřát mléko na cca 30 stupňů, poté přidáme kyselinu 

citronovou, mícháme, postupně přidáváme bylinky se solí 

a můžeme přidat i nějaké ochucovadlo (chilli, pepř, papriku) 

nebo necháme pouze osolené. Mícháme, dokud se mléko ne-

srazí. Necháme cca deset minut odležet a nakonec celý obsah 

přecedíme přes síto. Sýr, který se zachytil v sítu necháme 

okapat a nakonec ho přes noc vychladíme v chladničce. Další 

den ho můžeme servírovat s pečivem nebo ho lze přidat na-

příklad do kuskusu s jogurtem. 

Ať již zvolíte výlet, nebo sýr, přejeme Vám krásný zážitek! 

Jonáš  Kuldan 

Krásy Česka s indickým sýrem 
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D 
ávy lidí  s dláne mi plny mi vody nebo postárs í  můz  

s rozjár enoů tvá r í  lijí cí  plny  kbelí k vody ná nejbliz -

s í ho kolemjdoůcí ho. I tákovy  pohled se vá m mů z e 

náskytnoůt, odvá z í te--li se 13. důbná do thájsky ch ůlic. Sláví  

se tám totiz  Songkrán – thájsky  Novy  rok nebo táke  Vodní  

festivál. Ten je jednoů ze tr í  thájsky ch osláv nove ho roků: 

1. ledná se v Thájsků sláví  zác á tek roků evropske ho, ná pr e-

lomů ledná á ů norá zác á tek roků c í nske ho á 13.–15. důbná 

pák prá ve  trádic ní  Novy  rok thájsky . 

Ve sve  pů vodní  podobe  Songkrán zosobn ovál respekt 

k hierárchii. Jeho c ás nástá vá  po sklizni ry z e, pr ed zác á tkem 

dáls í ho cyklů. V trádic ní  spolec nosti prá ve  v tyto dny nástá-

lá chví le pro vyjá dr ení  respektů ke stárs í m. Lide  návs te vůjí  

sve  pr í bůzne , chodí  do chrá mů , pole vájí  vodoů sos ky Bůdd-

hy á dá vájí  dá rky mnichů m. 

Nád trádicí  vs ák pr evlá dá  zá bává, á ták Songkrán pomálů, 

ále jiste  ztrá cí  svoů pů vodní  podobů á me ní  se ná ne co doce-

lá jine ho. Hlávní  ůlice jsoů ůzávr eny á stá vájí  se z nich áre ny 

pro vodní  boje. Důben je v Thájsků jední m z nejteplejs í ch 

me sí ců  á hektolitry vody prolite  be hem te chto osláv jsoů 

v horky ch dnech pr í jemny m osve z ení m. 

Káz dy , kdo se vydá  do ůlic, můsí  poc í tát s tí m, z e se vrá tí  

promá c eny  áz  ná kost. A ták se ůlicemi pr esůnůjí  postávy 

v plá s te nká ch nebo lehke m oblec ení  vyzbrojene  vodní mi 

pistolemi á kbelí ky. V bůjáre m veselí  nechybí  áni hlásitá  

hůdbá nebo sloni. Není  ták divů, z e tento svá tek se doc kál 

velike  obliby dokonce i ů tůristů . 

Bůjáre  veselí , lide  promá c ení  od hlávy áz  k páte  ůpro-

str ed lí te ho vodní ho boje, hůdbá á vs ůdypr í tomní  sloni. Ano, 

tákhle káz doroc ne  Songkrán vypádál. Ne vs ák be hem letos -

ní ho důbná. Tento rok byli Thájci nůceni oslávit jej v tichosti 

svy ch domovů . Čentrům pro sprá vů sitůáce covidů--19 totiz  

záká zálo por á dá ní  jáky chkoliv podobny ch ákcí  

v opodstátne ne  obáve , z e by ná nich mohlo dojí t 

k vypůknůtí  ná kázy. Ministerstvo zdrávotnictví  dokonce 

poz á dálo lidi, áby be hem festiválů nenávs te vováli áni sve  

rodic e á stárs í  c leny rodiny (ják je jinák pr i trádic ní ch obr á-

dech zvykem) á chrá nili ták rizikovoů skůpinů pr ed nákáz e-

ní m. 

„Čhceme se ůjistit, z e be hem Songkránů jsoů stárs í  obc á-

ne  v bezpec í  pr ed pr enosem covid--19. Tákz e mládí  lide , 

kter í  pr edstávůjí  nejve ts í  skůpinů nosic ů  nemoci v zemi, by 

se me li ů c ástnit kámpáne  Sáve Párents“ r ekl me dií m 

Pánpimol Wipůlákorn, generá lní  tájemní k ministerstvá 

zdrávotnictví . Kámpán  Sáve Párents z á dá  mláde  c leny rodin 

o zdrz ová ní  se fyzicke ho kontáktů nebo pr ibliz ová ní  se ke 

svy m stárs í m pr í bůzny m á mí sto toho se pokoůs et komůni-

kovát online. 

Zrůs ení  festiválů má  ále i sve  kládne  strá nky. Káz dy  rok 

be hem Songkránů záhyne ne kolik stovek lidí . Ať ůz  r idic i, 

kter í  nezvlá dli jí zdů ná silnicí ch prome ne ny ch ve vodní  klů-

zis te , nebo motocykliste , kter í  neůdrz eli bálánc ve chví li, 

kdy jim ne kdo vychrstl plnoů vodní  dá vků pr í mo do oblic e-

je. Riziko zvys ůje jes te  álkohol, ktere mů se Thájci pr í lis  ne-

vyhy bájí . 

Podle thájske ho Ministerstvá vnitrá pro prevenci 

á zmí rn ová ní  kátástrof (DDPM) se poc et ů mrtí  způ sobeny ch 

doprávní mi nehodámi v období  10.–16. důbná sní z il z 386 

pr í pádů  v roce 2019, ná 167 pr í pádů  v roce 2020. To pr ed-

stávůje sní z ení  o 56,74 %, coz  je v pr epoc tů 219 z ivotů . 

