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Úvodník – tj. zpravidla 
nejextrémnější článek 
z celého čísla. Buď je to ta 
nejneduchaplnější hovadina, 
slátanina všeho možného 
i nemožného, rozepsání 
obsahu, či cokoliv jiného. 
V druhém případě se autor 
snaží rozebrat současnou 
situaci. Taková věc se sice 
taky nedá číst, ale vždy pár 
lidí zaujme. Já se snažím psát 
podle té druhé formy, takže 
můžete posoudit sami.

Škola je celá rozkopaná, 
neustálé změny učeben, 
nepořádek, hrozné zvuky 
vrtaček – to vše k nabité 
atmosféře konce druhého 
pololetí nepřidá nic, co by 
nějak extra povzbudilo ubohé 
studenty, kteří se ostošest 
snaží vytáhnout hrůzné 
známky, které se jim hromadí 
v indexech. Práce jako na 
kostele, už vůbec nemluvě 
o tom, že každý z nás má 
spousty jiných aktivit, kterým 
se musí, či chce věnovat, a tak 
na B-komplex takřka 
nezbývalo kdy.

Nakonec to byla paní 
profesorka Nováková, kdo 
přišel, trošku si nás podal 
a tím nad námi zvítězil. 
I dlouho slibovaný a stále 
nedodávaný článek 
o Botičstoku byl na světě, 
jako mávnutím kouzelného 
proutku, během několika 
málo dnů.

V redakci jsme se 
rozhodli pokusit se o menší 
návrat do dob, kdy se 
B-komplex ještě nedělal 
v profesionálních sazečských 

programech. Ať chceme nebo 
ne, právě tyto programy nám 
nakonec umožňují dělat náš 
časopis trošku grafičtější 
a pohodlnějším způsobem. 
K některým článkům, tam, 
kde se to nejvíc hodilo, jsme 
vytvořili kreslené nadpisy. 
Zařadili jsme i starý dobrý 
obrázek Úvodník. 

I když se nám původně 
zdálo, že se neděje nic 
zajímavého a že tohle číslo 
bude jen sbírkou povídek, 
postupem času se to nějak 
vyvrbilo a nyní to vypadá na 
docela vyvážený obsah. Za 
přečtení určitě stojí článek 
Lenky Richterové o soutěži 
Miss gymnázium 2000. Na 
naší škole se toho 
v uplynulých měsících 
opravdu mnoho neudálo, 
a tudíž pro vás máme jen 
minimum článků přímo 
spjatých s naším milým 
ústavem. Jedním z nich je 
již zmiňovaný Botičstok. 
Mezi věci, o kterých můžu 
s klidným svědomím 
prohlásit, že jsem rád, že 
se nám povedly, je 
znovusesmolení a zařazení 
kdysi tak oblíbených 
Šokujících zpráv z Botiče. 
Myslím, že se podařilo dát 
dohromady zprávičky 
úsměvné a trefné, místy 
trochu tvrdšího ražení, ale 
snad by neměly nikoho 
urazit.

Hezkou věcí, kterou byste 
neměli minout bez 
povšimnutí, je článeček 
Příjmení, v němž se můžete 
dočíst o původu některých 

českých příjmení. Výběr 
přitom zdaleka nebyl 
náhodný. Jde totiž o jména 
našich milovaných profe-
sorů, k čemuž je přidán 
i malý bonus.

Velmi pěkné jsou dvě 
povídky Klubíčko a Marika. 
Především Klubíčko budete 
muset číst aspoň dvakrát, 
abyste ho jen trošičku 
pochopili, ale až to přijde, 
budete mile překvapeni.

Do rubriky poezie jsme 
tentokrát zařadili pouze 
jednu báseň, zato je však 
docela dlouhá a velmi pěkná. 
Příběhy Jiřího Koláře jsou již 
sice passé, ale ti z vás, kteří 
na malířově výstavě byli, jistě 
malým shrnutím nepohrdnou 
a ti druzí si mohou přečíst, 
o co všechno přišli. Pokud 
by se snad našel někdo, kdo 
jméno Jiří Kolář nikdy 
neslyšel, ačkoli o tom velmi 
silně pochybuji, tak ho 
pozná.

Samozřejmě si přečtěte 
taky všechno ostatní. 
Povídky jako Nebe, 
Beznaděj, či Můj obyčejný 
den taky stojí za chvilku 
pozornosti.

Tak to vidíte. Snažil jsem 
se psát podle druhého metru, 
ale nakonec jsem stejně 
sklouzl k rozebírání obsahu. 
Pokud čtete úvodníky až jako 
poslední články, což dělá 
spousta lidí, mohli jste si 
tenhle klidně odpustit, 
protože vám stejně nic 
nového nesdělil.
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Přiznávám. Asi jako každá druhá 
dívka jsem ještě do nedávna snila 
o tom, že mne jednou někdo na 
ulici osloví a poté mne proslaví 
ve světě modelingu. Bylo by přece 
úžasné, kdyby mne známí 
poznávali na stránkách módních 
časopisů a dívky stejně staré mě 
měly za vzor.

Takhle najivně bych vám 
popsala svůj sen ještě nedávno. 
Dnes vím, že stát se modelkou je to 
poslední, čeho bych v životě chtěla 
dosáhnout.

Na podzim loňského roku jsem 
se z recese s kamrádkou zúčastnila 
školního kola Miss gymnázium 
2000. K mému údivu jsem získala 
titul a uvědomila si, že pokud 
nechci takovou šanci propásnout, 
čeká mne další kolo. Na školu 
přišla přihláška do celostátního kola 
v Brně v březnu 2000. Štěstí mi 
přálo, a tak jsem týden po soutěži 
už trénovala s člověkem, kterého 
jsem předtím viděla jednou, volnou 
disciplínu. Již dlouho jsem snila 
o tom, že s někým nacvičím Hříšný 
tanec, a tak jsem si tento sen 
rozhodla při této příležitosti splnit. 
O tom, že mne od toho všichni 
zrazovali, ani nebudu mluvit, a že 
okoukat z videa taneční kroky není 
nic lehkého, se ani nebudu více 
zmiňovat. Hříšný tanec jsme 
využili už na plese a teď už mne 
čekaly poslední nácviky a odjezd 
do Brna.

O samotné soutěži a třídenním 
soustředění jí předcházející jsem 
získala jen velice okrajové 
informace. Do kufru jsem zabalila 
stejně velkou hromadu líčidel jako 
oblečení a ráno dne 22. 3. 2000 
jsem se vydala s tátou na cestu.

Hned u dveří brněnského 
gymnázia tátovi z ruky nějaký 
student vytrhl kufr a již jsem byla 
navigována na každém kroku. 

Následoval výkřik: „Je tu další!“. 
V dalších dveřích mi již podávala 
ruku nějaká žena a souběžně se 
ptala, jak se jmenuji, odkud jsem. 
Jedním dechem mi přitom stihla 
přidělit mé soutěžní číslo a důrazně 
mě požádat, abych si ho 
zapamatovala. Můj kufr už třímal 
visačku a já jsem byla požádána, 
abych se rozloučila. Doba 
vymezená na rozloučení stačila 
sotva na „ahoj“ a už mne vedli 
do výtahu. Dále se přede mnou 
otvíraly dveře, až jsem byla 
postavena před muže, který mi 
podával ruku a zároveň na mne 
chrlil všechny své tituly. Stačila 
jsem zachytit pouze ekonom školy. 
Dostala jsem k podepsání mou 
složku, která obsahovala pouze 
jméno, školu, věk, váhu, míry a tři 
předem zaslané fotografie. To bylo 
vše co o mě věděli a jak jsem 
později zjistila i vše co potřebovali 
k rozhodování o finalistkách.  Zcela 
správně mi hlavou proběhlo: za 
dva dny mají rozhodovat, která 
z nás je nej a vědí o nás jen tohle? 
Přemýšlení rychle přerušila další 
informace. „Smlouvy prosím.“ 
„Jaké smlouvy?“ Ještě chvíli jsme 
se na sebe zkoumavě dívali 
a nakonec jsem skončila 
s mobilním telefonem v ruce 
a úkolem, ať zavolám zpátky svého 
zákonného zástupce.

V hotelu nás rozdělili do pokojů 
a až tam jsem se stihla poprvé po 
dlouhé době nadechnout. Všechno 
šlo jak na běžícím pásu. Pro tento 
den nás čekala už jen slavnostní 
večeře, na kterou jsme byly 
přivezeny ve dvou autobusech 
a vždy dobře izolovány od 
kolemjdoucích či dalších 
návštěvníků restaurace. V devět 
hodin nás uzamkli na pokojích a tím 
pro nás skončil den.

V rozpisu na další den stálo: 

návštěva dětského domova, 
obchodního centra Olympia, oběd, 
procházka historickou částí Brna, 
večeře a nechyběl ani bod o uza-
mčení pokojů. Musím přiznat, že 
poslední bod byl naplánován na 
celkem brzkou hodinu, ve bdělém 
stavu jsem se ho již nedočkala.

Další den nás čekalo to hlavní 
a pro čtyřicet dva dívek poslední – 
semifinále. Po obvyklé snídani 
v hotelu, kterou tvořily švédské 
stoly, jsme byly odvezeny do hotelu 
Slovan. (Zajímavé zjištění: padesát 
procent dívek je anorektiček a nejí 
prakticky vůbec, ta druhá polovina 
jsou docela obyčejné holky a jí za 
dva.)

Co bylo to, co rozhodovalo? 
Představení obsahující jméno, míry, 
výšku a váhu, promenádu po prak-
tikáblech v šatech a v plavkách. Toť 
vše. Po semifinále jsme se odebraly 
na slavnostní oběd. Během oběda 
se porota radila a na nás číhali lidé 
z agentur, kteří měli za úkol zjistit 
kontakt na všechny z nás a co nej-
rychleji se spojit s rodiči. Moc se 
jim nedařilo, protože jsme za sebou 
měly podepsání místy až výhružné 
smlouvy o vázanosti k pořadatelům 
po dobu celé soutěže a v případě 
umístění i na další tři roky. 
Odpoledne jsme si sbalily a opatřily 
kufry štítky, pro případ, že 
postoupíme do finále a do hotelu se 
již nevrátíme. Finalistky mají totiž 
ubytování v hotelu Atlantis.

Při večeři vyhlásili první 
osmnáctku a okamžitě je odvezli 
na zkoušku svatebních šatů. My 
ostatní jsme se vrátily do hotelu, 
vybalily a druhý den večer jsme se 
některé šly podívat na finále.

Večer probíhal vskutku 
slavnostně. Nejdřív se dívky 
promenádovaly v celkem složitých 
formacích po molu v šatech barvy 
duhy. Následovaly volné disciplíny, 

Miss gymnázium 2000



číslo 34 B-komplex

strana 4

Nedržel se a díval se do modrého 
blankytu nad sebou. „Neblázni, 
vždyť spadneš!“ Kryštof se znovu 
chytil řidítek kola a pohlédl na 
jednotvárnost asfaltu pod sebou. 
Takový rozdíl.Vinul se před ním 
v dalších stovkách kilometrů, jako 
šedivé klubko, které kdosi pohodil 
do zeleně lesa. Kde končí?

Vjížděli do mírného kopečka. 
Slyšel jenom Eliščin rychlý dech 
a zpěv ptáků. Po chvíli odbočili na 
lesní cestu a zajeli k zapomenutému 
rybníčku. Eliška roztáhla deku, 
svlékla se a skočila do vody. Byla 

studená. Kryštof si lehl a zase 
sledoval nebeskou báň. Něčím jej 
přitahovala. Snad tou barevnou 
kombinací modré oblohy a bílých 
mraků? Kdo ví?

