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Úvodník
Milý čtenáři,
Nedávno jsem se prodíral kupou stařeckých čísel školního časopisu. Časopisu, který 
mě provázel téměř celou devítiletkou základního vzdělání.
Byl to návrat do vzpomínek života již téměř zmizelého, nikoli však zašlého, ačkoli 
i dílem nemalé porce infantilních výronů, jejichž sémě mě proudem odplavilo až sem, 
do redakce gymnaziálního komplexu, komplexu Gymnázia Botičská.
Možná právě proto, jsem se k mojí první pisatelské branži stroze vrátil. Kdoví. 
V dnešním světě nalezneš opravdových jistot skutečně pramálo o čemž ses ostatně (já 
pevně věřím) dočetl v minulém úvodníku.
Nebude to však také tím, že se o ně nesnažíme tak, jak bychom měli? Tuto otázku 
musím samozřejmě nechat nezodpovězenou. 
Pokusím se Ti ale odpovědět na otázku (pakliže nebudeš chtít, úvodník raději 
vynechej), proč je B-komplex v rozšafnosti třetího tisíciletí tak věrný a jistý jako 
máloco, a potažmo málokdo. 
Je to náš skutečný a opravdický kamarád. Kamarád, který touží svojí vroucí láskou 
zahrnout každého, tím spíše pak nepřítele. 
Proč myslíš, že je mu libé snášet barbarské útoky, jejichž zájmem je hanit neposkvrněnost 
tvůrčího úmyslu, úmyslu skutečného poznání, skutečnému smyslu odvěkosti lidského 
pokolení? Proč myslíš, že je mu třeba dlouhých hodin snaživé práce..
To ne že by za sychravých odpolední nevěděl, co roupama počít. Je to pro Tebe, človíčka 
Botiče, jehož přirozený empirický chtíč je nejcennější nikoliv obligátní touhou.
Je to pro ten kousek historie a tradice našeho krásného společenství. Apoštolského 
společenství botičstva, jehož čistoty jsi součástí, a jako základní, a tedy nejdůležitější 
smítko žiješ. Ty jsi smyslem a budeš jím navěky.
Přes veškerou jedincovu sílu jedno smítko nic nezmůže. Zůstane-li samo, nesmeteno 
po bok ostatních, je odsouzeno k předčasnému zániku.
To není barikáda klasicko-liberalistickým tendencím a už vůbec ne ovzdušnění CO2 
přepjatou skleníkovinou komunismu. Je to přátelská prosba.
 Hoď svůj nápad do několika sloupků a splníš, oč Tě žádám. 
To však záleží jen a jen na Tvé vůli.

Za redakci a botičmus vroucně Michal Ježek
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Všem zájemcům  o poezii a vý-
tvarné umění nabízí se možnost vy-
užít svého talentu či jiného tvůrčího 
potenciálu.

Školní časopis B-komplex tímto 
ohlašuje zrod prvního tématického 
sborníku studentské poezie na naší 
škole, který umožní nahlédnout do 
podstaty poetického dění GB, a to 
jednak klasickou formou sborníko-
vou, doplněnou výtvarným zpraco-
váním, tak i prostřednictvím recenzí 
básnických děl či rozhovorů s kan-
torským botičstvem.

Prostor dostane poezie všech žán-
rů a samozřejmě i cizojazyčná tvor-
ba (v tomto případě zašlete prosím 
i překlad). 

Podmínkou pro přispěvovatele 
však je současné studium našeho 
ústavu a samozřejmě pouze vlastní 
produkce. 

Uzávěrka pro doručení prací je 
21. 5. 2006. Svou tvorbu můžete 
zasílat na redakční e-mailovou ad-
resu GBKomplex@gmail.com či 
osobně dopravit do redakční krabi-
ce, která se zabydlí zřejmě v prvním 
mezipatře. 

Samozřejmě je možné přispívat 
též anonymně, pod přezdívkou či 
jinou náhražkou identity. 

Během horečných příprav našeho 
společného Botičáku proběhne též 
celoškolní propagační kampaň za 
podpory mnohých botičských ce-

lebrit. Nezapomeňte ji pozorně sle-
dovat a naslouchat informačnímu 
hlášení školního rozhlasu, kterým 
budou připomenuty všechny aktu-
ality.

Pozvedněme tedy básnickou ge-
neraci našeho věku tam, kam sku-
tečně patří. Budeme-li tvořit pečlivě 
a s láskou, naše úsilí bude odměně-
no.

Pakliže se kvůli vřelému zájmu 
nedostane na vše, nevěšte hlavu 
a očekávejte vstřícně další vydání.