 

Magdalena Moravcová  

SONGKRAN 

„Jediný svátek, kdy na ostatní můžete lít vodu  
a oni se za to na Vás musí usmívat.“ 
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Z postele do kuchyně, z kuchyně 
k počítači, potom zase do kuchy-
ně a tak dále. 
 

T 
o je pr í klád vs ední ho dne mnohá 

z ná s v poslední ch me sí cí ch. I pro 

ty áktivne js í  z ná s se zác ál vymázá -

vát rozdí l mezi ví kendem á prácovní m 

dnem. Táto káz dodenní  jednotvá rnost 

mů z e by t pro mnoho lidí  ůbí její cí  á demo-

tivůjí cí . Proto vá m nábí zí me pá r rád á vy -

zev, ktere  vá m ůde lájí  zájí máve js í  toto 

nezvykle  á snád ůz  brzy konc í cí  období . 

Ránní  ptá c e dá l doská c e… Čoz  tákhle 

vyůz í t toho, z e rá no nikám nemůsí te, 

á trochů si zácvic it nebo se protá hnoůt? 

Ránní  cvic ení  je skve ly  zvyk i do normá lní -

ho z ivotá. Náví c nemůsí te cvic it sámi, spolec ne  on-line cvi-

c ení  s pr á teli fůngůje jáko dobrá  motiváce k tomů, proc  

vstá t. Ránní  cvic ení  táke  c love ká por á dne  probůdí  á má  do 

zbytků dne mnohem ví ce energie, nez  kdybyste rá no zác áli 

s á lkem ká vy. Kdyz  ůz  jsme ů te ch vy hod ránní ho cvic ení , 

me l bych táke  zmí nit bonůs v podobe  zvy s ení  hládiny endo-

rfinů  nebo kválitne js í  spá nek. 

 Č love k si to áni neůve domůje, ále v kovidove m období  

pr ichá zí me o velkoů c á st káz dodenní ho pohybů, jáko je ces-

tá do prá ce, vyjití  schodů  z metrá, nákůpová ní  átd. Ná drů-

hoů stránů jsme zí skáli c ás. Ten lze vyůz í t tr ebá k be hů. Ná 

be hů je ů z ásne  to, z e c love k k ne mů nepotr ebůje vů bec nic, 

ják táke  demonstrůje Elishá Nochomovitz, ktery  ná sve m 

bálko ne  ůbe hl máráto n. Pokůd jste be z ecky  zác á tec ní k, není  

to sámozr ejme  jednodůche . Avs ák po nepr í lis  dloůhe  dobe  

zjistí te, z e se te s í te, áz  bůdete moci nechát prá ci prácí  á pr í -

jemny m pohybem si vyc istit hlávů od celodenní ho stresů. 

Pr i be hů pozná te mí stá, o ktery ch jste áni netůs ili, z e lez í  ve 

vás em okolí . A pro c á st lidí  je rozhodůjí cí  motivácí  k be hů 

fákt, z e právidelny  be h prospe je vás í  postáve . 

Kdyz  se rozhodnete zme nit svů j z ivotní  

styl teď, má  to jednů vy hodů. Vs ůde ná 

internetů nájdete spoůstů tůtoriá lů , rád 

á dáls í ch videí , která  jejich áůtor i nátoc ili 

prá ve  proto, áby podpor ili ostátní  v dnes ní  

krizi. Ják ále zábrá nit tomů, ábyste po pá r 

dnech á ne koliká propoceny ch tric ká ch 

nepr estáli, protoz e „je to pr ece ták námá -

háve “? Abychom si vytvor ili ná vyk, je po-

tr ebá právidelne  cvic it álespon  po dobů tr í  

ty dnů . 

 

Jak na to ? 

Má me pro Vá s tr i tipy ná skve lá  motivác ní  nákopnůtí .  

 

 Pr ihláste se ná zá vod. Je to vy zvá, kteroů je s blí z í cí m se 

dátem zá vodů  stá le te z s í  ignorovát á ná stártů ůz  ná hle-

dá ní  vy mlův není  c ás vů bec. Ano, zá vody, stejne  jáko 

ostátní  ver ejne  ákce, podle hájí  soůc ásny m nár í zení m, ále 

jenom minimům zá vodů  á dáls í ch sportovní ch ákcí  se 

růs í , ve ts iná má  poůze posůnůte  termí ny. Tr ebá pr eká z -

kove  zá vody por á dáne  orgánizácí  Spártán si teď mů z ete 

zábe hnoůt kdekoliv. Spártán totiz  zver ejnil ve virtůá lní  

podobe  dvá sve  zá vody, áby si je mohl zvlá dnoůt káz dy  ve 

svy ch podmí nká ch. 

 

 Dáls í m dobry m tipem je nájí t si ná cvic ení  párťá ká nebo 

álespon  s ne ky m sve  cí le á pokroky sdí let. Nejde o to se 

vychloůbát, ále o to, z e jedná ve c je vymy s let vy mlůvy 

sá m pro sebe á drůhá  vymy s let vy mlůvy pro ostátní . 

 

 Nejleps í  je mí t vhodne  zvoleny  cí l. Upr í mne  – kdy bůde-

me mí t ví ce c ásů náůc it se jeden z te ch párá dní ch cviků , ů 

ktery ch lide  vypádájí , z e ná ne  nepů sobí  grávitáce? Dů le-

z ite  je, áby vá s nápln ová ní  cí le bávilo, ále i to, áby byl ná-

vrz eny  s ohledem n vás e moz nosti. 

 

Doůfá me, z e se brzy potká me ná stártů. Porázit c iny nás í  

redákce je pr ece tá prává  vy zvá!   