Eliška si celá zmáčená lehla 
vedle něj. Chvíli mlčky sledovali 
nebe.

„Co tam pořád vidíš? Pojď do 
vody!“

„Teď ne. Eliško, mám jedno 
velký přání. Vím, že je na něj sice 
brzy, ale říct ti ho musím teď. Slib 
mi, že ho splníš.“

Bez rozmyslu kývla hlavou. 

Milovala ho tak, že by pro něj udě-
lala cokoliv.

„Až umřu, nech rozprášit můj 
popel po modrém saténu, který se 
den co den nad námi rozprostírá. 
Po nebi. Ať každý kousek mne ulpí 
na mraku a ten ať po něm pluje 
nekonečně dlouho.“

„Ty jseš doopravdy blázen. Jsme 
manželé teprve čtrnáct dní a ty už 
chceš zemřít.“

Podívala se do nebe, které 
nechápala.

 „Měls být pilotem – vlastně ne, 
blázny k letectvu neberou.“ Kryštof 

Nebe

rozhovor v cizím jazyce, 
promenáda v plavkách a konečný 
nástup ve svatebních šatech. 
Nádhera. Ty dívky, se kterými jsem 
si ještě včera půjčovala krém na 
pupínky, tam stály v lesku světel. 
V nádherných šatech zkrášleny 
hodinovým úsilím vizážistů 
a kadeřníků vypadaly jako z jiného 
světa. Teď mi teprve došlo, co je 
to ta dokonalost, co jsou to ty sny. 
Než se dívka může, nepochybně 

díky náhodě, protože trendy krásy 
se mění den ode dne, stát úspěšnou 
modelkou, vydělat nějakou korunu 
a dostat se do módních časopisů, 
musí bez ohledu na to, jaká je 
a jaké má vzdělání, projít spoustou 
hostingů, vzdát se všeho ostatního 
a zaměřit se jen na vzhled. Pak 
možná, když bude mít štěstí a stane 
se jednou z milionu nádherných 
dívek, pozná na chvilku ten 
nepochybně krásný, leč pomíjivý 

pocit uspokojení z výhry. Řeknu 
vám upřímně, ten večer jsem si 
uvědomila, jak důležité jsou 
telefonáty rodičů a přátel, že právě 
ona bude pro ně vždy tou 
nejkrásnější, ne pro to jak vypadá, 
ale proto, jaká je. Možná, že dívky 
na pódiu si to nikdy neuvědomí, 
a možná, že tak budou šťastnější, 
ale já vím, že sedět v sále pod 
molem mi dalo víc.

Lenka Richterová

Ach ta češtyna aneb jak 
potrápit cizince

Dobrý den. Já jmenuju J. Smith. 
Jsem rodylá Američan. A nyny je 
uš šest roků bydlím tu – v Práze. 
Pracuju v jedna americká firma, 
která tu prodávají ledničky a mrzné 
box. Česká země je mnoho krásná. 
Já už navštyvil i hodne jiných mest. 
Protože musím cestovat a dovozit 
ledničky. Nejkrasná ale stejne 
Praha. Karlův most, Malá Strana – 
má oplíbená místa. Česká holka 
taká krasná; žádná boubelatá jak 
u nás. Ale hlavne pivo a laženská 
obladek. Celý den se všty uže těšá 
na mě. Češtyna ta zase hezká zný. 
Ot začátek sem se strašlivo snažil 
su tu naučit. S počátku sem měl 

soukromá učitele. Navštyvoval sem 
s nym pohou tva roka. Pak se otstě-
hovala, proto já tetě chodym do 
jazikovou školy – tšikráte v týdne. 
Má česká ptšátelé sice tšíkajú, že 
se lebším, ale já si stále myslím, že 
potšád chybujem. V začátku mne 
týčila výslovnost. Já se tva roka učil 
správná „tš“, nyní má slabá stránka 
leží v gramatika. Nejhorší sou snat 
ta páda a roda. Tém já nepšídu 
asi nikdá na koleno. Ale kámen 
na upadnuty je hlavne určitá slovy 
jako tšeba „los“ a „los“ a „kolem“ 
a „kolem“. To já se takle jedynou 
koukal v televizi, kde procházel 
práve film o los. Já dovedel, že ta 

slova značí parohatá zvítša. Druhá 
dny si du koupit noviny. Dyž tu jaká 
pán chce los. Já jsem ptšekvapen 
síral, co to prodavač ptšines. Pak 
mi má ptšítel vysvetlit ten rozdyl. 
Stejne ale nechápem, čím mají 
společného. Do takováhle situace 
se já ale dostávám každé dny. 
„Ptšijdu pro tebe až půjdu kolem se 
svým kolem.“, „Pro její objetý mu 
objetý celého mesta nebylo žádnou 
objetý.“ „S pomocí silných lup 
ukryly svůj lup za houslový lub.“ 
„Rys vyskočil na stůl, na kterém 
ležel rys.“ … Ach ta češtyna!!!

Tereza Havlová, 
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Šokující zprávy z Botiče
Po několika nezdařených pokusech 
se naší redakci podařilo navázat 
spojení se satelitem BTK. Vysí-
lačka, kterou bývalá šéfredaktorka 
Tereza Pavlíčková rozmlátila se 
slovy: „Nebudete lepší!“, je opět 
v provozu a my pro vás máme 
nejčerstvější informace o veřejném 
i tajném dění na naší škole.

Teroristé, pozor!
Již dávno není tajemstvím, že 

naše hala slouží jako vládní pro-
tiatomový kryt. Nedávno ovšem 
vypluly na povrch informace 
o pravém účelu rekonstrukce sklep-
ních prostor naší školy a o tom, 
kdo tuto akci financuje. Přilehlé 
ministerstvo uzavřelo s vedením 
našeho ústavu smlouvu, ve které se 
zavazuje zaplatit všechny výlohy 
při rekonstrukčních pracích. 
Protislužbou bude prokopání tajné 
chodby právě do našeho sklepa, 
kudy se budou v případě ohrožení 
státu ministr a jeho spolupracovníci 
ubírat do bezpečí.

Mafián
Pokud ve volném čase navštívíte 

učebnu IVT, zdaleka se vyhněte 
dokumentům označeným „typo-
grafie“, které jsou rozmístěny na 
všech počítačích. Profesor Marka-
lous v úzké spolupráci s ruskou 
mafií umístil tyto nevinně se tvá-
řící informace na všechny počí-

tače v legendární „padesáttrojce“ 
v domnění, že tam budou uchrá-
něny před nezasvěcenými zraky. 
Tyto dokumenty neobsahují nic 
jiného než zakódované rozkazy 
členům výše zmíněné organizace. 
Profesor Markalous správně před-
pokládal, že takto pojmenovaných 
souborů se nikdo ani netkne. 
Otázkou zůstává, kdo si tyto tajné 
informace přečte. BTK se poda-
řilo rozluštit i toto tajemství. Ruští 
mafiáni (v přestrojení za studenty 
soukromého gymnázia) pravidelně 
navštěvují naši nejoblíbenější 
učebnu. Náš počítačový odborník 
na nich pochopitelně nenechá nit 
suchou a všemožně jim spílá, jen 
aby pravda nevyšla najevo. Co 
říct závěrem? Jsi odhalen, Evžene 
Evženoviči, příště vymysli něco 
lepšího.

Lesbická láska na GB
Víte, s kým spí prof. Matzne-

rová? S kým tráví noci prof. 
Nováková? Spí spolu! Od našeho 
zvláštního zpravodaje z hotelu 
Klínovec nepřišla jen tato šokující 
zpráva. Zároveň jsme se dozvěděli 
o voyerských sklonech profesorek 
Marešové a Pospíšilové, které 
jejich lásce předstírajíce spánek na 
čtyřlůžkovém pokoji přihlížely.

Jejich vášně propukly naplno, 
když byl vyhlášen zákaz vycházení, 
ony zůstaly uvězněny ve své posteli 

a pod záminkou, že hrají vysoce 
intelektuální hru Město, jméno, 
zvíře, věc, oddávaly se společně 
něžným hrátkám.

Jaká třídní, taková třída
Na tomtéž kurzu ve stejnou dobu 

o několik pokojů dál student
1. ročníku J. B. testuje své 
schopnosti v oboru sexuologie na 
nejmenované spolužačce N. S. 
Studenti nezůstali pouze 
u pasivního voyerismu a na rozdíl 
od své třídní zkoušeli uplatnit své 
poznatky v praxi. Za trest stráví tři 
dny v noře.

Utajený přestup
Dlouho utajený zůstal přestup 

prof. Hlavsy z TJ Kotěhůlky do dru-
holigového celku Xaverov Horní 
Počernice. Naděje české reprezen-
tace se k přestupu vyjádřil slovy: 
„Rozhodl jsem se opustit svou 
pedagogickou činnost a budu se 
plně věnovat své sportovní kariéře. 
Fotbal je mou celoživotní láskou 
a jsem rád, že z pasivního diváka 
se stávám aktivním hráčem. 
S biologií ovšem definitivně 
nekončím, navázal jsem externí 
spolupráci s místní drůbežárnou. 
Kromě zlepšení výnosu vajec 
a drůbežího masa se hodlám 
věnovat i výzkumu inteligence 
slepic a schopnosti jejich 
reprodukce.“

se na ni vrhl. Váleli se po dece jako 
malé děti. Celé odpoledne uběhlo 
tak rychle, že si ani nevšimli, jak 
se den nachýlil ke konci. Vydali se 
zpět do městečka, kde trávili líbánky.

„Ta krajina je opravdu nádherná, 
viď!“ křičela Eliška na Kryštofa. 
Ale ten ji přes rameno neslyšel. Jen 
meditoval a rozhlížel se po zvlněné 
rovině kolem. Nikde ani živáčka, 
i ptáci náhle přestali zpívat. Asi 
ucítili zvláštní úctu před ohnivým 

kolem, které se sklánělo k západu. 
Alespoň tak se to Kryštofovi zdálo. 
Sám uchvácen nemohl náhle spustit 
oči z oranžového slunce a podivně 
modré oblohy kolem něj. Zase ho 
chytil ten známý pocit. Pustil se 
řidítek. To však byla osudná chyba. 
Netušil a ani nemohl tušit, že ze 
zatáčky pojede auto, které jej 
srazí.

Tak se jeho přání splnilo dřív, 
než mohl kdokoliv očekávat.

Za dva dny Eliška rozsypala 
jeho prach do oblak.

Lucka Stádníková, 1.A
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Myslím si, že je docela zajímavé 
dozvědět se něco málo o původu 
příjmení nebo jména svého či lidí, 
které znám. Že je to často velmi 
zajímavé, je jasné. Asi nikoho by 
ovšem nebavilo číst si výtažky 
z moudré knihy, čísla a údaje 
o různých českých příjmeních. 
Rozhodl jsem se tedy, že vám toto 
podám formou zábavnější. Pokusím 
se vám hledě při tom do knihy 
Naše příjmení, podat informace 
o původu jmen našich milovaných 
profesorů. Navíc, jako malý bonus, 
přidám i původ příjmení členů 
redakce. Věřte, že to bude mnohdy 
zajímavé.

Například dva z našich 
profesorů, shodou okolností oba 
tělocvikáři, mají dvě velmi užívaná 
jména. Jméno Novák je 
bezkonkurenčně nejčastější české 
příjmení. Toto jméno je používáno 
v necelém jednom procentu. 
(Našich příjmení je přes 40 000!) 
Příjmení Svoboda se pohybuje mezi 
druhým a třetím místem. Významy 

obou slov jsou jasné. Novák byl 
v daném kolektivu něčím nový, 
Svoboda byl člověk, který 
hospodařil na vlastním majetku.