Nechť je všem Básnický Botičák 
opravdovým ušlechtilým předse-
vzetím a neposkvrněným přínosem.

Michal Ježek
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Básnický Botičák
aneb tématický sborník studentské poezie

Aktuality Aktuality

Rezurekce Botičstoku
Když jsem byl v prváku, 
tak sem zažil poslední Bo-
tičstok. Výborná akcička, 
kde hrály všechny stávají-
cí školní kapely, sešli se 
tam všichni správní lidi 
a já se hned seznámil s 
půlkou školy. Po odchodu 
sextánů však tradice vy-
mřela. Škoda,co? A víte 
proč? Protože Botičstok 
za nás nezorganizuje nikdo 

jinej než MY, Botiččátka!
A tak nám to nedalo a než 
odsud vypadnem, tak by-
chom rádi obnovili jednu 
velice příjemnou tradici. 
Tento novej Botičstok jsme 
si naplánovali na někdy v 
červnu, jenže nás protago-
nistů je málo, a tak bychom 
touto cestou rádi poprosi-
li všechny mladší spolužá-
ky, kteří hrajou v nějaké 

kapele a mají chuť se do 
této estrády zapojit, aby 
mi ( Honza Soudek, 4.C ) 
dali ňák vědět, ať s nima 
můžem počítat a celý to 
naplánovat. BOTIČ FORE-
VER! Hawk.

Honza Soudek

Slovní striptýz s Alicí Neumannovou
Tento rozhovor byl uskutečněn na 
začátku školního roku (září 2005) 
a poupraven v rámci možností do 
spisovné češtiny. Za několikaměsíční 
zpoždění se naší milé první oběti sr-
dečně omlouváme a chtěli bychom jí 
tímto adresovat vřelý dík za důvěru 
a čas, které B-komplexu statečně do-
přála. Nechť je její odvaha motivací 
všem, které polapíme do odzbrojující 
slovní sítě příště. 
Jinak si ale, čtenáři, myslím, a nemys-
lím si to sám, že Tě tato zbrusu nová 
rubrika osloví. Pakliže ano, budeme 
spokojeni, pakliže ne, budeme spoko-
jeni stejně. 
To ti srdečně přejí tvoji „striptýzáci“.

 
Jak se jmenujete a kolik je vám let?
Jmenuji se Alice Neumannová a je mi 
25 let.

Jaké obory jste vystudovala?
Mám vystudovanou angličtinu a děje-
pis. V červnu jsem dělala státnice z dě-
jepisu a teď v září státnice z angličtiny. 
V říjnu jsem pak měla promoce.

Proč jste tyto obory vystudovala? 
Co vás na těchto předmětech zají-
má?
Angličtina i dějepis mě bavily už na 
střední škole, ale angličtinu jsem 
chtěla studovat a dějepis jsem si k ní 
přidala spíš náhodou. Nakonec se ale 
ukázalo, že to taková bokovka není. 
Docela jsem se s tím natrápila, po ar-
chívech vysedávala…

Jaký předmět tedy učíte raději?
Určitě učím raději angličtinu než dě-
jepis.

Proč?
No.. dobrá otázka. Asi proto, že mám 
při angličtině více možností jak zapo-
jit studenty,
protože můžeme například hrát hry, 
můžeme dělat více praktických cviče-
ní a angličtina je více komunikativní.

Studenti tedy více zapojují tvoři-
vost?
Určitě. Studenty jsem tak schopná 
lépe poznat.

Proč jste si vybrala přírodovědné 
gymnázium, když učíte humanitní 
obory?

Vzhledem k tomu, že nejsem z Prahy, 
takže moc neznám pražská gymnázia 
a měla jsem několik nabídek, rozho-
dovala jsem se podle toho, jak mi byl 
svým jednáním sympatický pan ředi-
tel, pan zástupce a samozřejmě, jak se 
mi líbila škola. Dalším důvodem byla 
dostupnost dojíždění do školy.

Jste tady zatím krátce; jak jste zde 
spokojená?
Zatím se mi tu líbí. Jsem určitě ráda, 
že jsem na gymnáziu. Neměnila bych. 
I co se týče studentů…

Vycházíte s nimi?
Myslím, že s nimi vycházím dobře. 
No, určitě nějaké konflikty byly a ur-
čitě i nějaké budou, ale myslím si, že 
jsou zdejší studenti na úrovni a dá se 
to dobrým způsobem řešit.

Bylo pro vás důležité učit na gym-
náziu?
Myslela jsem si, že zde nejlépe uplat-
ním své znalosti z vysoké školy. Mám 
tuhle kombinaci vystudovanou pro 
střední školy, takže ani nemusím jít 
učit na základní školu.