 

Ondřej Bařinka 

 

 

Z postele na start  
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Když surfařům dojdou vlny 
aneb Stručná historie skateboardingu 

 O 
 tomto velmi popůlá rní m sportů, nebo táke  lifestylů, 

ví me od poloviny 20. století . Nezná me nikoho, kdo 

by vyrobil první  

skáte nebo ná ne m první  

jezdil. Skáte podle vs eho 

vymysleli sůrfár i, ktery m 

dos ly vlny. Nejdr í ve se jez -

de ní  ná sůche  zemi názy válo 

jáko chodní kove  sůrfová ní  

neboli sidewálk sůrfing. Prv-

ní  skejty vypádály jáko kůsy 

prkná, ná ktery ch bylá pr i-

montováná  kolá z brůslí . Po 

ne jáke  dobe  se zác ály vyrá -

be t ták, ják je zná me dnes – 

stlác ová ní m tenky ch plá tů  

dr evá á lepení m epoxidy.  

Velky  rozmách pr is el s c ásopisem Skateboard Magazine, 

dí ky ktere mů s ly skáty ná drác ků, nez  ve sve te  prken pr ed 

rokem 1970 pr is el velky  ů pádek. 

V roce 1972 vs ák firmá Čáddilác Wheels vynálezlá polyůre-

tánová  kolec ká, která  jsoů oproti stáry m velmi rychlá  

á pr ilnává . Dí ky nim skáteboárding záse roste á zá jem o ne j 

táke . 

Americká  crew Z-Boys pr iná s í  

do skáteboárdingů jí zdů 

v bowlů, kdyz  v Kálifornii zá-

vlá dlá velká  sůchá á vlá dá nár í -

dilá s etr it s vodoů. Hodne  beto-

novy ch báze nů  ták zelo prá zd-

notoů á Tony Alvá se svoů crew 

tády poklá dá  zá klády bowlove ho 

á ů-rámp jez de ní . V roce 1980 

pr is lá vert rámpá neboli ů-rámp. 

Moc lidí  ji vs ák nezkoůs elo, pro-

toz e bylá dráhá  á c ásto neme li 

pr í stůp do skátepárků . 

V ů-rámp jez de ní  je nejve ts í  legendoů Tony Háwk, ktery  byl 

ná vrcholů X-gámes á je pováz ová n zá jednoho z nejleps í ch 

riderů  vů bec. Jáko první  ůde lál otoc ků o 900° v ů-rámpe  á se 

spolec ností  Activision v roce 1998 vytvor il hrů Skáte Pro, 

která  se vyví jí  á hráje dodnes. 

Toůto doboů se stá vál popůlá rne js í m street skáteboárding, 

táke  dí ky Rodney Můllenovi, ktery  pr inesl do streetů obrov-

ske  mnoz ství  triků  á hlávne  ten zá kládní  – kickflip. Dí ky ne -

mů neůpádál áni freestyle, kde byl táke  velky m inová torem. 

Od roků 1990 áz  do ted‘ se 

ná skáteboárd poůz í vájí  des-

ky o s í r ce 7–8,5 pálce á de lce 

32 pálců . Kolá jsoů extre mne  

tvrdá  á ůmoz n ůjí  velmi so-

lidní  zrychlení  á tí m i ve ts í  

moz nosti v prová de ní  triků . 

V „devádesá tká ch“ ůz  pr e-

vlá dá  street, ktery  má  nejví -

ce moz ností , kombinácí  tri-

ků  á podobne . Dnes je táke  

nejrozs í r ene js í  á ták to bůde 

i nádá le.  

Skáteboárdove  zá vody jsoů velmi sledovány m trendem. Jde 

nápr í klád o nejve ts í  zá vod Street leágůe, kde je nejvys s í  

moz ná  vy hrá 150 tisí c dolárů . Te mto zá vodů m konkůrůjí  X-

gámes, ktere  se ále neve nůjí  poůze skáteboárdů. Nejve ts í m 

jme nem je Nyjáh Hůston, ktery  náprosto dominůje oproti 

ostátní m zá vodní ků m. SLS neboli street leágůe vyhrá l i ne -

kolikrá t zá seboů á to s obrovsky mi ná skoky. Jme ná, která  

stojí  táke  zá zmí nků jsoů: Čhris Joslin, Sháne o’Neill, lůán 

Olivierá, Felipe Gůstávo, Kelvin Hoefler á dáls í . 

Skáteboárding se me l letos obje-

vit i ná olympiá de , která  bylá 

ovs em nákonec odloz ená. Olym-

piá dů pojede celkem 80 skátebo-

árdistů /skáteboárdistek z cele ho 

sve tá á bůdoů soůte z it ve 

2 disciplí ná ch: street á bowl. To 

známená , z e street zá můz e poje-

de 20 jezdců , zá z eny 20 jezdkyn . 

Podmí nkoů je, áby z káz de ho 

kontinentů byl álespon  jeden 

zá stůpce, á máximá lní  poc et ri-

derů  ze zeme  jsoů 3, coz  ůmoz n ůje se zů c ástnit nápr . i Č e-

chů m, protoz e by jinák jelo kůpr í kládů 15 Americ ánů  á ná 

c eske  zá vodní ky by ůz  nemůselo vů bec dojí t. 

 

 

 

Historie ovšem není ani 
zdaleka tak zajímavá a 

uspokojující jako prožitek 
z jízdy a dopadání triků, 

doporučuji tedy vzít nohy 
na kolečka a jezdit. 

Jan Bureš 
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Tajemství bedýnkového systému   
 L 

e to se rychle blí z í  á s ní m i dobá 

spoůsty ovoce á zeleniny. Pokůd ne-

má te moz nost si vype stovát vlástní , 

áni nemá te ve vás em me ste  trh, byl by pro 

vá s moz ná  toů sprá vnoů moz ností  tzv. be-

dy nkovy  syste m. 

Jak to funguje? 