Je spousta jmen, která jsou 
odvozena od slov, jenž z češtiny 
již vymizela, nebo svůj význam 
změnila. Třeba jméno Hrubý 
původně znamenalo velký.

Jméno Šafařík vzniklo ze slova 
šafář, to je pochopitelné. Staročeské 
sloveso šafovat znamenalo 
hospodařit. Příjmení jako Luňák 
nebo Točík snad ani není třeba 
vysvětlovat, jen dodám, že existuje 
i podoba Luň. Naopak se nenechte 
zmást jménem Včelařík, které není 
odvozeno přímo od včely, ale od 
jména Včelař, což byl chovatel včel 
nebo též pták krutihlav. Ovšem 
již třeba jméno Markalous nabízí 
něco málo pro zasmání. Pochází 
ze starého slova martalous, které 
označovalo tureckého náhončího či 
záškodníka.

Některá příjmení vznikla 
z osobních jmen. Toho je u nás 

důkazem třeba jméno Říha, které 
se odvozuje od osobního jména 
Řehoř, které je dále českou podobou 
řeckého jména Gregórios (bdělý). 
Další mají původ ve jménech 
místních jako jméno Matzner, které 
je odvozeno z Matzen v Bavorsku. 
(Nebo také ze slova matzner – 
výrobce rohoží.)

Na závěr, jak jsem slíbil, se 
zmíním o původu příjmení členů 
redakce. Jméno Nedoma vzniklo 
z osobního jména Domorad. Částice 
ne dodává tomuto jménu ochrannou 
sílu. Příjmení Klonfar má původ 
v středohornoněmeckém slovu 
klampfer čili klempíř. Velmi 
zajímavé vysvětlení nabízí jméno 
Dulík, neb je to nářeční zdrobnělina 
k důl nebo důlek na tváři, což by 
nebylo zase tak od věci. Je zde 
však také poznámka, že sloveso 
dulit znamená ve valašském nářečí 
nezřízeně pít. Moje jméno v této 
knize, k mému velkému nadšení, 
naštěstí není.

Vašek Hnátek

Příjmení

Dana Nováková
6.45 – Zvoní budík.
6.55 – Olizuje mě pes, a tudíž konečně vstanu.
7.00 – Hygiena.
7.10 – Odcházím do lesoparku a vyhlížím hárající feny. 
Čtu MF Dnes. Prchám, protože náš labrador má lepší 
čich než já zrak.
8.05 – Sprchuji psa (prší–li), pak sebe.
8.30 – Odjíždím do školy. Vařím kafe.
8.55 – Těším se na velkou přestávku a kafe.
Těším se na volnou hodinu, kterou se mi málokdy 
podaří promlčet.
15.20 – Ukládám do tašky písemky a odjíždím domů. 
Těším se na jídlo.
16.00 – Spolu se psem vyhlížíme v lesoparku feny.
17.00 – Nákup, vaření večeře.
18.00 – Snídám, obědvám, večeřím a vím, že je to 
špatně.
19.00 – Sleduji zprávy na všech programech (popř. 
odcházím do divadla, na volejbal, ...).
20.00 – Zasedám k písemkám, přípravám, případně k 
žehlení či jiné, již dlouho odkládané práci, přičemž se 
snažím koutkem oka sledovat i TV.

24.00 – Dočítám noviny z rána nebo čtu povinnou četbu 
(dost neochotně).
1.00 – Usínám s myšlenkou, že až budu premiérem, 
zakáži ranní vstávání.

Zbyněk Svoboda
6.30 – Vstávám
6.30–7.15 – Sprchuji se, dívám se na sebe do zrcadla a jen 
těžko věřím tomu, co vidím.
Piji kávu s manželkou.
Budím děti do školy.
7.15 – Odjíždím do školy.
8.00–15.00 – Učím, hraji si , pracuji, občas i něco 
zařídím.
15.00–18.00 – Nákupy, občas uvařím.
Rád si jdu zahrát tenis
18.00–19.30 – Tenisový trénink (12 hod./týden)
19.30–20.00 – Konečně v klidu a ve vaně.
Taky snad něco sníst.
20.00–22.00 – Rodinná pohoda u televize nebo taky 
řešení nenadálých situací. Všichni se doma vidíme málo.
22.00–23.00 – Co takhle jít si lehnout?
I spát se občas musí.

Dnes s ...
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K d y ž 
vám někdo 
řekne, abyste o jarních prázdni-
nách napsali něco o jarních prázd-
ninách, vypadá to celkem jedno-
duše. Jenže obecně o nich toho 
moc říct nejde. Někdo totiž jezdí 
na hory, někdo vymetá podniky 
pochybných pověstí, někdo celé 
prázdniny prospí a někdo jezdí 
k tetičce. Bohužel nemám zkuše-
nosti jiné než svoje vlastní, a tak 
dovolte, abych se poněkud egois-
ticky zaměřila na sebe.

Střední generace se domnívá, že 
mladá generace nemá žádný vztah ke 
staré generaci. Ale jsou mezi popu-
lací i černé ovce, Jako například já. 
Chci tak tedy běžným smrtelníkům 
poodhalit roušku tajemství a dokázat, 
že týden strávený s rodinnými pří-
slušníky nemusí být vždy jen nuda.

Protože má tetička bydlí mimo 
hlavní město, je výhodné se k ní 
dopravovat autobusem. Plna obav 
jsem se tedy dostavila v den D, 

hodinu H a minutu M 
na autobusové nádraží. 

Autobus se k mému vel-
kému překvapení dostavil včas. 
Kromě toho bylo jeho vybavení 
více než komfortní. Uvnitř to 
vypadalo jako v první třídě leta-
dla a k dokonalosti chyběla jen 
letuška, která by roznášela občer-
stvení. Na dané místo jsme dora-
zili přesně a já mohla nasávat čer-
stvý vzduch.

Když týden skončil, těšila jsem 
se na cestu zpět a doufala, že nebudu 
sedět nad křídlem (= umělecká 
nadsázka, která připomíná pohodlí 
autobusu vzbuzujícího dojem 
letadla). Na zastávku jsem přišla 
s 20 minutovým předstihem, ale ani 
po půl hodině se autobus neobje-
voval. Slunce začalo zapadat, rtuť 
teploměru klesat a s ní i moje 
nálada. 

Teprve po 45 minutách autobus 
skutečně přijel. Dle jeho vzhledu 
jsem soudila, že patrně zažil obě 
světové války. To naštěstí halila 

všude se rozpínající tma, která 
panovala i v útrobách autobusu. 
Sedla jsem si na jediné volné 
sedadlo; řidič rozsvítil lampičku, 
podíval se do jízdního řádu (aby 
věděl, kde je další zastávka) a sebe-
vědomě vyjel.

Na všech křižovatkách si oči-
vidně typoval směr, ale kupodivu se 
skoro vždycky trefil. Jen zastávku 
v Turnově jsme přejeli, ale jakmile 
se nervózní cestující ozvali, pro-
nesl se stoickým klidem: „Tož já 
to někde otočím.“ Jeho ne zrovna 
typicky severočeské nářečí mě sice 
neuklidnilo, nicméně s pomocí jízd-
ního řádu a světaznalých spolu-
cestujících jsme do Prahy dojeli 
dokonce o pět minut dříve.

Milý pane řidiči, chtěla bych se 
vám touto cestou omluvit, pokud 
jsem vás v tomto článku očernila. 
Moc děkuji, že jste mne v pořádku 
dovezl domů, že jsem nemusela 
těch devadesát kilometrů jít pěšky 
a že teď díky vám mohu zase být ve 
škole a vzdělávat se.

Botičstok
Byli jste na (letos již druhém) 
Botičstoku, přehledu kapel tohoto 
gymnázia? Pokud ano, tak můžete 
několik desítek příštích řádků 
směle přeskočit, ale pro ty ostatní 
tu mám alespoň krátkou zprávičku 
z klubu Klamovka, kde se koncert 
konal. Již tradičně se začínalo se 
značným zpožděním – ještě se mi 
na Klamovce nestalo, aby kon-
certy začínaly v ohlášený čas – ale 
takřka nikomu to nevadilo, protože 
právě probíhal jeden z důležitých 
zápasů v ledním hokeji na mis-
trovství světa a v přístojícím autě 
měli rádio … Kapel věru nebylo 
mnoho, tři, ale těm, kdo mají rádi 
tvrdší a hla-

sitější hudbu, jistě Hračky a loutky, 
Pomocná škola a Tři vejce do skla 
káply do noty. Návštěvnost byla 
vysoká, malý sál na Klamovce 
praskal ve švech, což při jeho roz-
měrech zase není nic tak těžkého, 
vstupné bylo umírněné, i když 
desetník navrch byl pro některé 
problémem, ale publikum se bavilo. 
Samozřejmě se našlo i několik málo 
výjimek, které opravdu nadšeně 
tleskaly pouze při očekávaném 
konci, ale ty nechme jejich trudným 
myšlenkám.
Kdo měl štěstí, mohl v davu stu-
dentů našeho gymnázia zahlédnout 
i jednu osobu vysoce postavenou 
(jak vzrůstem, tak profesně – není 

to pan prof. Luňák), která se při 

poněkud sprostých textech někte-
rých písniček pouze záhadně usmí-
vala.
Konzumace alkoholu byla značná, 
ale myslím, že při odchodu nemusel 
být nikdo podpírán ani odnášen 
kamarády.
Botičstok se tedy vydařil po všech 
směrech, takže nezbývá nic jiného, 
než se těšit na další.

Lenka Dulíková
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Včera jsem šla ze školy a bezsta-
rostně si prohlížela obsahy výklad-
ních skříní. Komu by se chtělo 
domů, když je to úžasné období 
jara a celá Praha tak krásně voní 
šeříkem? Zaujaly mě letní šatičky 
na ramínka v barvě moře. Asi o nich 
řeknu mamce. Náhle jsem 
v postranní uličce zahlédla něco, co 
mi připomnělo dobu asi před rokem. 
Ten kluk vypadal moc hezky. Co ho 
asi přimělo k tomu, aby si od toho 
chlápka s mastnými vlasy a zla-
tými řetězy kolem krku kupoval 
to hnusný bílý svinstvo? Vypadá 
zničeně, jako tenkrát Marika. Ale 
na druhou stranu ne zas tolik, aby 
neměl žádnou šanci na vyléčení. 
Chtěl by?

Jak už jsem se zmínila, bylo to 
asi před rokem. Každý víkend jez-
díme k babičce a tehdy se do ves-
nice přistěhovala její rodina. Já jsem 
upovídaná a zvědavá, takže jakmile 
jsem zjistila, že mají dceru přibližně 
v mém věku, rozhodla jsem se, že 
se s ní seznámím. Navíc vypadala 
tak smutně.

Osud mi dopřál se s ní seznámit 
hned následující den. Stála jsem 
frontu k pokladně, když jsem ji 
zahlédla asi tři místa před sebou. 
Pomyslela jsem, že je to zákon 
schválnosti, když zrovna dnes přede 
mnou stojí paní Čermáková, která 
doma má sedm hladových krků. Jak-
mile se na mne dostala řada, zapla-
tila jsem, rychle naházela nákup 
do tašky a vyběhla ven. Rozhlížela 
jsem se po náměstí, jestli ji někde 
nezahlédnu. Za chvilku se mi ule-
vilo, právě odcházela od nástěnky 
místního úřadu. Asi si četla program 
kina. Nebo oznámení o úmrtí míst-
ních občanů? To asi ne, to čte snad 
jenom naše babička. Musela jsem 
přidat do kroku, abych ji dostihla. 
„Ahoj,“ řekla jsem. Podívala se 
na mě. V tom pohledu se zračilo 
překvapení míchající se s zvláštní 
směsicí hrdosti, smutku, studu 
a dospělosti. To pro změnu pře-
kvapilo mě, takže jsem na chvilku 
ztratila řeč. „Já jsem Tereza,“ řekla 

jsem, jakmile jsem se vzpamato-
vala.