Tady je ale značný důraz kladen na 
přírodovědu?
Ano. Dějepis je strašně obsáhlý a zdej-
ším přírodovědným zaměřením je tak 
časově dost omezen.

„Říká se, že učitelství je určitým způ-
sobem poslání.“

Zmínila jste, že jste si vybírala ško-
lu podle dostupnosti. Odkud vlastně 
jste? A kde bydlíte?
Bydlím v Odoleně Vodě.

Jak je toto místo daleko od Prahy?
Odolka je asi 15 km od Prahy. Zhruba 
25 minut přímým spojením z Kobylis. 

Jak dlouho vám tedy trvá cesta do 
školy?
Asi 45min., až hodinu když to dobře 
navazuje. Pak jedu na Pavlák (I.P.Pav-
lova, pozn. red.) a do školy tramvají.

Jaké máte záliby, tedy kromě děje-
pisu a angličtiny?
No, na „vejšce“ jsem měla spoustu zá-
lib. Teď mám pocit, že je člověk víc 
vytížen, příprava do školy, opravovat 
písemky atd., takže mám určitě méně 

času na své zájmy…, ale myslím, že 
jsem docela velká sportovkyně.

Tím jste navázala na naší další otáz-
ku.. dělala jste nebo ještě děláte ně-
jaký sport?
Hrála jsem volejbal. Teď už tedy spíš 
pasivně. Dříve jsem hodně lyžovala, 
protože jsem původně z Vrchlabí, teď 
už tedy rekreačně, ale pořád ráda. 

Lyžovala jste závodně?
Závodně asi do svých patnácti let, 
ještě na základní škole. Chodila jsem 
na sportovní základku ve Vrchlabí. To 
s tím souvisí.

Provozovala jste ještě nějaké spor-
ty? 
Hodně jsem dělala aerobik, speciálně 
tedy kickbox aerobik, to je něco, co 
mě baví .

Proč zrovna takovou „originální“ 
kombinaci?
No je to kickbox aerobik, přesně tak. 
(úsměv)

A další zájmy?
No, určitě se nebráním jít si zahrát vo-
lejbal nebo basket. Jinak mám ráda .. 
hodně čtu knížky, na VŠ jsem musela 
číst hodně odbornou literaturu, takže 
se teď vracím trochu k beletrii, na co 
jsem neměla tolik času. Třeba to, co 
teď přečtu v metru, jé jéj. Jinak cesto-
vání. Hrozně ráda cestuji.

Cestujete spíše do zahraničí nebo po 
Čechách?
Spíše po Čechách. Třeba s kamarády 
z VŠ, kteří  mi jsou teď asi nejbližší, 
tak i po Čechách i … nebo jen tak sto-
pem, to už ale trošičku omezuji tím, že 
stárnu a jsem línější. Teda ne, že bych 
byla stará (smích), ale už se to trošičku 
projevuje, jsem zhýčkanější, než jsem 
byla. Ale cestuji i do zahraničí.. vra-
cím se pravidelně do Ameriky.

Za příbuznými?
Ne, ne, ne. Mám tam známé, studova-
la jsem tam.

Předpokládám, že angličtinu.
Přesně tak. Tam asi začala moje ka-
riéra s angličtinou. Na VŠ jsem do 
Ameriky jezdila každé prázdniny ale-
spoň na pár měsíců. Amerika je taková 
moje ..

Příčná tvář 
Uprostřed život zevnitř nevěra,
potápět se za tmy proudem,
co z kamenného nitra vyvěrá.
Příčná tvář a sličná důvěra,
nostalgie pitoreskních krás,
tu z hlouby srdce měl bys cítit…
Teď nejsi jeden z nás.
Polokružní spílání ubožátku z řas,
nenávidíš touhy pouličních agónií,
teď nejsi jeden z nás.
Otupění malované havárií…
z líto nosných mas,
pětkrát žij a dvakrát zemři,
už nejsi, teď nejsi jeden z nás! 

Krůpěj ničeho
Nad prázdnými řádky ohrnuješ ztvrdlý ret.
Není však tvůj a spolu s ním i múza jednou políbí. 
Třeba tam, kde to nečekáš…
Je to jen sen, co ze dna ztratil svoji tvář.
Tak chmurný a oblých tvarů. Rozplyne se s vizí.
Nač cizí? Svoji zahradu si krví zalívej. Ať zmizí!
Ke třetí odpolední. Třeba.
Snad i odhalené ruměnce ti přijdou zamávat.
Na cestu podpatkem překoty si razíš cíl.
Pouť přenádherná, sama rozevlátá tudy letěla.
Ze středy na čtvrtek, z pátku na sobotu a 
a od smrti k počátku.
V pořádku si hlídej slabikář. 
Ať ti úsměv nezmizí než z očí slzu skropí čas.