Bedy nková ní  je prodej potrávin, nejc áste ji 

v bio kválite . Ty si vs ák zá kázní k nekůpůje 

sámostátne  po kůsech c i ná vá hů, ále kůpů-

je si bedy nků. Tám mů z e nájí t rů zne  drůhy 

sezo nní  zeleniny, pr í pádne  táke  ovoce. 

Existůje ne kolik rů zny ch modelů , nicme ne  

vs echny jsoů záloz eny ná principů dodá ní  

c erstve , mí stne  prodůkováne  á sezo nní  bi-

ozeleniny c i ovoce v bedy nce. Bůď pr í mo 

k zá kázní kovi domů , nebo ná pr edem ůrc e-

ne  distribůc ní  mí sto. 

Bedy nky jsoů bůďto sklá dá ny rů zny mi 

spolky ze zeleniny od rů zny ch loká lní ch 

prodůcentů , nebo je prodá vájí  á sklá dájí  

sámi prodůcenti ze svy ch prodůktů . Ne kte-

r í  prodůcenti do bedy nek dá vájí  nápr í klád 

táke  domá cí  vejce, nebo med. 

Tento syste m je pák vy hodny  pro obe  strá-

ny, protoz e prodůcent má  zájis te ny  odbe r 

á vy c erstvoů sezo nní  loká lní  zeleninů 

v právidelny ch interválech (ve ts inoů jed-

noů zá ty den áz  dvá ty dny). 

Pr ic emz  bedy nky jsoů vrátne . V ideá lní m 

modelů pák syste m podle há  ůrc ite  ů rovni 

solidárity – odbe rátele  i zeme de lec spolů 

jednodůs e sdí lejí  riziko. Pokůd se ůrodí  ví c, 

vs ichni sdí lejí  pr ebytek. Pokůd je náopák 

ů rodá slábá , nebo se ne která  plodiná nevy-

dár í , nic se nede je, vs ichni s tí m pr edem 

poc í tájí . 

Něco málo z historie 

Tento způ sob distribůce loká lní ch potrávin 

vznikl v Ne mecků á S vy cársků, pr ic emz  se 

z velke  c á sti vyvinůl z principů  biodinámic-

ke ho zeme de lství . Ví ce se pák rozs í r il v 90. 

letech. V Ne mecků mů z eme bedy nkovy  

syste m hledát pod ná zvem o kokiste. Po-

stůpne  se rozs í r il po cele  Evrope  á postůp-

ne  i do USA á Kánády, kám ho pr inesli v po-

lovine  80. let dvá zeme de lci, Ján Vánder 

Tůin ze S vy cárská á Tráůger Groh z Ne -

mecká. Uchytil se  pod ná zvem ČSA 

(Čommůnity sůpported ágricůltůre), nebo 

box schemes. Párálelní  model s ná -

zvem Teikei existovál v Jáponsků jiz  v po-

lovine  60. let. 

Tip na konec 

Bedy nky rozhodne  doporůc ůji. Je to jedno-

důs s í , nez  hledát ná trhů oprávdů c eske  

prodůkty.  

Ne kter í  prodůcenti vá m bedy nků dorůc í  áz  

domů , zejme ná pokůd bydlí te v Práze.  

Tipem pro obyvátele str ední ch Č ech á Prá-

hy mů z oů by t nápr í klád Bedy nky z polábí , 

nebo Fármá Pesemá ze Semic. Pokůd bůde-

te hledát, ták ůrc ite  nárází te i ná ne koho ve 

vás em bliz s í m okolí . Čhce to odhodlá ní , ále 

stojí  to zá to.   

 Anežka Vrbovcová  

Hygge: Dánský způsob spokojeného života  

Dnešní svět je možná natolik uspěchaný, že si ani nevzpo-

meneme na chvíli se zastavit a jenom se v klidu nadechnout. 

Kdy jste se naposledy jen tak zastavili? Na příliš rychlou 

dobu může reagovat naše tělo psychickým stresem. Stres 

pak vyvolá špatnou náladu, ve které se topíme. Jak se zbavit 

špatné nálady řeší velké množství lidí, v knihkupectví jsou 

celá oddělení zabývající se podobnou tématikou – jak si ukli-

dit v sobě, uspořádat myšlenky, jak relaxovat apod. Inspirací 

nám může být dánská cesta hygge. . .  

Hygge je dánské a norské slovo, které pochází ze staré 

Norštiny, ve které původně znamenalo – pohoda. Hygge vy-

žaduje doslova vědomí, určitou schopnost, nejen být příto-

men, ale rozpoznat a užívat si přítomnost. Musíte se cítit 

hygge. Hygge je důležitou součástí života pro Dány, je pova-

žováno za “definující prvek naší kulturní identity a nedílnou 

součástí našeho DNA “ uvádí Meik Wiking, ředitel Institutu 

pro výzkum štěstí v Kodani, který je také autorem knihy 

o hygge – Prostě šťastný život.  

Slovo hygge vyjadřuje umění najít si něco krásného v kaž-

dém okamžiku a pohodový přístup k životu, pocit uspokoje-

ní a pohody z toho, že si užíváme jednoduché věci v životě 

a obklopujeme se věcmi, které dělají život šťastným a dob-

rým. Dánové jsou podle výzkumů jedni z nejšťastnějších lidí 

na světě a to i přesto, že v Dánsku mají velmi dlouhé zimní 

období a mnoho tmavých dní, tma trvá dokonce až 17 hodin. 