„Ahoj. Marika,“ odpověděla mi.
„Vy jste se přistěhovali do toho 

domu u Verneráku?“ zeptala jsem 
se poněkud hloupě, neboť to bylo 
víc než jasné.

„U čeho?“
„U rybníku. Jmenuje se Ver-

nerák.“
„Aha. Jo, přistěhovali. Teda spíš 

já s mámou, táta tu bude jen přes 
víkendy.“

„Ty nemáš sourozence?“
„Ne, ale vždycky jsem po nich 

toužila.“
„Hm. Já mám starší ségru a mlad-

šího bráchu. Jsou docela fajn. Jestli 
chceš, tak vás seznámím.“

„Možná,“ řekla vyhýbavě, „ale 
až někdy jindy. Musím domů.“

Všimla jsem si, že jsme došly až 
k požární zbrojnici, kde se naše cesty 
rozdělovaly. „Tak se měj. Doufám, 
že se ještě uvidíme,“ snažila jsem 
se o nějaký příslib dalšího setkání.

„Snad. Ahoj.“
Hm, čekala jsem něco určitěj-

šího. Nevěděla jsem proč, ale začalo 
mi jí být líto. Byla zvláštní a chtěla 
jsem se o ní dozvědět víc.

Znovu jsme se setkaly až příští 
víkend. Šla jsem se projít na své 
oblíbené místo, na mýtinku u potoka 
Když jsem odhrnula větve překáže-
jící mi v cestě, uviděla jsem tam 
Mariku. S pozdravem jsem si k ní 
přisedla.

„Chodíš sem často?“ zeptala se 
mě nečekaně.

„Skoro každej víkend. A ty?“
„Náhodou jsem to tu našla 

minulou neděli, teď sem chodím, 
když chci být sama. Líbí se mi tu.“

„Tak já tě nebudu rušit. Ahoj.“
„Ne, počkej. Tak jsem to nemys-

lela. Myslela jsem sama bez našich. 
Snaží se totiž mi vynahradit posled-
ních několik let, kdy své rodičovské 
povinnosti zanedbávali. Myslí to 
dobře, ale neuvědomují si, že to 
občas přehání.“

Znovu jsem si sedla, ale moc 
moudrá jsem z toho nebyla. Asi 

se mi to zračilo ve tváři, protože 
odpověděla: „To nic. Někdy ti to 
vysvětlím. Jaký je to mít souro-
zence?“

„No, vlastně nevim, jaký to je, 
je nemít, ale ačkoliv se někdy pohá-
dáme, je to docela dobrý. Sestra 
je o dva roky starší, takže skoro 
všechno jsme vždycky dělaly spo-
lečně.“

„To musí být fajn si s někým 
popovídat.“

„Jo, to je. Ale když se třeba 
s Beátou nebavím, tak si povídám 
s mamkou.“

„A o čem?“
„No, o všem možným. O klu-

kách, kámoškách, škole.“
„My jsme si takhle nikdy nepo-

vídaly. Když jsem byla asi v osmý 
třídě, mamka dostala práci ředitelky 
a začala chodit domů čím dál tím 
míň. Táta je inženýr a v kanceláři 
trávil spoustu času vždycky. Vět-
šinou vůbec nebyli doma.“

„To muselo bejt supr, co já bych 
za to dala.“

„To si myslíš teď, ale kdybys tak 
měla vyrůstat, mluvila bys jinak.“

„Ale vždyť jsi měla tolik volnýho 
času!“

„To byl právě ten problém. Nikdo 
mě nehlídal ani neomezoval a já si 
postupně našla partu lidí, kteří byli 
přibližně stejně staří jako já. Ale byli 
tam dva kluci a holka, o kterých by 
se dalo říct, že nás vedli. No nazdar, 
to je hodin. Já musím domů. 
Chtěla bys to dopovědět?“

„Strašně ráda. Teda 
jestli ti to nevadí,
já jsem totiž
hrozně zvědavá.“

„Ne, nevadí. 
Já se stejně 
potřebuju 
někomu 
vyzpo-
vídat. 
Ale 

Marika
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zítra tady nejsem. Ty tu nebydlíš, 
viď?“

„Ne, my sem jezdíme z Prahy.“
„To znamená, že se uvidíme až 

příští týden. Tak se měj hezky. 
Ahoj.“

„Ahoj.“
Tenhle rozhovor už se mi začínal 

líbit. Tedy v tom smyslu, že jsem 
se o Marice začínala dozvídat víc. 
Zároveň jsem ale měla špatnou před-
tuchu.

Celý týden jsem se těšila na slí-
bené setkání. Když k němu ale mělo 
dojít, uvědomila jsem si, že jsme si 
nesmluvily místo. Zkusila jsem tedy 
jít na mýtinku. Nikdo tam nebyl, 
a tak jsem si na chvilku sedla. Asi 
za pět minut přišla Marika. „Ahoj, 
už jsem myslela, že nepřijdeš.“

„Mamka se bála, kam jdu. 
Musela jsem jí slíbit, že tě přivedu 
představit. Nevadí ti to?“

„Vůbec. Moc ráda bych ji 
poznala.“ Ve skutečnosti jsem se 
trošku bála. Maminka Mariky mě 
však překvapila. Čekala jsem 
hubenou, přehnaně mladistvě oble-
čenou dámu, ale bylo to spíš 
naopak.

„Tohle je Tereza, mami.“
„Dobrý den,“ podala jsem jí 

ruku.
„Dobrý,“ odpověděla poněkud 

ostražitě. „Vy tu bydlíte, slečno?“
„Ne, kdepak,“ nasadila jsem 

úřední tón, „já bydlím v Praze. Sem 
jezdím k babičce.“

„Aha. Já vás tedy nebudu rušit. 
Hezky si popovídejte.“

„Děkujeme.“
Marika mě zavedla na zahradu 

a tam jsme pokračovaly v rozho-
voru.

„Víš, jak jsem ti minule vyprá-
věla o té partě? No tak právě ti tři 
k nám donesli drogy. Ze začátku 
jsme kouřili trávu, ale když jsme 
začali chodit na diskotéky, dostali 
jsme se k extázi a LSD. Na ty dis-
kotéky jsem začala chodit naschvál 
rodičům. Myslela jsem si, že se o mě 
budou bát. Oni ale snad ani nevě-
děli, kdy jsem se vracela. Do jaký 
chodíš třídy?“

„Do druháku na gympl.“
„Stejně jako bych chodila já. Ze 

začátku jsem vlastně ani fetovat 
nechtěla, ale když mě začali pře-
svědčovat, jak je to skvělý, ochut-
nala jsem to. Jo, ze začátku to bylo 
fajn, jenomže pak nám to přestalo 
stačit a my začali zkoušet všechno 
možný. Nakonec jsem skončila na 
tom, že jsem si píchala herák.“

„To je strašný, ale proč jsi to 
dělala? A kde jsi vůbec brala 
peníze?“

„No, doma. Naši si mysleli, že 
ten čas, co se mnou nejsou, mohou 
vykompenzovat penězi, takže jsem 
měla dost vysoké kapesné. A když 
to přestávalo stačit, půjčovala jsem 
si od nich. Tajně. Je ani nenapadlo, 
že se ty peníze ztrácí v mé kapse. 
A proč jsem to dělala? Připadalo mi, 
že se tak vzdaluju od všeho, co mě 
trápí. To svinstvo jsem si píchala rok 
a půl. Naši by na to možná nepřišli, 
kdybych tenkrát neměla tak silnej 
absťák, že to se mnou doma seklo, 
až jsem byla dva dny v bezvědomí. 
Rodiče tomu nejdřív nechtěli uvěřit, 
ale pak mě poslali na léčení, ze kte-
rého jsem se vrátila minulý měsíc. 
Pak koupili ten dům tady a teď 
mi vynahrazují svou zanedbanou 
péči.“

Tenhle příběh mnou otřásl. U nás 
doma si totiž všichni pomáháme, 
jak můžeme. Muselo to být něco 
strašného.

Radši jsem přidala do kroku, 
abych byla doma dřív. Myslela jsem 
na to, abych nezapomněla mamce 
povědět o těch šatech. Praha pro-
voněná šeříkem mi neuteče. Teď 
sedím v autobusu a jedu k babičce. 
Za hodinku už uvidím Mariku. 
Sedneme si na mýtinku u potoka 
a budeme si povídat až do večera.

Tereza Martínková

Klubíčko
Místnost. V ní tma. Cvaknutí vypí-
nače. V místnosti stůl. Na něm klu-
bíčko. Červené klubíčko jemné vlny. 
Druhé cvaknutí. Opět tma.

„Jděte po směru prohlídky,“ 
oznámí huhlavý hlas, „navlékněte 
si papuče a nesahejte na exponáty. 
Chovejte se tiše. Nejezte a nefoto-
grafujte. Pohlednice a upomínkové 
předměty si můžete koupit na konci 
prohlídky v krámku se suvenýry.“

Klubíčko se pohne, spadne na 
zem a kutálí se dlouhou chodbou. 
Rozsvěcí se žárovky visící po stra-
nách této chodby a vše se zalévá 
nažloutlou vlnou světla. Lidský 
zástup se pohne.

První místnost. (Poznámka: 

Místnosti jsou podél chodby zprava 
i zleva. Místo dveří je v holém 
výklenku natažen provázek.) 
Jediným kusem nábytku je postel. 
Masivní dubová postel. Kolem níž 
jsou vylámané parkety, které hoří 
u stěny na provizorním ohništi.

Druhá místnost. K posteli z jedné 
strany přistupuje muž. Odkládá 
sako, rozvazuje kravatu a rozepíná 
košili. Sedá si na postel. Zouvá 
boty, sundává kalhoty. Vše pečlivě 
srovnává na úhlednou hromádku. 
Z aktovky vyndává housku se 
salámem. Svačí.

Vchází žena. Plavé vlasy jí zakrý-
vají plná ňadra. Je nahá. V una-
veném obličeji tikají vystrašené oči. 

Oči štvané zvěře. Muž odkládá 
zbytek housky do aktovky. Aktovku 
postaví k posteli. Zvedá se a přistu-
puje k ženě. Lačnými prsty bloudí 
po jejím pohublém těle. Žena stojí, 
nehýbá se. Muž chce něco zašeptat 
ženě do ucha, ale zvuk se nepřiro-
zeně rozléhá ztichlou místností.

Crrr! Odporný pronikavý zvuk 
budíku se zařezává do mého těla. 
Obě ruce tápou po nočním stolku. 
Jedna vypne budík, zatímco ta druhá 
nahmatá cosi hebkého a kulatého. 
Teď teprve otevřu oči. Nejdřív tu 
je strop, potom pokoj plný ranního 
šera a nakonec ta věc v mé ruce – 
červené klubíčko. Večer jsem chtěla 
plést čepici. Bráškovi k Vánocům.
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Posadím se na posteli a rázem 
je sen zapomenut. Mám dvě hodiny 
času, spát se mi nechce a tichý byt 
je jako klec.