Michal Ježek
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Druhý domov?
Ale jo, asi bych to tak řekla, protože 
tam mám hodně blízké lidi a ráda se 
tam opakovaně vracím.

Jak doma nejraději relaxujete? Ur-
čitě se přeci nedá jen pracovat, člo-
věk musí také někdy odpočívat.
Musím říci, že od doby, kdy jsem 
ukončila vysokoškolské studium, mi 
chybí taková ta pohoda s kamarády, 
kdy jsme zašli v týdnu posedět do 
hospody nebo do studentského klubu.. 
určitě to dost pociťuji, ale když můžu, 
třeba si zajdu v Praze do kina nebo na 
nějakou výstavu.

Chodíte do multikina?
No, zrovna posledně jsme s přítelem 
uvažovali, že půjdeme do „filmáče“, 
už přesně nevím, co to bylo, ale říkala 
jsem si, že mi to určitě zkazí náladu, 
tak jsme nakonec šli do multikina na 
Karlíka a továrnu na čokoládu. Teda 
pro děti to zrovna moc není.

A co třeba divadlo?
Jo, mám ráda činoherní kluby.

Činoherní? Nebo třeba operu?
Ježíš operu vůbec. (smích) Ani bych 
nešla, na operu, na balet… v tomhle 
jsem asi kulturní barbar. Jednou jsem 
ale byla na Evženovi Oněginovi v Ná-
rodním Divadle; bylo to v ruštině, tři 
hodiny a bylo to nesnesitelný.

Ale byly tam určitě i titulky.
No, ale v ruštině. Jen jsme dostali 
skript stručného děje.

Takže máte ráda spíše komerční zá-
ležitosti? 
Asi ano, ale na druhou stranu mám 
ráda i klasiku, krásnou literaturu.

Máte nějaká oblíbená díla? 
Jeden z mých nejoblíbenějších autorů 
je asi Milan Kundera. Ale jinak oblí-
bených knížek mám moc a moc. Tře-
ba Orwella. Od něj mám ráda hlavně 
1984, i když je to profláknutý.

Teď zabrousíme trošku k tenkému 
ledu, říkala jste, že máte přítele..
No to opravdu nevím, jestli je třeba 
rozebírat..

Dobře, ale máme pro vás takovou 
základní filosofickou otázku. Měla 
jste nebo máte nějakou přezdívku?

 Asi vyloženě přezdívku ne, ale jsem 
Alice, takže mi lidé většinou říkají 
Elis, anglickou formou, nebo Aličko.

Hmm. Aličko.
(smích)Ale to není přezdívka, jen mě 
chtějí pěkně oslovit.

Takže byste se nebránila, kdyby...
(smích)Ne, prosím hlavně ne do ti-
tulku Alička. Někteří kamarádi mě 
tak oslovují, ale asi by to nesedělo od 
každého.
Když už jsme tady mluvili o základní 
filosofické otázce, zeptám se vylože-
ně na tu základní. Proč jste vůbec šla 
učit ?
No, to je opravdu filosofická otázka. 
Určitým způsobem jsem byla předur-
čena tím, že jsem vystudovala zmíně-
né předměty přímo v oboru učitelství. 
Neříkám, že mě nenapadlo dělat něco 
jiného, třeba využít jazykových zna-
lostí a jít si do nějaké zahraniční firmy 
vydělat více peněz. Bavilo by mě třeba 
tlumočit, ale k tomu je třeba obrovská 
praxe. Říká se, že člověk musí začít od 
píky, a také se říká, že učitelství je ur-
čitým způsobem poslání.

Jaký máte názor na to, jak ostatní 
lidé učitelství vnímají?
Myslím, že v dnešní době se k němu 
lidé staví poněkud negativně. 

V jakém smyslu?
Nemyslím, že je to spojeno s penězi, 
ale s prestiží; Učitel někomu posky-
tuje vzdělání, a za to si ho společnost 
váží. Myslím, že v tomto smyslu je 
dnes učitel malinko znehodnocován. 
Dříve byl pan farář, pan učitel a k nim 
se projevovala uctivost. Každý sice 
říká, že učitelé chtějí neoprávněně 
přidat, protože mají spoustu prázdnin 
a vlastně nic nedělají, ale já vždycky 
říkám, ať si jde každý stoupnout před 
třídu třiceti lidí a něco tam předvádět.