Lidé v Dánsku se domnívají, že jednou z příčin jejich štěstí je 

právě životní styl, který je postaven na principech hygge.  
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Principy hygge: 

 Přítomnost – by t ná chví li jen tády á teď á ůz í vát si pr í tomny  

okámz ik, by t offline  

 Pohodlí – nikám nespe chát, zástávit se, zhlůboká se nádechnoůt  

 Potěšení – jáká koli dobrotá, která  vykoůzlí  ů sme v ná rtech 

(oblí bene  sůs enky, koůsek dobre ho dortů nebo s á lek ká vy)  

 Rovnost, Pospolitost a Soulad – snáhá vychá zet co nejle pe se 
svy m okolí m á vytvá r et kolem sebe pr í jemne  vztáhy  

 Příměří – z á dne  drámá, politiků nechte áz  ná zí trá  

 Vděčnost – z ivot je dár, proste  se rádůjte! Je dokonce moz ne , z e 

leps í  ůz  to nebůde. Nec ekejte áz  k vá m rádost pr ijde, ále vyjde te jí  

vstr í c.  

 Atmosféra – podle Dá nů  jsoů k tomů dů lez ite  sví c ky á tomů táke  

odpoví dá  jejich roc ní  spotr ebá, která  c iní  pr ibliz ne  6,5 kg sví c ko-

ve ho vosků ná jednoho Dá ná zá rok. Je to jednoznác ne  nejvys s í  

spotr ebá ná c love ká ná sve te . Zápá lení m sví c ky jste tedy ná dobre  

ceste  k hygge. K átmosfe r e táke  pátr í  ů tůlne  osve tlení  nebo v ide-

á lní m pr í páde  práskájí cí  dr evo v krbů.  

Jak na hygge ?  

Můsí te se cí tit hygge! Vytvor it vr eloů átmosfe rů, 

dí vát se ná film á zápá lit si sví c ků nebo jen ták po-

sede t s pr á teli c i rodinoů. Uz í vát si dobry ch ve cí  v 

z ivote  s dobry mi pr á teli á nájí t krá sů ve vs ední ch 

ve cech á dnech. Pr í rodá je pro ná s oporoů, nábí zí  

ná m mí sto klidů pro nálezení  vnitr ní  pohody, tí m 

z e se nádechneme c iste ho vzdůchů á ná chví li vy-

dechneme á zpomálí me. Pr í rodá nábí zí  ů toc is te  

pr ed sve tem, neůstá ly m shonem á cháosem, ktery  

je pr í tomen dennodenne  ve me ste , mů z eme zde 

nájí t novoů inspiráci. Fůngůje táke  jáko digitá lní  

detox. Podle hygge je prochá zká venků leps í  nez  

posilovná. Dí ky áktivní mů pohybů venků je moz ne  

“lenos it” bez negátivní ho vlivů ná zdráví  á táke  si 

ůz í vát roc ní  období , projí z ďků ná kole, grilová ní  ná 

záhrá dce nebo piknik v párků.  

Pesimističtí Češi tvrdí, 
že hygge pro ně není nic 
nového, že se tomu říká 

zdravý selský rozum. 

Eliška Selešiová  



RADY A TIPY  

48 

 

Fotografování aneb Jak zlepšit svůj um v karanténě 

 

K 
áz dy  z ná s v te to 

dobe  trá ví  ve ts i-

nů c ásů domá. 

A i kdyz  si to nechceme 

pr iznát, ták den zá dnem 

plyne dá l á dá l. Hodiny 

ná zdi por á d opákůjí  

svů j stá ly  pohyb po 

krůz nici. A my? My jsme 

por á d zámotání  do pro-

ble mů , ktere  se odehrá -

vájí  zá poc í tác ovy mi ob-

rázovkámi. 

Ale co takhle si na sebe 

udělat čas? Jednou se 

v  lidu nadechnout a vy-

dechnout? Načerpat no-

vou inspiraci a chuť do práce? Zkusit něco nového? Zlepšit 

se v něčem starém? 

To všechno by každý z nás měl dělat nebo o to alespoň den-

nodenně usilovat. Například já se snažím více spojovat se 

svým koníčkem fotografování. Hledám nové objekty na foce-

ní, snažím se více přemýšlet nad každou fotkou, kterou poři-

zuji, brouzdám v nastavení a zkouším nové styly fotografie 

jako je např flatlay. Zároveň se více sbližuji s mým parťákem 

analogem. Zkouším nové filmy, zkouším vyjádřit ve fotce ně-

jaké konkrétní emoce (které souvisí s daným objektem či 

scénou) a hledám nové cesty pro umění fotografie. 

Ty z vás, kteří rádi fotíte, vyzývám, abyste si na rozvinutí 

svého koníčku našli čas a prostor a mohli ho zdokonalovat. 

Ať už fotíte čímkoli  (zrcadlovkou, bezzrcadlovkou, analo-

gem, polaroidem nebo chytrým telefonem), vsadím se, že je 

vždy co zlepšovat. Zde 

vám dám nějaké typy, jak 

se posunout a jak pronik-

nout více do umění foto-

grafie. 

1) Seznamte se více se 

svým fotoaparátem 

a optikou (pokud někdo 

nemá fotoaparát, je úplně 

v pořádku vzít si svůj 

chytrý telefon a seznamo-

vat se s ním). Prozkou-

mejte všechny zákoutí va-

šeho nastavení, zkuste 

přenastavovat nějaké pa-

rametry a potom se učte, co to dělá. Naučte se korektně ex-

ponovat. Seznamte se s rozdílnou hloubkou ostrosti. Pro-

zkoumejte vyvážení bílé (White balance-WB) a pohrajte si 

s ním v různých světelných podmínkách (když vychází slun-

ko, když je celý den zataženo nebo naopak při pravém po-

ledni), naučte se fotit ve full-manual módu kde vám foťák 

nedovolí spoléhat se na jeho vychytralost. 

2) Objevujte ve fotografii nové styly focení, jako jsou napří-

klad tyto: 

Makrofotografie 

Kde jinde můžete najít tak četný život, jako právě v makro 

fotografii? Zkuste se projít po zahradě nebo blízkém okolí 

a vycvičte si oko pro detail. Nacházejte nové rostliny a živo-

čichy a zkuste je zachytit při jejich každodenním životě. 