„Pryč, pryč,“ zní mi hlavou, když 
si čistím zuby, oblékám se, 
zamykám. Vyjdu před dům a hlas 
v mé hlavě přestane naléhat. Kolem 
mě spěchají lidé do práce. Vypadají 
směšně. Malí mravenečkové běží 
a vědí, že oni jsou středem ves-
míru. Ušklíbnu se, ta představa se 
mi líbí.

Pomalým krokem dojdu k bráně 
parku. Za mnou ve sněhu zůstávají 
čerstvé stopy. Sedám si na lavičku 
pod zasněžené tisy a zkřehlými prsty 
si zapaluji cigaretu. Mlčky kouřím 
a mé oči hledají po korunách stromů 
veverky, ale ani ty tu nejsou. Nemají 
rády ranní vstávání stejně jako já.

Na lavičce vedle mě už pár minut 
sedí kočka. Černá kočička se zele-
nými kukadly, které se na mě upřeně 
dívají. V těch jejích očích jsou 
takové malé čárečky … Nepolevuji, 
znám tuhle hru. Hrála jsem ji ve 
školní družině, ale vždycky jsem 
prohrála. Snad proto i teď jsem sklo-
pila oči k zemi jako první.

„Nemáš výdrž, což ty jsi ostatně 
neměla nikdy.“

„Výdrž bych měla, jen se nechci 
nikomu vnucovat.“

„Teď lžeš!“
„Jak jsi to poznala? Ne, nic 

neříkej, nechci nic slyšet.“

„Ale 
určitě bys chtěla vědět, proč 
jsem kočka a mluvím.“

„Ty nemluvíš, jen vytváříš slova 
v mý hlavě.“

„I když na to nevypadáš, jseš 
docela inteligentní. Už jsi někdy 
viděla kočku, která se pokouší 
správně artikulovat? Vymyslela 
jsem pohodlnější způsob komuni-
kace.“

„Hmmm. Jseš tu, abys zodpoví-
dala otázky druhých.“

„Jak to víš?“
„Slyšela jsem o tobě od svých 

přátel z naší půdy, docela milí tvo-
rečkové.“

„Předpokládám, že to nejsou 
lidi.“

„Předpokládáš správně.“
„Mohu poskytnout odpovědi na 

otázky týkající se života i smrti, 
Boha, okultismu, sexu, vyhřívaných 
bazénů …“ „Stop! Nic takového 
nechci!“

„Tak na co se chceš zeptat? 
Můžeš ale jen jednou a já vím, že se 

chceš zeptat.“
„Jinak bys tu nebyla …“
„Ano, jinak bych tu nebyla.“
„Kdy jsi naposledy plakala?“
„Počkej , zavři oči a dívej se.“
„To je nesmysl, nic neuvidím.“
„Jen to zkus.“
Místnost. V ní postel. U pelesti 
přivázaná červená nitka. V posteli 
klidně oddychuje muž. Vedle 
něj leží žena, která se dívá do 

stropu. Najednou její oči spočinou 
na červené nitce. Celé její tělo se 
zachvěje, ale to už pomalu vstává, 
tak, aby nevzbudila muže. Jde k jeho 
aktovce a vyndá z ní nedojedenou 
svačinu, hřebíky, slánku, krabičku 
olejovek a břitvu.

Bere břitvu do třesoucích se prstů 
a dvěma ráznými pohyby si přetne 
krční tepnu. Z rány pravidelně stříká 
krev. Jako by si svůj odchod na 
poslední chvíli rozmyslela, natáhne 
ruku k červené nitce.

„Proč?“ otočím se. Nikdo tu však 
není. Stojím v místnosti s postelí 
a kaluží krve, s mužem a ženou, 
s něčím, co mě pomalu dusí.

„Proč? Proč?“ křičím a odpovědí 
mi je jen ozvěna.

Odvazuji červenou nitku od 
postele a pomalu ji smotávám, jdu 
za ní. Snad to ještě půjde, snad …, 
myslím si, když ve své dlani tisknu 
klubíčko červené jemné vlny.

Alžběta Kaplanová

Na dráze
„Co se to tady, sakra, děje?“ zeptal 
jsem se muže, který přiběhl do 
mého stanu. Byl jsem stavbyve-
doucím na jednom úseku želez-
nice. Indiáni tu byli poměrně civi-
lizovaní a přátelští, žádná banda 
bílých se v okolí také nepotulovala 
a Mexikánů jsme se tady bát nemu-
seli, o ty se postarali rangerové na 
čáře. Tak co se teda děje? V táboře 
byl nepopsatelný zmatek, jak jsem 
pochytil přes stěny stanu.

„Jsou tu Indiáni, pane Peters-
sone, Oglalové!“ vyhrkl příchozí. 
Tak přece! Nyní bylo třeba jednat 
obezřetně a především rychle, jen 
rychle. Připjal jsem si revolverový 
opasek a oba svoje kolty jsem 
v rychlosti překontroloval. Stokrát 
opakované, nacvičené, mechanické 
pohyby jsem zvládl během něko-
lika málo vteřin. Popadl jsem 
sharpsku a vyhrnul jsem se ze 
dveří.

Několika rozkazy jsem svoje 
lidi uklidnil. Nyní jsem se konečně 
pozorněji zahleděl na Indiány. Ano, 
byli to Oglalové, kteří s námi žili 
v míru. Bylo jich asi třicet a v jejich 
čele stál sám náčelník Rychlý nůž. 
Byli divoce pomalováni, ale nebylo 
to pomalování válečné. Něco 
podobného jsem viděl v jejich ves-
nicích, když slavili svoje významné 
svátky. Chvíli jsem tam tak nechá-
pavě stál, ale najednou mi svitlo. 
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Málem bych zapomněl, ale Rychlý 
nůž ne.

Rozkázal jsem svým lidem, aby 
zůstali na místě a sklonili pušky. 
Někteří, zvláště ti mladší, měli 
z pomalovaných Indiánů zřejmě 
trochu strach. Nemohli pochopit, 
proč jsem odložil pušku i revolvery 
a beze zbraní se vydal Indiánům 
vstříc.

Rychlý nůž se již z dálky 
usmíval. Došli jsme až k sobě 
a podali si ruce. „Nechť vítá velký 
náčelník Rychlý nůž v mém táboře. 
Moje země je tvojí zemí, mé maso 
tvým masem,“ začal jsem po indi-
ánsku. Oglala mě mírným poky-
nutím ruky přerušil a já pochopil, 
že se mu nechce do velkých pro-
slovů.

„Příteli, bratře, je nám v patách 
armáda Bílého otce z Washingtonu. 
Modré kabáty nás honí, ačkoli jsme 
nic neudělali. Nějaký pes zabil 

našeho bojovníka a jeho šípy 
povraždil malou osadu i s dětmi 
a ženami. Takové jednání se hnusí 
Rychlému noži i jeho kmeni. 
Chceme žít v míru, ale modré 
kabáty chtějí jinak. Ač nechci, budu 
muset bojovat. Nemohu se déle 
zdržet. Dnes má můj bílý bratr 
Petersson narozeniny. Mám pro 
něj dárek, zde tohoto koně. Je to 
nejušlechtilejší kůň, sám jsem ho 
vychoval. Ať si ho užije ve zdraví. 
Howgh.“

Po těchto slovech se ušlechtilý 
Oglala vyšvihl na svého vraníka 
a v čele svých Indiánů odcválal 
pryč. Bylo mi nějak divně. Obával 
jsem se příštích okamžiků. A sku-
tečně, asi za čtvrt hodiny se při-
hnal oddíl dragounů. Velitel se ani 
nezastavil a pádil po stopě Indiánů 
dál. Po dlouhém přemlouvání jsem 
přesvědčil dvacet mužů a vyrazili 
jsme také. Nemohl jsem Rychlého 

nože nechat na holičkách. Z blíz-
kého lesa se ozvaly salvy výstřelů.

Po chvíli se objevil vojenský 
oddíl. Velitel se u mne zastavil. 
„Děkuji, příteli, nemuseli jste 
vyjíždět, zvládli jsme to sami.“ Měl 
jsem sto chutí jednu mu vrazit. Jeli 
jsme dál. V lese jsem zarazil koně 
a v úctě smekl. Třicet Oglalů leželo 
bez hnutí na zemi. Nikdo nepřežil.

O týden později jsem dal 
výpověď u Pacifické dráhy a měsíc 
na to jsem spatřil břehy Evropy. 
Ne z obavy před Indiány, ale 
z nechuti k Američanům jsem 
opustil Nový svět a vrátil se domů. 
Dodnes mám velkou památku na 
ušlechtilého náčelníka Oglalů. Je 
jím starý kůň, který se na mě dívá 
oddaně a moudře, ale vždy hrdě, 
jako jeden z posledních potomků 
indiánského kmene.

Vašek Hnátek

Teorie autobusového
tlakového čísla

Teorie Autobusového Tlakového 
Čísla – BPN (Výpočet tlaku lid-
ského plemene v městské hro-
madné dopravě, konkrétně v auto-
buse), pozn. BPN – Bus Pressure 
Number

Myslím, že všichni lidé žijící ve 
městech znají MHD a vědí, že vyu-
žívat jejich služeb s sebou nese jistá 
rizika. (Většinou se jedná o drobné 
oděrky, ale také o akutní úrazy způ-
sobené pádem na hlavu či jinak.) 
Tato rizika samozřejmě vzrůstají 
s počtem přepravovaných osob.

Když jsem jednou jel auto-
busem, číslo autobusu zde nebudu 
jmenovat, všiml jsem si, že čím 
více se přepravuje autobusem lidí, 
tím více houstne atmosféra kolem 
a stoupá nervozita a špatná nálada 
přítomných osob. Tento vztah 

nálady a počtu lidí mě zaujal 
natolik, že jsem dospěl ke vzorci: 

kde: R – nervozita, l – počet lidí 
v autobuse, S – obsah podlahy auto-
busu

Jednotka nervozity je n a odpo-
vídá autobusu s obsahem podlahy 
25 metrů čtverečních v přítomnosti 
pěti osob, které z hlediska nervozity 
odvozené z tohoto vzorce napadají 
podobné (teoreticky totožné) myš-
lenky na nervózní – téma a jsou tzv. 
nervozitě v klidu. Termín – nervo-
zitě v klidu – znamená, že ve člo-
věku v autobuse se stupněm ner-
vozity 1n nevzbuzuje počet pře-
pravovaných osob žádné nervózní, 
ba agresivní myšlenky (čistě teo-
reticky). Prakticky nelze výpočet 

nervozity využít, protože se lidské 
charakterové typy hodně liší. (Pro 
určité skupiny lidí může být totiž 
i jeden spolucestující cílem 
agrese.)

Pro zajímavost: Největší extrém 
je, když nervozita dosahuje 70n. 
Člověk je schopen všeho, jen aby se 
vymanil z fyzického a psychického 
sevření lidí v autobuse. Naopak při 
nervozitě menší než 1n cestující 
trpí pocitem osamění.

Při mé další jízdě přeplněným 
autobusem nastala situace, kdy 
člověk padající po prudkém zabrž-
dění autobusu s sebou na zem poslal 
dalších pět lidí ve snaze chytit 
se jich. Způsobil tím pohmoždě-
niny nejen sobě, ale i již zmiňo-
vaným osobám. Napadlo mě tedy, 
že těmto úrazům lze předejít nena-
stupováním do autobusů postiže-
ných přelidněností, anebo když už 
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by k tomu došlo, aby si to lidé 
co nejrychleji uvědomili a nepro-
dleně opustili prostory nebezpeč-
ného autobusu.

A právě k uvědomění rizika 
cesty slouží výpočet BPN.