Učit na základní škole je ale trochu 
o něčem jiném než třeba na střed-
ní..
Určitě. Je to individuální, učitel od uči-
tele. Jim ale jejich povolání nezávidím 
a myslím, že bych to neměla zapotře-
bí. Učitelství mám ale ráda a myslím, 
že je to pěkné povolání, i když nevím, 
jestli u něj vydržím nadosmrti.

Ale učit nebyl váš dětský sen?
Mám rodiče učitele, takže jsem jimi 
určitým způsobem byla ovlivněna.

Tak že vás k tomu nasměrovali?
Ne. Naši chtěli právníka nebo doktora. 
Já jsem chtěla původně studovat far-
macii, která mě moc bavila, speciálně 
chemie.

Z toho ale trošku vyplývá, že jste 
všeobecně nadaná?
(smích) No, asi jsem bývala žákem.. 
nemyslím, že průměrným, trojky jsem 
nemívala, ale asi jsem ani v ničem 
zvlášť nevynikala. Nebyla jsem Ein-
stein na jazyky a dějepis je o tom, že 
se mu člověk věnuje, že se mu naučí, 
dostane jedničku.

„K alkoholu mám asi kladný vztah“

Máte v hlavě nějaký program na data? 
Pro mnoho studentů je to nepřekona-
telný problém.
Tohle mně nedělalo problémy, i když 
otevřeně říkám, že nejhorší věc v mém 
životě byly dějepisné státnice. Měla 
jsem pocit, že se to nikdy, nikdy v ži-
votě nenaučim, byla to noční můra.

Ale zvládla jste to?
Měla jsem ale bezmoc, že mi to v hla-
vě nezůstane.Ale Nakonec jsem to po 
velikém úsilí zvládla a v hlavě taky 
něco mám.

Říkala jste, že jste mívala ráda kul-
turní posezení s přáteli… když vez-
meme třeba ty hospody, máte…
To je hezky řečeno. (smích)
Ne takhle: Mám moc ráda víno..

Jak často ho pijete?
Tak vínko, můžu si dát každý den 
skleničku.

Bílé nebo červené?
Teď asi bílé, ale červené mám také 
ráda. A co se týká obecně alkoholu, 
mám k němu asi kladný vztah. Tedy 
ne že bych byla alkoholik, ale když to 
někde je.. napiji se, neopíjím se.

Někdo s tím má třeba problémy.
Ne, určitě jsem to párkrát v životě ne-
zvládla, třeba po dějepisných státni-
cích nebo někdy jsem třeba přebrala, 
ale nedělám to pravidelně.

Já myslím, že jsme si s vámi, krásně 
popovídali. Byla to skutečně pěkná 
debata. Děkujeme.

Michal Ježek, Michal Malý

Šokující zprávy z Botiče
Kokrhavý středoškolák

Po odhalení tajuplného Syndromu 
falešných jmen, o kterém jsme vás 
informovali v předešlém čísle, začíná 
vyvěrat na botičskou půdu další zaka-
lený pramen.

Shodou okolností se jedná opět o ne-
bezpečnou, nadmíru inteligentní vi-
rovou infekci, „kosící“ řady našeho 
studentstva, stále ještě se zmítající ná-
kazou SFJ, tzv. kokrhýlii.

B-komplexu to nechtěně prozradili 
tiskoví mluvčí narychlo zřízené kri-
zové skupiny profesorů, pracující na 
preventivní antivirové ochraně poté, 
co podlehli tlaku všudypřítomné de-
moralizující paniky, ohrožující chod-
by GB. Více informací nám však tito 
kvalifikovaní odborníci, vystupující 
pod krycím jménem GB ANTIVIRUS 
MEN, odmítli sdělit, a tak je vše pod-
statné o tomto výzkumu nadále zaha-
leno tajuplnou rouškou tajemství.

Naši reportéři se však informačním 
embargem nenechali odradit a vypá-
trali pro vás prosakující šoty z utaje-
ných konferencí. 

Kokrhýlie, jak už sám název napo-
vídá, pochází z latinského slova „ko-
krhel,“ což v češtině znamená kokrhat. 
Jedná se tedy o nemoc, projevující se 
nadmíru rozmarně, ale co je závažněj-
ší, postihuje bezbranné studenty zcela 
rafinovaně.

První zmínky o tzv. kokrhání nebo 
také koňském říhání či pofrkávání, jež 
s kokrhýlií přímo souvisí, byly zjiště-
ny už před několika lety.

Přes nedostatek informací se však 
infekce závratně rozšířila a bez ja-
kéhokoli varování dnes napadá své 
oběti, většinou studenty čtyřletých 
gymnázií v době vyučování, a zejmé-
na pak při písemných pracích, kdy je 
obranyschopnost postiženého citelně 
oslabena.