A pokud nemáte makroobjektiv, tak hned netruchlete a pro 

začátek použijte nějakou lupu či zvětšovací sklo. 

Portrét/autoportrét 

Pokuste se o zachycení portrétů např. ze své rodiny nebo ze 

svého okolí. Můžete zkusit i portrét celé rodiny či nějaké 

velké skupiny. Ale nejlépe se to trénuje na vlastních rodin-

ných příslušnících. Buďto vám věnují čas na portrét, nebo se 

je pokuste zachytit při jejich práci nebo jejich koníčcích. Ale 

vždy je fér se jich předem zeptat. Další varianta je (ať už 

bydlíte sami, nebo s rodinou) zkusit autoportrét nebo por-

trét vašeho mazlíčka, popřípadě zvířete, které žije ve vašem 

okolí. Vždy buďte kreativní a nacházejte nové způsoby kom-

pozice, hrajte si se světlem, foťte v různé denní době (výhod 

slunce, pravé poledne, déšť, západ, mlha atd…). 

Produktová fotografie/flatlay 

Osvojením si zásad pro-

duktové fotografie/zátiší 

nebo flatlay si můžete 

později přivydělat i pár 

drobných a ty potom pou-

žít např. na rozšíření své-

ho arzenálu objektivů. 

3) Zůstaňte stále kreativní. Nepropadejte depresi ze situace 

a každý den se v klidu nadechněte a vydechněte, udělejte si 

čas sami na sebe a na své koníčky. Protože koneckonců, jest-

li se chcete v něčem zlepšit (ať už v čemkoli), musíte pro to 

něco udělat. Ne nadarmo se říká: „Žádný učený z nebe ne-

spadl.“  

Daniel  Václav Kratochvíl  
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Newton nepadá daleko od stromu  
 

U sádilo se jáblko pod strom á psálo si svů j dení k, ták 

jáko káz dy  den, kdy v kámpůsů nebylo z ivá c ká. Je-

den z ivá c ek tů ále byl – á ne ledájáky . Byl to Isáác, 

poslední  profesor visí cí  ná strome . Ostátní  byli ze stromů 

oc esá ni, ále Isáác, nejspí s e pro ne co pr ipomí nájí cí  plí sen , byl 

ponechá n osůdů spádnoůt á shní t ná zemi mezi ostátní mi 

profesory spádly mi dr í ve, nez  je záhrádní k Golden stihl oc e-

sát. Isáác visel z poslední ch sil á ví tr, ktery  do ne j ze vs ech 

strán nárá z el, mů nedál spá t. 

A stálo se. Isáác se neůdrz el á dál se volny m pá dem k zemi. 

Pr estoz e jsme v dobe  ták zváne  pr edgrávitác ní , ták by jiste , 

ják jáblko oby vájí cí  kámpůs, ták profesor i ná stromech 

v ná váznosti ná pr edchozí  zkůs enost predikováli, opí ráje se 

prá ve  o tůto zkůs enost, bůdoůcí  vy voj sitůáce. Vytvor ili by 

zá pomoci ve decke  metody sve  hypote zy á ná sledne  teorie, 

ze ktery ch by se prá ve  jedná potvrdilá, á to ták, z e pr i pá dů 

z vy s ky π metrů , nebo pro inz eny ry z vy s ky 3,14 metrů , by 

Isáác rozdrtil jáblko sedí cí  pod stromem neve decky r ec eno, 

ják nic. 

Bůďme vde c ní , z e se ták nestálo, neboť jinák by nevzniklo 

po tr ech zá konech, tájemství  o kámeni můdrců  by nikdo 

nevyr es il á pote  jej neschovál pr ed sve tem á táke  bychom 

r í káli pánů Jiroůtovi: „Vy sledek je 5 sil.“ (Pr ic emz  1 sí lá ůde -

lí  volne mů hmotne mů bodů o hmotnosti 1 kg zrychlení  

1 m/s.) V tákove m sve te  bychom z ili, kdyby jáblko nebylo 

geniá lní m fyzikem á nesedlo si pod strom, oc esány  od vs ech 

profesorů . Pr í mo náproti poslední mů pr ezrá le mů Isáácovi. 

Jáblko by r eklo, z e pr í moc áry  pohyb, ktery m byl pá d Isáácá, 

nemohl zápr í c init smrt jáblká, neboť drá há bylá kolmo 

k zemi á nemohlo ták dojí t ke kolizi te les. Bystr ejs í m z vá s 

jiste  dochá zí , c emů pr is lo ná kloůb zví dáve  jáblí c ko pr i po-

hledů ná Isáácá hnijí cí ho v trá ve . 

Arnošt Petráň 

Komiks  

Františka Libuše Houdková  
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 Bez tématu 

 P 
ro psání  c lá nků, áť je to jáky koliv c lá nek, je dů lez ite  

vybrát si te má. Ne co, o c em chcete psá t, co vá s zájí má     

á o c em si myslí te, z e to bůde zájí mát i c tená r e. Není  

ná tom nic te z ke ho. Tedá áspon  to ták vypádá . 

Jenz e áť to vypádá , ják to vypádá , já  se tů mů z ů sebeví c sná-

z it ne co vymyslet á te má fůrt nikde. Zvlá s tní , co? Zkoůs elá 

jsem ůz  vs echno, ále ve vy sledků jsem vz dycky skonc ilá dve  

hodiny pr ilepená  ů poc í tác e, sem tám jsem nápsálá ve tů, 

ne kdy dve , ná sledne  jsem ji ále sámozr ejme  smázálá, proto-

z e ábsolůtne  nedá válá smysl.           

A co z toho má m? No c lá nek ůrc ite  ne. Moz ná  pá r vrá sek, ále 

to bych nebrálá jáko bonůs. Neví m, jestli je pro vá s dostátec -

ne  pr edstávitelne , ják vypádá  táková  prá zdno-prá zdná  hlává. 