Mezi lidmi, kteří sedí a stojí 
v autobusu, je veliký rozdíl. Sedící 
člověk zabere více plochy auto-
busu, než-li člověk stojící. Empi-
rickou metodou jsem došel ke 
dvěma konstantám, které využívají 
mohutnost průměrného cestujícího. 
Skromně byly nazvány Heroldovy 
lidské konstanty.

A. Průměrný sedící člověk 
zabírá v autobuse plochu tří čtvrtin 
plošného metru:

B. Průměrný člověk stojící 
v autobuse se rozprostírá na ploše 
jedné poloviny plošného metru:

Velkou roli ve vzorci pro 
výpočet BPN budou tedy hrát 
Heroldovy lidské konstanty.

Další nezanedbatelná veličina, 
se kterou počítá BPN, je obsah pod-
lahy autobusu. Dá se říci, že nám 
určuje, jakým počtem lidí je možno 
daný autobus zaplnit. Různé auto-

busy mají různé velikosti podlahy, 
a tak se jejich obsah počítá podle 
obvyklého vzorce:

Kde: a – délka autobusu (uvnitř), 
b – šířka autobusu (uvnitř)

Dříve, než vznikl holý výpočet 
BPN, vznikly jednotlivé stupně 
autobusového tlaku.

BPN, označené pro jednodu-
chost řeckým písmenem omega, 
má jednotky s názvem Lis (beze 
zkratky).

1 Lis = Autobus je skoro 
prázdný.

2 Lis = V autobuse je už dost 
míst k sezení obsazeno.

3 Lis = Pár lidí už může stát. 
V některých osobách se občas 
začíná projevovat slabé podráž-
dění.

4 Lis = Stojí už mnoho lidí. 
Od této chvíle je jízda autobusem 
nepříjemným a mnohdy i nebez-
pečným zážitkem.

5 Lis = Dopravní prostředek 
je tak naplněn cestujícími, že má 
potíže se rozjet. Mezi lidmi panuje 
nervózní a agresivní nálada (nervo-
zita dosahuje kolem 70n). Slabším 
jedincům se dělá nevolno. Natla-
čenou osobu na okno autobusu 
začíná trápit, jak se asi dostane na 
požadované zastávce ven ze zdroje 
svého fyzického utrpení.

6 Lis = Tento stupeň BPN odpo-
ruje zavedeným konstantám a je 
prakticky nemožný. Ale i tento 
extrém  bohužel spořádaný občan 

v MHD zažije a mnohdy i přežije.
Od stupně čísla 4 Lis je jízda 

autobusem už zdraví ohrožující, je 
nejvyšší čas vystoupit.

Na základě stupňů Lis, které 
vznikly z této teorie jako úplně 
první, jsem vytvořil vlastní výpočet 
BPN.

Odečteme-li od obsahu podlahy 
obsah, který na základě Heroldo-
vých lidských konstant zaujímají 
cestující, a tento obsah vydělíme 
celým obsahem podlahy, dosta-
neme BPN.

Tato věta jednoduše popisuje 
výpočet BPN, ale neshoduje se 
se zadanými stupni Lis. Aby bylo 
možno počítat, vypadá vzorec 
v konečném stadiu takto:  

kde: omega – BPN, l1 – počet sedí-
cích lidí, l2 – počet stojících lidí, 
S – obsah podlahy autobusu

Kdyby teorie BPN našla prak-
tické uplatnění, každý by si mohl 
spočítat, jestli zvolí bezpečnější 
cestu – počká na další autobus, 
anebo jestli si zvolí cestu plnou  

nebezpečenství a nesnází – 
nastoupí do zkázonosného doprav-
ního prostředku. 

Jiří Herold
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Jsem student a umírám lásky bolestí,
jsem chuďas a neznám nic než starosti,
jsem dítě ulice znám jen spodinu,
jsem neplodná a chci mít rodinu,
jsem herec, znuděný životem,
jsem vězeň, žiju teď za plotem,
jsem slepý vinou osudu,
jsem vozíčkář, jiný už nebudu,
jsem zoufalec nešťastný bez lásky,
jsem dlužník zadlužen pro sázky.

Ať už jsem kdokoli, nechci už být,
radši bych v zemi chtěl na věky hnít,
já zde nemám už o čem snít,
nechci moc, chci mít už klid.
Co dělám?
Ještě nevím sám.
Rozhodnut nejsem docela,
Nechci, by ze mě krev crčela.
Jak tedy ukončit tento bol mám?
Tolik je možností, které já znám.
Ať už se rozhodnu do nuslí skočit,
či doma kohoutkem klidně otočit,
nebo se podříznout, sám ještě nevím,
jsem smuten, nešťasten, přesto se bojím.
Přemítám ned tím, co mohlo by se stát,
myslím na otázky, mám strtach se ptát.

Vyjdu ven, roste ve mě odhodlání,
hle, kolik je hvězd na nebezké báni,
pohlédnu do trávy, měsíc ji ozáří,
svým vlídným okem mě a cestě provází,
jdu do lesa mezi stromy,
každá větev, hle, poslouží mi.
Přemítám, zda dočista
bude to konec?
Ovšem, dozajista,
jsem materialista,
ne nějaký pitomec.
Prošel jsem lesem, stojím teď na skále,
mám nemám přemítám, začíná finále.
Vždyť prožil jsem už tolik strastí a bolestí,

že už nemám strach z prasknutých kostí,
jsem nešťasten, vím to, vím,
nikomu za pohled nestojím.
Tu cítím zatmění v duši mé ztýrané,
Rupnutí v bedně mé, zoufalé, zmatené.
A hop!
Vychutnat let moc nechce se mi,
mám strach, co ucítím, až budu na zemi.
Však v půlce svého letu,
dostal jsem chuť na kotletu,
nechci se zabít, jestli se nepletu.
Dívka má není tak překrásná,
najdu si jinou, to je přec věc jasná,
možná nic nevidím, ale mám dobrý sluch,
nechci být nešťastný toulavý duch,
možná jsem chud, ale jsem zdravý,
možná jsem z ulice, však mám dobré mravy.
Mnoho lidí má smrt zasáhne,
ó, kéž se můj pád o chvilku protáhne!
Jak krásně voní ten noční vzduch.
A já chtěl čuchat humusu puch.
Ó, prosím, pomozte, co jsem to udělal!
Na pěkné problémy jsem si to zadělal.
Ó, prosím, odpusťte, že jsem si na život sáh!
Byl jsem blázen, já bloudil jsem v tmách.
Ó, prosím, pomozte, poraďte mi!
Co jen mám udělat, bych zůstal na zemi?

A to mě hlas z hůry upozorňuje,
že dole pode mnou nejsou peřeje,
že jsem jen spal a zdál se mi živý sen,
teď probuzen,
byl jsem vysvobozen a těším se na nový den.

Linda

Neříkej hop, dokuds‘ neskočil
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V cizině jeden z nejznámějších 
Čechů se narodil v Protivíně 24. 
září 1914. V roce 1929 se vyučil 
truhlářem. Jeho první výstava se 
konala v pražském Mozarteu v roce 
1937. Tehdy vystavoval 12 koláží. 
O pět let později se stal spoluzakla-
datelem umělecké skupiny. Jak již 
rok vzniku napovídá, jmenovala se 
Skupina 45.

Roku 1946 se poprvé vydal do 
Paříže, města, v němž strávil 
mnoho času. Na počátku 50. let 
přišel o práci a v Československu 
byl v nepřítomnosti odsouzen na 
jeden rok odnětí svobody. V pade-
sátém třetím roce byl ve vazbě kvůli 
knize Prométheova játra. O deset 
let později vystavoval v Londýně.

Co jiného mohl československý 
umělec udělat v roce 1977, než 
podepsat Chartu. Stalo se tak. 
V roce 1982 přišel o české občan-
ství a za dva roky dostal občanství 
ve Francii. Po revoluci v roce 1990 
mu bylo uděleno čestné občanství 
Prahy. O rok později dostal od pre-
zidenta Havla Řád TGM.

Nyní se píše rok 2000 a Jiří 
Kolář má v Praze výstavu. V době, 
kdy budete číst tento článek, bude 
už sice výstava zrušena, ale to 
nevadí. Poměrně rozsáhlá výstava 
díla Jiřího Koláře se koná pod 
záštitou prezidenta České repub-
liky. V rámci výstavy můžete vidět 
díla, která vznikla v první polo-
vině padesátých let, stejně jako díla 
takřka současná a opravdu sou-
časná.

Jiří Kolář ve svých kolážích, 
prolážích, muchlážích, chiasmážích 
atd. využívá velmi zajímavé věci. 
Velmi často využívá živé tvary 
jablka, hrušky, či jiných věcí. Do 
těchto tvarů vkomponuje věci 
lidské, umělé. Velmi často to bývá 
text, notový zápis, různá čísla. Tuto 

nádhernou hru kombinací roze-
hrává jak na ploše, tak v prostoru. 
Velmi povedené jsou do kruhu 
uspořádané texty, které Jiří Kolář 
vytvářel s oblibou v šedesátých 
letech. Pokud si dáte tu práci, jsou 
tyto texty velmi dobře čitelné. (Za 
předpokladu, že si vyberete obraz, 
na kterém byl použit český text, 
nebo pokud umíte dobře fran-
couzsky.)

Nádherným dojmem působí 
velká mapa. Když se na ni díváte 
z dálky, nepřipadá vám nikterak 
zvláštní. Pokud se ale podíváte 
pořádně a zblízka, zjistíte, že třeba 

nad San Franciskem se nachází 
pobřeží Afriky a o kus výš obje-
víte okolí Bombaje, třeba vzhůru 
nohama. Je zajímavé, jak krásně 
působí třeba muchláž starých fran-
couzských novin.

Některá díla Jiřího Koláře mají 
decentní barvy černou, hnědou, 
bílou a docela vás uklidní. Jiné 
jsou naopak velmi pestrobarevné 
a velmi provokují. V proměnách 
několika dekád našeho století je 
vidět velká proměna malířových 
děl a zřejmě i jeho smýšlení 
a náhledu na svět. Jiří Kolář se, 
trochu s nadhledem, zamyslel i nad 

Příběhy Jiřího Koláře
   Básníkovy výtvarné proměny
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tím, jakým směrem se bude 
výtvarné umění ubírat v příštím 
tisíciletí.

Mně osobně asi nejvíce 
zaujaly obrazy, kde 
výtvarník vzájemně proložil 
dva různé obrazy, například 
antickou sochu, obrázek 
v podstatě šedý a nevýrazný, 
se sluncem nasvíceným 
chrámem výrazných barev. 
Když jsem se na tu koláž 
díval zblízka a snažil se v ní 
zorientovat, motala se mi 
z toho hlava a moc jsem 
z toho neměl. Potom jsem 
ale ustoupil o pár kroků vzad 
a byl jsem uchvácen. 
Spousta z těchto koláží má 
svůj význam jen z určitého 
úhlu pohledu, a to je fasci-

nující, úžasné.
Ráno se mi moc nechtělo 

vstávat, ale teď už vůbec nelituji, 

že jsem se na výstavu Jiřího Koláře 
šel podívat. Byl to pro mě bezpo-
chyby skvělý zážitek a nová zkuše-
nost. Gratuluji všem, kteří si udě-
lali čas a na výstavu se podívat šli, 
a je mi upřímně líto těch, kdož tato 
díla neviděli.