Záhadný virus prodělává v těle hos-
titele několik latentních období, při 
nichž dochází k zvýšení hladiny a ná-
sledné nadměrné produkci tzv. sm-
shormonů, zodpovědných za proces 
psaní mobilních zpráv. 

Tyto hormony produkuje nově obje-
vená žláza středního mozku posilova-
ná aktivní účastí viru v mozku studen-
ta. Smshormony jsou pak uvolňovány 
do krve a následkem toho ztrácí po-
stižený přirozenou sebekontrolu. Na 
mobilním telefonu je tak nucen zuři-
vě psát výhružné a posměšné zprávy. 
Toto stádium, tzv. stádium Mobilní 
hypergrafie je virem zcela kontrolo-
váno a řízeno až do krajních zvrhlostí 
nuceného pisatele.

Vir pak provokující zprávy odešle 
tuctu přesně definovaných telefonních 
čísel z telefonního seznamu a automa-

ticky se tak přenese na nic netušícího 
příjemce, přičemž nákaza odesílatele 
zůstává zachována. 

 Proběhne tak infekce telefonní sítí, 
která propukne „dobrovolným“přije-
tím zprávy, poněvadž příjemce o la-
tentní nákaze zhola nic netuší.

Poté následuje stádium zvané Recall, 
kdy čerstvý nositel nákazy zavolá zpět 
odesílateli pod vlivem zatím nezná-
mých látek, s jistotou však pocházejí-
cích z viru samotného.

Dojde tak k přenosu zpětného sig-
nálu, který potvrdí úspěšné převzetí 
nákazy a umožní zahájit třetí virové 
stádium, projevující se již zmíněnými 
nemorálním odfrky a kokrhely, snaží-
cími se zastínit koňské skřeky infiko-
vané vyzváněcí melodie.

Pozoruhodné je, že u mobilního tele-
fonu není možné vyzvánění přirozeně 
vypnout, což jen přidává na rafinova-
nosti, s kterou vir, dostavše již přízvis-
ko kokrhavý středoškolák, vystupuje.

   
Michal Ježek

(Článek byl napsán z dobromyslných 
důvodů zabránit pandemii mobilních 
telefonů, šířící se přes mladou popu-
laci s kořeny v mateřských školkách. 
Sám autor je totiž jeden z postiže-
ných.)

(Ne)Dobrovolně

Napadnout slova, už ne jen tak.
Dřív ještě splývala ti ruka s paží.
Teď rozděluješ údy; údy plné ran?
Jak se ti zachce.

Vždycky je někdo navíc.
Já nyní se ho táži: Myslel jsi to vážně?
Odpověď však nechci.

Avšak útroby zesiřely dřív...
Ač s podivem, čelo propadne se spíš,
než by vrásky přijmout dobrovolně chtělo.

Takže důkaz o nepravdách přece rozdáváš...
Není horší ironické skvrny po rozlití upřímném.
Není nic špatnějšího než schválnost odměněná zradou.

Snadno na ni narazíš, ale těžko, těžko přijdeš včas.

Prostopášně do klína
Barometrem Slevy hněvu odměřuji zplihlou tvář.
Ona zas se k zemi ubírá 
a k dojetí jí malovaným šatstvem světa,
míle k míli připadá.
Ale co tě napadá?

Má dvoje oči. 
Bulvy napadených makovic 
se mezi pražcem ze dvou komor nevěřícně válí.
Její chuť je pálivá.

A přenádherná, 
jak za sirova ochutnává vůni přejícného.
Tu touhu ona dobře zná, 
a přece míří navždy pryč.

A až k nám zase někdy zavítá ..
… všechny stonky mnohaletých výhonků
porostou svéhlavostí do země, ze které přišly 
a zase přijdou, až se ona vrátí.
To pak slunce spadne do klína.

Je to těžká, prostopášná hodina.
Michal Ježek
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Slovní hrátky
aneb to „nejhrůznější“ z intelektuální smršti

Než se společně ponoříme do 
imponujícího zákulisí vyučovací 
jednotky, dovolte několik slůvek na 
úvod.
Především bych se rád omluvil za 
vlastní přebrepty, kterýchžto jsem se 
v minulém vydání dopustil. Jedná se 
o zkomolení zkratky prof. Čambala 
a přiřazení prof. Šmejkalové k jeho 
výroku ohledně humusu. Srdečně se 
výše postiženým omlouvám a doufám, 
že moji očistu přijmou.  
A teď už nezbývá než prohlásit druhé 
vydání této agresivní rubriky za zdárně 
zahájené.
Vlastně počkat: Vaše produkty i nadále 
zasílejte na adresu misa.jezek@atlas.
cz. Příjemné posezení a pevné nervy 
všem zde jmenovaným.