Dovolte mi, ábych to ůpr esnilá. 

Proste  jdete, r eknete si: „Dobr e, teď nápí s ů ten c lá nek.“ Po-

sádí te se. Zápnete poc í tác . Otevr ete textovy  dokůment. 

„Ták… á teď co?“ zác nete pr emy s let nád tí m, co tám nápí s e-

te. Po deseti minůtá ch zjistí te, z e vá m to pr emy s lení  moc 

nejde. Po dváceti minůtá ch, z e vá m to vlástne  vů bec nejde. 

Po pů l hodine  se ůz  fákt nás tvete á r eknete si, z e to pr ece 

není  normá lní , ne co vymyslet můsí te. Ták dobr e, nápí s ete 

ve tů. 

„Počasí v karanténě prospívá těhotným ženám.“ Hmmm, áhá, 

ták to ási nic. Smáz ete to. Nápí s ete jinoů ve tů. 

„Počítač neprospívá vám ani vašemu psovi.“ Jenz e potom si to 

pr ec tete á zás to smáz ete, protoz e je to proste  hrozná  blbost.   

Tákhle se snáz í te dáls í  hodinů á ve r te, z e pák ůz  vá s to zác ne 

oprávdů, s prominůtí m, srá t. Tákz e to ráds i závr ete á jdete 

de lát ne co mnohem me ne  ná roc ne ho. Protoz e ví te, z e byste 

tám mohli sede t cely  den, bez jedine  mys lenky, bez jedine ho 

kreátivní ho ná pádů, á to nikám nevede. Je to, jáko kdyby vá s 

ne kdo závr el do prá zdne  mí stnosti, bez jedine ho s te tce á bez 

bárvy, á r ekl vá m: „Vymálůjte to tády.“ 

Tákz e áno, moz ná  to je pro ne koho lehke , ále já  si s te tec áni 

bárvů vykoůzlit neůmí m. Tákz e právde podobne js í  je, z e ze 

me  bůde spí s  modelká nez  noviná r ká. Proto omlůvte mů j 

c lá nek bez te mátů, nic jsem nevymyslelá. Pr ekvápive . 

 

Barbora Chrpová 

K 
olikrá t jste dnes s ne ky m promlůvili? Kolikrá t jste 

ne komů nápsáli zprá vů? A posláli jste dopis?  

Dnes ní  dobá, áť ůz  mí ní m toto nezdráve  járo, nebo 

járá pr edes lá , ná s stá le ví ce nůtí  ke komůnikáci pr es inter-

net. Mlůvit spolů dozájistá nepr estáneme, ále dopisy pí s e ůz  

jen hrstká romántiků . Vz dyť dnes ní  mládí  nepos loů snád áni 

máil, tákovoů vymoz enost! Uz í vá me ho poůhe  c tvrtstoletí  

á stejne  se v nás em slovní ků pe kne  zábydlel… 

Máil (nebo te z  e-máil, ják ná m r ekne Internetová  jázyková  

pr í růc ká U stávů pro jázyk c esky ) pec live  ohy bá me – mlůví -

me o máilech, c teme máily, á tákte z  vesele máilůjeme. Pr esto 

by mohlo jeho zábydlová ní  dá le pokrác ovát. Zátí m totiz  pí s e-

me máily á e-máily, ne mejly. Lec  z á dny  strách! Jes te  

ve c tyr icá ty ch letech jsme nástůpováli do trámwáye á te s ili 

se pr i tom ná dáls í  weekend, ác  se ná ná s pák ná venkove  

mrác ili jáko ná weekendisty, c i weekendá r e. Jen si nájde te 

pr í slůs ny  Pr í růc ní  slovní k jázyká c eske ho á ůvidí te. Mejl není  

podivny  nesmysl ánebo slovo z z á nrů sci-fi. Je to zá pis fone-

ticky  i logicky . Tákovy  mejl mů z e potkát stejny  osůd jáko 

ví kend á trámváj, to mů z e pr ijí t, áni si toho nevs imnete.. 

Jákmile se jednoů bůdoů psá t mejly, bůde to velká  pr í lez itost 

pro vs echny ná vy s i se vyjádr ůjí cí , vlástne  áz  ná pr í lis ne  vy s i 

se vyjádr ůjí cí  – dů kládne  hyperkorektní  pisátele. Nezní  vá m 

to slovo, mejl, ne ják nespisovne ? Má me slovo bejk, to je ne-

spisovne , spisovne  je to by k, mlejn je záse sprá vne  mly n, 

bejlí , to je by lí , kdyz  ne co odsejpá , me lo by to oficiá lne  odsy -

pát… A mejl můsí  by t my l, to je jásne . Rozs ir me ůc ivo tr etí ch 

tr í d o nove  slovo (my, my t, my l…)! 

  Ano, má  to i svá  ů skálí . Můsí  se dbá t ná to, áby poůtní ci po-

lykáli mí li zá mí lí , ne my l zá my lem, ná to nemá  káz dy  z álů-

dek. Milovát á my lovát je táky rozdí l, ác koli se mů z ete dostát 

do sitůácí , kdy se onen rozdí l znác ne  stí rá . Mí sto my lů nemů -

z ete poslát Mí lů, dáls í  hládovy  krk v domá cnosti by pr í jemce 

nemůsel pote s it. A my l áť je vá m klidne  nemily , ávs ák nesmí -

te se my lit – kdo to s my ly pr ehnál, nezmy lil se, ny brz  zmy lo-

vál. 

 

Agáta Šumová 

Nezmýlujte se 

Je to, jako kdyby vás někdo za-
vřel do prázdné místnosti, bez 
jediného štětce a bez barvy, 
a řekl vám: „Vymalujte to tady.“ 
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Obrozenecké novotvary 
Ke konci 18. a v průběhu 19. století probíhalo národní obrození. Vzdělanci se pokoušeli pozvednout úroveň českého jazyka 

a vymýšleli novotvary, které měly být ryze české. Některé používáme dodnes, jiné se ale neujaly. V tomto kvízu si můžete vy-

zkoušet svůj jazykovo-brusičský cit. A pak vymyslet pěkné české slovo pro kurzarbeit. 