Vašek Hnátek

13. březen
Schody a schody.
Pozemky rozhovorů a laciné lásky,
zasil jsem obilí své radosti
do vaší svalnaté půdy
a co jsem sklidil?
Trochu zlých slov,
zkaženého masa a přepálených 
vlasů.
Těch slov,
otřásajících ložnicemi
v kremačních domech listopadu,
toho masa,
tam až do kosti nemocnic, nebo 
jatek,
to zelené a fialové,
těch vlasů,
a popeláků činžáků s kadeřnictvím
nebo z podlah hodinových
Pokojů
Schody, co jsem sklidil, budu sít.

Dny v roce, 1948

Zeptal se mě jeden 
pouliční dotěra, jaký 
spád umění lze oče-
kávat v příštím tisíci-
letí?
Na to odpovím bez roz-
paků.
V některém budoucím 
století se Eiffelova věž 
vychýlí nejméně o 30° 
a snad v polovině tisí-
ciletí, na žádost Paří-
žanů, založí rodinu a 
začne psát věžní básně.
Na shledanou, au 
revoir.

RUKA:

Obkresli 
levou ruku

na tuhý potiš-
těný papír

Pak ji vystřihni
libovolně rozmnož

v místech dlaně
vybodej slepeckou báseň

druhou stranu opečeť
podepiš

a zasuň pod dveře domu
s počmáranou omítkou

do kterého jsi nikdy nevstoupil

Návod k upotřebení
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Já jsem se za oceán do Nové země 
nevydala jako Eddy Murphy hledat 
svého celoživotního partnera. Můj 
důvod byl naprosto odlišný a vůbec 
ne originální – naučit se anglicky.

Pokud se chcete vydat do zahra-
ničí jako exchange student, tak ještě 
předtím musíte vyplnit stoh papírů. 
Práce velmi nudná a zdlouhavá, 
leč vaše budoucí rodinka si podle 
tohoto „slohu“ vybírá. Těžko říci, 
co je hlavním předmětem jejich 
zájmů. Každá rodina se zaměřuje 
na něco jiného, i když často velmi 
podivného. (Např. moje host-ro-
dina se rozhodla mít příští rok další 
studentku a vybrali si ji proto, že je 
velmi upoutal jejich dům).

Já jsem se zúčastnila programu 
společnosti ASSE. Takový rodinný, 
ale velmi dobře vedený rodinný 
podnik. V ceně byl zahrnut i jeden 
den strávený v New Yorku. Zají-
mavé, ale zároveň i lstivé. Ukáží 
vám Ameriku, kterou běžně vídáme 
v televizi, a pak vás rozešlou do 
těch nejmenších zákoutí země. To 
je pro vaši bezpečnost. Na vesnici 
se přece jenom střílí méně než ve 
velkoměstě, ale je to šok.

Nacházíte se v úplně cizím 
prostředí, mezi cizími lidmi, kteří 
ke všemu mluví řečí vám tak 
nesrozumitelnou. To, že se anglicky 
učíte bůhví, jak dlouho, vám moc 
nepomůže – výslovnost je značně 

odlišná. Ale během dvou-tří měsíců 
zjišťujete, že jim rozumíte a hlavně, 
že ONI rozumí vám. Toto období 
uteče velmi rychle, ani vám to moc 
nepřijde.

Po třech měsících si konečně 
trochu oddychnete. Začínáte se sou-
středit na rozdíly mezi nimi a námi. 
Zjišťujete, že oni jsou velmi spo-
lečenští, pro vás však trochu zará-
žejícím způsobem. Jejich běžné 
pozdravy jako „What’s up“, 
„What’s going on“ nebo „How are 
you doing“ jsou milé, ale že je pro-
hodí nedívajíce se na vás a odchá-
zejí, aniž by čekali odpověď, tak 
to vás poněkud zarazí. Vy, nade-
chujíce se k odpovědi, tam stojíte 
se zadrženým dechem a jen kou-
káte (tedy já koukala), jak by Ame-
ričan řekl: „What’s going on“ (Co 
se děje?). V Čechách fráze smě-
řující k rozhovoru, nemá stejný 
význam v USA, i když i zde se 
najdou výjimky.

Američané chodí často do 
restaurací. Pokud zrovna nehol-
dujete hamburgerům od McDo-
nalda, můžete se v USA velmi 
dobře najíst. Nejenže platíte pouze 
za první nápoj a pak další jsou 
zadarmo (pozor, neplatí u alko-
holu), ale mají tam i buffety. Systém 
v takových stravovacích zaříze-
ních je velmi jednoduchý. Při 
vstupu zaplatíte určitou částku 

a pak z nabízejících se pokrmů 
můžete sníst, co hrdlo ráčí (cho-
vejte se prostě jako praví Čechové). 
Obsloužit se však musíte sami.

Povahově jsou Američané velmi 
ochotní se vším pomoci. (Doka-
zují to mnohé dobrovolné činnosti, 
do kterých se zapojují.) Na druhou 
stranu jsou velmi líní. “Přeci 
nepůjdu do školy 200 m pěšky, 
když mohu jet autem“, takhle oni 
myslí. Jsou pyšní na svoji Ame-
riku a často žijí v mylných předsta-
vách o Evropě. Vlastně za to ani 
nemohou, je to jejich výchovou, 
a proto je omluvte, když se vás 
zeptají, zda máte vůbec doma 
tekoucí vodu, video … Takže se 
obrňte trpělivostí na otázky všeho 
typu.

O Americe se nedá říct, že je 
dobrá, či špatná, že je lepší, nebo 
horší než ČR. Nejvhodněji ji zhod-
notíme slovem „jiná“. Amerika je 
jiná. S tímto faktem se nic moc 
nedá dělat. Pro mě to byla zkuše-
nost a poznání, které určitě stálo za 
ty počáteční dorozumívací potíže. 
Věřím, že jsem i získala přátele 
na celý život. Proto má rada zní: 
Pokud můžete, tak se tam jeďte 
podívat a naučit se anglicky …

Pozn.: Nejsem schopna zhod-
notit celou Ameriku. Strávila jsem 
půl roku ve Washburnu, IL, o 100 
mil dál to může být úplně jiné …

Coming to America
Cesta do Ameriky

Beznaděj
Přes ruku mu přeběhla krysa 
a vytrhla ho ze spánku, který byl už 
tak dost neklidný. Petr otevřel oči 
a hleděl do černé, vše obklopující 
tmy. Nechápal. Jak se mohl dostat 
až na takové dno společnosti? Byl 
bezdomovec. Možná houmlesák, 
jak by mohli někteří říci. Vše, co 
teď měl, bylo v kapse jeho ošuntě-
lého kabátu, na kterém spal. Kar-

táček na zuby, který kdosi vyhodil 
do popelnice netuše, že by ho snad 
ještě někdo použil. Na co ale Pet-
rovi byl, když mu chyběla pasta? 
Starý roztrhaný občanský průkaz. 
Ale patřil mu vůbec? Na fotografii 
byl krásný mladý usmívající se 
muž. Ale teď? Neoholená, vrásčitá 
tvář, na které by těžko kdokoliv 
poznal stáří muže ležícího v bed-

nách od banánů. Třiatřicet – Kris-
tova léta. To byl jeho skutečný věk. 
Přitom jeho tvář, ztrápená tímhle 
životem, vypadala na padesát. 
A úsměv? Ten se z jeho tváře 
vytratil už před mnoha lety. Petr už 
ani nevěděl, co to je. Tak rychle 
zapomněl ... Poslední věc, kterou 
Petr střežil jako nejvzácnější 
poklad, byla zprohýbaná potrhaná 
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fotka. Rodina. To slovo už pro 
něj dávno ztratilo význam. Vlastně 
tu fotku schovával jen proto, že 
nechtěl zapomenout. Nebo 
nemohl?

Té tiché noci začal, snad už 
posté, přemýšlet o svém osudu, 
o svém štěstí v neštěstí. Před očima 
se mu promítal celý život. Kdysi 
byl Petr Brouček šťastný a úspěšný 
člověk. Vystudoval filosofickou 
fakultu a několik týdnů po promoci 
potkal svou budoucí ženu. Bylo mu 
25 let. Co si v té době mohl více 
přát? Po svatbě spolu založili malou 
poměrně prosperující firmu. Zane-
dlouho poté se jim narodila dcera. 
Kristýna. „Kristýnko! Počkej, neu-
tíkej!“, Petr opět usnul a ze spaní 

vykřikoval. Už dlouho neprožil 
klidnou noc. Celé 3 roky. Pořád se 
mu zdá ten sen. Kristýnka vběhla 
pod auto. Ale nebyl to jen výplod 
fantazie. Jí byly 4 roky, jemu 30. 
Noční můra, která ho bude 
pronásledovat až do konce života. 
Jeho žena Klára se po nehodě ner-
vově zhroutila. A jemu se zhroutil 
celý svět. Firma začala krachovat, 
Klára byla v psychiatrické léčebně 
a peníze pomalu, ale jistě dochá-
zely. Petr nevěděl kudy kam. Vše-
chen majetek prodal, ale na zapla-
cení dluhů a Klářino léčení to 
bohužel nestačilo. Skončil na ulici. 
Od té doby žije pořád stejně. Ráno 
žebrat, večer do bezdomovecké 
vývařovny a pak jít spát do svého 

„brlohu“, zahrabaný ve starém 
papíře. Jako lidská krysa. Druhý 
den zase. Všechno dokola. Dostat 
se z tohohle bludného kruhu chce 
nadlidské síly. A Petr už všechny 
síly a naději ztratil.

Opět se probral. Sáhl do kapsy 
a vytáhl fotku. V nepropustné tmě 
mžoural na usmívající se postavy 
lidí, zachycené rukou fotografa. Po 
tváři mu začaly stékat slzy. „Proč?“ 
Pláč ho opět ukonejšil do spánku. 
Tentokrát hlubokého a mírumilov-
ného.

Ráno ho probudí paprsky slunce 
a Petr se vydá na další otáčku 
nekončícím kolotočem života. Kdy 
tohle skončí?

Lucka Stádníková

Můj obyčejný den
Přemýšlel jsem o tom, jaký je vlastně 
můj obyčejný den, a napadlo mne, 
že mé dny jsou vlastně hrozně stere-
otypní. Pokusím se vám teď vylíčit, 
jak vypadá můj den.

Je to sice neuvěřitelné, ale ráno 
vstanu. Nasnídám se, provedu 
osobní očistu a utíkám na tramvaj. 
Většinou ji už ale nedoběhnu, a tak 
musím delší dobu čekat. Za několik 
desítek minut konečně přijede další, 
nacpu se dovnitř. Při cestě v tram-
vaji se snažím doučit to, co už 
jsem doma nestihl, ale většinou je 
tak narváno, že se nemohu sklonit 
dolů, abych si vzal sešit. Po úmor-
ných pětatřiceti minutách přichází 
konečně vysvobození, tramvaj 
zastavuje a já se snažím dostat ven. 
Sláva, podařilo se. Mou další pře-
kážkou je semafor, na kterém je 
zelená jednou za sto let, a tak mi 
nezbývá nic jiného, než jít na čer-
venou. Několik nervózních řidičů 
na mne sice řve, ale já si jich 
nevšímám a svižným krokem 
mířím k budově Gymnázia 
Botičská. Projdu vchodem a začíná 
druhá etapa mého dne – škola.