Jak jinak můžeme náš rozbor začít, než 
přehledem matematických dovedností 
II. ročníku…
prof. Šm.: Znáte funkce, kde je x3?
studenti: Ne.
prof. Šm.: Znáte funkce, kde je x5?
studenti: Ne.
prof. Šm.: Znáte funkce, kde je x7?
studenti: Ne.
prof. Šm.: Znáte vůbec něco?
studenti: Nic.

Striktnost prostně musí být!
prof. Ší.: Používejte stále tyto přesně 
definované pojmy! Takže…, i když 
je to jó velký zadek, je to pořád jen 
zadeček. (studium pavouků)

Solidarita našim studentům rozhodně 
nechybí…
prof. Šm.: Myslíte, že můžeme dát za 
x třeba jednu polovinu ? 
studenti: No…, že jste to vy.

Následuje ukázka přirozená rivality 
studentů při hodině dějepisu.
prof. Hl.: A proč myslíte, že to tak 
bylo?
student A: Kvůli válce.
prof. Hl.: Ano.
student B: Studente A, už to nehroť.
student A: Studente B, už to nehul.

U dějepisu ještě zůstaneme…
prof. Hl.: Roku 1774 byla ustanovena 
první školní docházka. A na jak dlouho 
museli děti chodit do školy ?
student: Na čtyřicet let.

prof. Hl.: Měli byste se učit místo 
výtvarné výchovy domácí práce. 
Nikdy nemůžete vědět, kdy budete 
muset umět nasekat dříví.

prof. Hl.: Tuší někdo, proč byl zvolen 
Fridrich Falcký ? Ano. Zase v tom děti 
bude sex, neboli sňatek.

Nyní zabrousíme na pole, intelektuální 
smrští poněkud nezorané… do učebny 
ZSV.
prof. Cm.: Co to zas děláte? Já vás 
zapíšu.
studenti: Ale… my jsme, my jsme…
prof. Cm.: Jo vy jste se jen blbě 
tvářili a ty sis jako obyčejně hrál zas 
s autíčkama.

Samozřejmě nesmíme opomenout ani 
filosofické úvahy v hodinách literatury, 
tentokráte na téma… 
student: Výsledkem rovnice lásky je 
kulka v hlavě.

prof. Jn.: Co by si Honzo řekl na to, 
kdyby k tobě dívka přišla a řekla, že 
je těhotná ?
st. Honza: Racionálně? No…, asi jak 
daleko je Nuselský most.

prof. Jn.: Víte co to chce? (rada 
k zdárnému studiu)
student: Brokovnici to chce.

prof. Jn.: Koho musíme zavolat, když 
chceme postavit dům? Ne statistika, 
ale…
student: Ukrajince.

prof. Jn.: Kdysi se řešilo, jestli by 
se známky neměly nahradit slovním 
hodnocením.
student: Jo. Pane Nováku, váš syn je 
kretén.

Teď pro změnu polem přeoraným…
prof. Šm.: Štefan chybí. 
st. Štefan: Já už nechybim. 
prof. Šm.: Já vim, máte chybět až 
pátou hodinu.
st. Štefan: Cože?
studenti: No spadneš ze schodů.

prof. Šm.: Tak co, počítají se tam 
nějaké chyby?
student: Ne.

prof. Šm.: Proč?
student: Protože je to hrozně 
zdlouhavý.

prof. Šm.: Na vypočítání tohohle 
příkladu vám stačí zapojit jen tři 
mozkové závity!
student: Já mám jen dva a přehřívá se 
mi procák.

prof. Šm.: Jak zdeformujete houbu?
student: No, můžeme ji zkusit 
nafouknout.

prof. Šm.: Ve zlomku se nenechává 
desetinná čárka. To je naprosté 
matematické diletanství!

Vděčné hodiny zeměpisu…
prof. Ča.: Co myslíte, že to bylo za 
vegetační pásma ? Tundra, tajga nebo 
step ?
studentka: No… sníh
prof. Ča.: Ano, máte pravdu, byl tam 
sníh.

prof. Ča.: Kdo jste zakašlal? 
student: Já jsem zakašlal.
prof. Ča.: Proč jste zakašlal? Tím 
chcete říct, že na to kašlete?

Sociálně patologické jevy jsou věčně 
iritující
prof. Cm.: Co s tebou udělá, když 
vykouříš marihuanu? 
studentka: No jak kdy…

prof. Šm.: Kdy pro Boha děláme 
chyby?
student: Když jsme nalitý.