 1. Který z uvedených výrazů není 

obrozeneckým novotvarem pro kla-

vír (a byl tedy námi vymyšlen za 

účelem kvízu)? 

A) silnoslábinec 

B) prstobr inkokláp 

Č) klápkobr inkostroj  

D) mnohozvůc ká  

 

2. Co označuje slovo spěšnovod? 

A) pos ťá k 

B) koc á r 

Č) z eleznice 

D potrůbí  

 

3. Které dva z uvedených výrazů 

nejsou obrozeneckým novotvarem 

pro kontrabas (a byly tedy námi 

vymyšleny za účelem kvízu)? 

A) brůc ká 

B) c tverostrůnká 

Č) hlůbozní k 

D) smyc covrc ká 

 

4. Co jsou přetahy skřínné? 

A) ůbrůsy 

B) zá ve sy 

Č) regá ly 

D) ste hovácí  vozí ky 

5. Jak dnes nazýváme součturu? 

A) poc í tádlo 

B) spolůz á k 

Č) mátemátiká 

D) profesor 

 

6. Co znamená slovo nedokrasově-

dec? 

A) bledy  c love k 

B) esteticky  nedoůk 

Č) neználec regionů 

D) nehezky  ve dec 

 

7. Jak se obrozenecky řekne invali-

da? 

A) vyjmecí n 

B) neplátní k 

Č) vy jimec ní k 

D) nechodí k 

 

8. Říkám-li, že mám (někde) mokrý 

chřipoprach, znamená to, že: 

A) se mi ná boty pr ilepil mokry  

sníh 

B) mi zmokl pyl ná kytici kve tin  

Č) si nemohů zákoůr it, jelikoz  má m 

vlhky  taba k 

D) venků prs elo á ná nás í  záhrá dce 

je mokrá  hlí na 

9. Co znamená obrozenecké slovo 

postelnice? 

A) neve stká 

B) s estinede lká 

Č) mátráce 

D) nohá od postele 

E) lí ná  z ená 

 

10. Nadávám Ti do líného knihovtip-

níka, co jsi zač? 

A) stůdent 

B) spisovátel lácine  literátůryA 

Č) nedbály  pr ekládátel 

D) sázec  

 

11. Uctivě na ulici zdravím skokot-

nostu s ředlnostou, koho zdravím? 

A) skokáná o tyc i á r editele mí stní -

ho gymná ziá 

B) c í s ní ká á s e fkůchár e 

Č) ártistů á r idic e 

D) tánec ní ho mistrá á generá lá 

 

 

 

 

 

Nedosáhli-li jste ani šesti bodů, jste pěkný nedokrasovědec. Pokud jste dosáhli alespoň šesti bodů, můžete se pova-

žovat za řádného jazykového brusiče s citem pro náš národní jazyk. Máte-li jedenáct bodů, můžete se ode dneška 

nazývat jménem Palacký či Jungmann. 

Agáta Šumová a Mayuri Vaculíková 

Řešení: 1D, 2A, 3BD, 4C, 5B, 6B, 7A, 8C, 9B, 10A, 11D 
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Historická doplňovačka 
VTIP (k současné situaci): „Řeknu Vám, včera mi nebylo do smíchu. Chlap proti mně ve vlaku se třásl a furt si utíral 

pot. No, samozřejmě mě napadlo to, co Vás:   _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ .  

Pro zjištění konce vtipu musíte do doplňovačky doplnit chybějící políčka. 

1. Která  z ená v de jiná ch bylá ůpá lená zá kácí r ství  á je názy -
vá ná táke  jáko Pánná orleá nská ? (Uveďte jen první  jme no.) 

2. Kdo se zámilovál do Kleopátry VII.? (Uveďte jen první  
jme no.)  

3. Jáky  krá l v Č echá ch byl názy vá n „otec vlásti“? 

4. Ják se jmenovál filozof, ktery  z il v Ate ná ch á byl z á kem 
Plátoná? 

5. Ják se jmenovál první  vlá dce hábsbůrske  dynástie v Č e-
chá ch? 

6. Ják se jmenovál nejmoůdr ejs í  izráelsky  krá l? 

7. Jme no nejvy s e postávene ho stároegyptske ho bohá. 

8. Kdo je pováz ová n zá první ho fáráoná? 

9. Ják se jmenůje mí sto, kde byl ůpá len Ján Hůs? 

 

10. Ktere  fráncoůzske  krá lovne  sťáli hlávů gilotinoů? 
(Uveďte jen drůhe  jme no.) 

11. Ják se jmenovál stároegyptsky  bů h plodnosti á ů rody? 

12. V jáke m me sí ci probe hlá bitvá ná Bí le  hor e? 

13. Kdo jáko první  závedl v Č esky ch zemí ch mánůfáktůry? 
(Uveďte jen první  jme no.) 

14. Ják se jmenoválo hlávní  me sto Inků ?  

15. Jáky  cí sár  se smá l, kdyz  hor el R í m? 

16. Čele  jme no pygmeje, ktery  byl ve zne n Belgic ány á vystá-
ven v zoo? (Uveďte cele  jme no bez mezery.) 

17. Ják se jmenoválá káple, kde ká zál Ján Hůs? 

18. Jáká  zeme  rozpoůtálá drůhoů sve tovoů vá lků? 

19. Jáky m způ sobem Máyove  me r ili c ás? 

Ř
e
še
n
í: N

e
m
ě
l jízd

e
n
k
ů
.  Lada Schröderová 



Nechte sv j život 
              rozkvést.

Vyzkoušejte

Jaro