První hodina je dějepis. Snažím 
se aspoň trochu vnímat a sledovat 

probíranou látku, ale je to docela 
namáhavé. Druhá hodina je 
zeměpis. To je jedna z nejvíce 
vyčerpávajících hodin, protože 
musím plných čtyřicet pět minut 
sledovat profesora, aby mi něco 
důležitého neušlo. Třetí hodina je 
pro mne doslova kritická – fyzika. 
Jsem už naprosto vyčerpaný, 
a proto nemohu vnímat látku, která 
mi vůbec nic neříká. Celou hodinu 
se snažím zabíjet čas, aby mi to 
uteklo co nejrychleji, takže se 
koukám z oken, ťukám do lavice, 
houpu se, prostě se snažím dělat 
vše proto, aby to už bylo za mnou. 
Nastává čtvrtá hodina – český 
jazyk. Překonávám sám sebe a vště-
puji si do hlavy vše, co jen mohu, 
ale po dvaceti minutách je moje 
mozková kapacita zcela zaplněna 
a už nemohu vnímat dále. Naštěstí 
po této hodině přichází dlouho 
očekávaná rozcvička. Abych se 
totiž dostal na angličtinu, musím si 
vyběhnou tři patra po schodech, to 
mne trochu osvěží. Avšak toto osvě-
žení mi vydrží jen patnáct minut, 
poté nastává zase kolaps. O pře-
stávce si schůdečky zase pěkně 
seběhnu dolů a jsem opět osvěžen. 

Další hodina je bohužel znovu češ-
tina, po půlce hodiny se mi na ruce 
objevují puchýře od nadměrného 
psaní, ale nemohu přestat, musím 
vydržet až do konce. Zvonit už 
mělo před půl minutou a já odpo-
čítávám každou vteřinu a říkám si: 
„Tak už zvoň, sakra!“ Konečně, 
vytoužený zvuk zvonku se objevuje 
přesně v době, kdy paní profesorka 
chtěla začít další látku. Vybíhám 
ze třídy, abych se mohl procpat ke 
své skříňce, ale není to tak lehké. 
Po několika minutách již sedím 
venku a čekám na zbytek party, 
abychom se mohli přesunout do 
druhého ústavu. Tam nám naštěstí 
dají jen najíst, ale po odchodu mám 
žaludek stejně prázdný jako před 
příchodem.

Přede mnou je třetí etapa – cesta 
domů, ale není to už tak hrozné 
jako ráno, za slabou půlhodinku 
jsem tu a začíná příprava na další 
den, ale ta brzy skončí, já se svalím 
na postel jako po maratónu a usnu. 
V mysli mi proběhne myšlenka:
„A zítra zase znovu!“ Tak co, mys-
líte si, že můj den není stereo-
typní?

Lukáš Vyskočil
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Jsem tu s tebou, sedím na balkoně 
ve svým panelákovým bytě osvět-
leným paprskama únorovýho slu-
nečního kotouče, pozoruju tě 
a v hlavě se mi převaluje, jaká 
vlastně seš.

Za poslední dobu ses hodně 
změnila. Omládla jsi. Staří lidé to 
nesou těžce. Zradila si je. Mysleli 
si, že si tě vezmou s sebou do 
hrobu, že je necháš alespoň v klidu 
dožít. Já ti tu změnu nezazlívám. 
Líbí se mi život, který v tobě tepe. 
Dokonce žiješ i divokým nočním 
životem. Dobře, s některými kama-
rády se v tomhle nemůžeš měřit, ale 
možná je to tak lepší. Každá leg-
race totiž něco stojí. Zdá se mi, že 
seš neposlušnější než dříve. Někdo 

se tě dokonce bojí. Bereš různý 
tablety a papíry, hulíš marihuanové 
cigarety, kradeš a občas i vraždíš. 
Chápu, nové věci se musí 
vyzkoušet. Užiješ si legraci 
a napětí, ale pozor, nic se nesmí pře-
hánět. Mrzí mě, že v tvém nitru stále 
ještě přežívá rasismus. Je v tobě 
hluboko zakořeněný kvůli tý pra-
šivý výchově a vzdělání, který ti 
poskytli v minulosti. Neuraž se, 
na tebe se nezlobím, zlobím se 
na ty, kteří ti takové ideje vštípili 
do duše. Přesto pozoruju příjemný 
změny. Stáváš se tolerantnější, a to 
nejen ke všem národnostem, ale 
také k homosexuálům a jiným 
minoritním skupinám. Musíš však 
projít ještě dlouhou trnitou cestou. 

Začínáš si všímat postižených lidí 
a snad sis uvědomila, že mají stejné 
právo na život jako já. Probouzí se 
v tobě ekologické vnímání a pre-
feruješ občanskou společnost, svo-
bodu a demokracii. Máš pěkné 
ideály. Jen si je nenech zkazit 
a pevně se jich drž.

Nedávno, když jsem byl od tebe 
na dlouho odloučen, moc se mi po 
tobě stýskalo. Teprve tehdy jsem si 
uvědomil, jak moc tě mám rád i se 
všemi tvými chybami. Nenechal 
bych tě vyměnit za nic na světě. 
Záleží mi na tobě. Chci, aby si tě 
lidé vážili, aby se jim s tebou pří-
jemně žilo a aby byli doma šťastní.

Filip Čepelák

Praha roku 2000

Jak jsem nevyhrál válku
Válka je peklo, o tom se nebudeme 
přít. Jsme na frontě už dva měsíce 
a boje zuří stále víc a víc. Kde 
jsou sliby vlády, že válka skončí 
během měsíce, bla, bla, bla … Jen 
kecy a nic než kecy. Denně kolem 
mě umírají desítky mých přátel, 
vlastně mám obrovský štěstí, že 
ještě žiju, je to příšerný.

Teď to bouchlo hodně blízko. Je 
to jak zlý sen. Dali nám do rukou 
zbraně. Posadili nás do helikoptér, 
stíhaček, tanků a obranných věží 
a snažte se, jak umíte. Ti páni tam 
nahoře vůbec nevědí, jaké to je, 
když se dostanete do křížové palby. 
Ach, zase jeden, co si myslel, že na 
to má. Chudák, byl to dobrej kluk.

Přemýšlím. Nejdřív jsme bojo-
vali s fašisty, pak nás učili bojovat 
s komunisty. Teď tu stojíme proti 
někomu, o kom nevíme nic. Jak 
vlastně vypadají? Proč na nás útočí? 
Kolik jich je? Skončí to vůbec 
někdy? Máme šanci zvítězit? 
Nabízí se tisíce otázek a … žádná 
odpověď. Oni jako by nebyli, ale 
přesto ty vesmírné lodě kolem jsou 

skutečností až moc přítomnou na 
to, aby mohly neexistovat. Přišli 
z vesmíru, ale proč? Proč, ptám 
se?

Musíme to brát s nadhledem. 
Zase se mi dostal do hledáčku. 
Automaticky tisknu spoušť a ozve 
se suché zapraskání mého kulo-
metu. Vlastně je to teď můj nej-
věrnější přítel. Válka z nás udělala 
stroje na zabíjení, neschopné uva-
žovat. Je to šílenství. Ten seržant 
vedle mě je doktor, zubař. Jsou tu 
se mnou umělci, lékaři, lidé, kteří 
mají odpor k zabíjení. A přesto 
musí zabít, protože chtějí přežít.

Celé to nedává smysl. Naše 
planeta není tak skvělá, jak ještě 
před několika desítkami let hrdě 
prohlašovali Američané. Národy 
a státy? Musím se smát. Útok 
z kosmu udělal jedinou dobrou věc, 
spojil věčně rozhádané zemičky na 
naší ubohé planetě v jeden celek. 
Jako výsledek nic moc, ale aspoň 
něco.

Musím myslet na antický Řím. 
Taky ho vyplenili a život šel dál. 

I my budeme pravděpodobně pora-
ženi a život snad půjde dál. Možná 
se to ještě dozvím, možná ne. 
Napadá mě ještě lepší přirovnání. 
Bílí lidé vyvraždili Indiány, protože 
byli technicky vyspělejší a měli 
víc, mnohem víc vojáků. Ti mimo-
zemšťané jsou taky technicky na 
výši a kolik jich je? Pořád je okolo 
dost ufonů na zabíjení a dost na to, 
aby zabili nás. Asi nám to patří …

Moc jsem se zamyslel. Šrapnel 
doslova roztrhal moji věž. Ještě 
jsem si všiml, že totéž se stalo ser-
žantovi vedle. Probudil jsem se až 
v nemocnici. Prý už nebudu moct 
chodit a pošlou mě domů. Ptám se 
ošetřujícího lékaře po mém seržan-
tovi. Jen zakroutil hlavou. Pochopil 
jsem.

Pro nás dva válka skončila. Po 
nás a našich přátelích přijdou další. 
Další nebožáci, kteří se budou 
muset zoufale bránit, aby – aby 
dopadli stejně jako já, v lepším pří-
padě, nebo jako seržant. Válka je 
peklo …

Vašek Hnátek
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kolem stovky závodníků brousí 
první týden v červenci šest 

tratí v některém m í s t ě 
naší republiky. Vždy dva ročníky 
se konají na jednom místě. Letošní, 
již čtrnáctý, se podruhé pořádá 
v Praze.

Minikáry se dělí do několika 
věkových kategorií, z nichž pouze 
jediná je pro jezdce nad 18 let. 
Z toho jasně vyplývá, že minikáry 

jsou především dětským sportem. 
Mezi jejich výhody bezpochyby 
patří fakt, že na rozdíl od jiných 

automobilových sportů jsou, 
díky absenci motorů velmi 

ekologické. Také to, že 
sdružují mladé lidi 

a dávají jim 
možnost vynik-
nout, najít si 
skvělé přátele ze 
všech  možných 
koutů naší země 
a dobře se bavit, 

je třeba velmi 
ocenit.
Na závodech je 

skvělá atmosféra, všichni 
se baví, jak to jen jde, a je 

kolem všeho dost legrace.
Pokud se budete chtít dovědět, 

jak to vlastně ve skutečnosti 
vypadá, přijďte se na nás v čer-
venci podívat. Budete srdečně 
vítáni, rád vás všechny uvidím. 
Nashledanou.

Vašek Hnátek
foto: Tomáš Nedoma

Šestidenní minikár
Šestidenní závody minikár se u nás 
jezdí již od poloviny 80. let. Od 
roku 1993, díky rozpadu naší 
zemičky na dvě ještě menší, 
dostaly navíc do názvu 
slůvko „mezinárodní“. 
V této podobě 
existuje Šestidenní 
dodnes a velmi 
pravděpodobně 
tu bude ještě 
dlouho.

Co vlastně 
jsou minikáry? 
Na rozdíl od 
mnohem slavnějších 
motokár nemají motor 
a jezdí se na nich z kopce 
na základě gravitace, ale nerad 
bych na tomto místě zabíhal do 
fyziky. Jednotlivé kategorie mají 
své hmotnostní limity.   Speciální 
kategorií, i když úplně nesmyslnou, 
je jedna, která rozděluje kluky 
a holky zvlášť. Je to hloupost, ale 
těžko to někomu rozmluvit. Navíc 
je to jen v jedné kategorii ze 
sedmi! 

Občas se také vyhlašují „spešl“ 
jízdy mechaniků, kde mohou jet 
lidé, kteří nemají závodní licenci, 
ale závodního ducha ano. Třeba 
ve Východních čechách je pro ně 
přímo vyhlašován pohár, tzv. 
„Horák cup“. Existují i historické 
tabulky sahající hodně hodně 
do minulosti.

Soutěží se ve dvou disciplínách, 
ve slalomu a sjezdu. V Českoslo-
vensku se minikáry jezdí již od 60. 
let a především je u nás zastoupen 
slalom. Právě slalomu je věnován 
tento závod.

Šestidenní je bezpochyby 
nejprestižnějším nenominačním 
závodem minikár ve střední 
Evropě. Zúčastňují se jí čeští 
a slovenští jezdci. Každoročně asi 