Jak se dostat do Moskvy
prof. Ča.:  Cesta do Moskvy stojí 
vlakem tři tisíce. Musíte si vzít sebou 
dostatečné množství cigaret a láhev 
vodky na úplatky, a pokud tohle budete 
mít, tak to možná zvládnete.

Tradiční biologova věta 
prof. Ší.: Už nevím, kde mi hlávka 
stojí. 

Čím studenti přicházejí o iluze…
prof. Šm.: Prosím vás, dnes máme 
jubilejní čtyřicátou hodinu matematiky. 
Přece nepůjdeme na Vavot.

prof. Šm.: Kdo přijde na Euklidovu 
větu o podobnosti trojúhelníků, tak 
vyhrává.
studenti: Co vyhrává?
prof. Šm.: Získává dobrý pocit.

Zahálka nebo křivda?
prof. Vd.: Michale! (výhružně)
student: Ale já jsem si dneska poprvé 
udělal domácí úkol a…
prof. Vd.: A tím se chlubíte?
student: Ne, ale čekal jsem nějakej 
vděk.

Bezprostřední improvizace
prof. Šm.: Jak poznáte lichou funkci?
student: Od voka.

O skotech
prof. Hl.: Jaký je charakteristický rys 
skotů ? Nejen že mají sukni…
studentka: Dudy.

O Ruzyňském  gepardu 
prof. Ča.: Studenti, už jsem vám říkal 
o tom gepardovi, co má svázaný nohy 
a běhá po letišti?
studenti: Ne! 
prof. Ča.: No, to o tom gepardovi, co 
běhá po letišti a má svázaný nohy…
studenti: Neříkal.
prof. Ča.: Vážně?
studenti: Ne. Řekněte nám to.
(s úpěnlivým  prosením)

prof. Ča.: No to je gepard, který běhá 
po letišti a má svázaný nohy.

O vepřovém mase
prof. Ča.: Nejvíce prasat žije v Číně. 
Téměř každá čínská rodina má svůj 
chlívek.

Citát čísla
Nejdřív se zamyslete, kdo drží v ruce 
kružítko, je považován za diletanta. 
(prof. Šm.)

Ani toto „hravé“ vydání se neobejde 
bez speciální přílohy. Tentokrát ji 
obstará poplesová agonie, které pohltila 
skutečně leckoho. Nicméně z blíže 
nespecifikovaných  niterných důvodů 
strpte prosím patřičnou anonymitu 
přikrývající mnohé nepříjemným, 
nicméně nutným inkognitem.  Avšak 
věřte, že se vše, ač zahaleno do 
„intelektuálního oparu“, odehrálo se 
na prestižní botičské půdě…

Profesor:  Báro, vy nemáte košilku? 
Já vám garantuji, že ve čtyřiceti 
budete mít nadosmrti potíže se 
zádama. Vždyť jsme to brali i ve 
fyzice. K tomu se klidně podepíšu 
– na malé potíže mohou pomoci ještě 
radioaktivní lázně, na větší potíže už 
nepomůže nic.
 Ten styl oblékání, co zavedla Madona 

fakt nesnášim! Jenže tomu nikdo 
nechce věřit. 
Probudí se student X: Paní profesorko, 
vy jste před hodinou pila?
Profesor: Cože? 
Student X: No já jen že tady padají 
takový hlášky.  
Profesor: No, Jaroslav se probudil…
Student X: Mě je to jedno. Já už budu 
stejně ve čtyřiceti mrtvej, protože 
tohle fakt nemá cenu…  

Na úplný závěr připojme ještě 
Pětilístek na téma Rusko z pohledu 
studentů
Jaké je: velké, zkorumpované
Co dělá: opíjí se, odbourává 
socialismus, ničí se
Motto: Kalašnikov – jediný ruský 
zákoník.
Synonymum: válka (po případě 
Sovětsko)
 

Vysvětlivky zkratek: Hl – prof. 
Hlistová, Ča – prof. Čambal, Šm – 
prof. Šmejkalová, Vd – prof. Vondra, 
Jn – prof. Janoušková, Ší – prof. Šíma, 
Cm – prof. Cmuntová

Michal Ježek

Zvláštní pocit

Shakespearova láska k číslu
Utíkám se do nesmyslu
Mlčím slovy která dají
Víc než sama znamenají

Proplétání písmen řádků
Usínám a popořádku
Stydlivě se zajíknutím
Tichý hlas do křiku nutím

Mocný proud mě sráží k zemi
Neozval se, hlas byl němý
Kolik času ještě zbývá
Srdce tluče - jsem však živá?

Štěstí

Chodí v malých šatech léta
Ztrácí se mi mezi víčky
Ztěžka dýchám vůně světa
Pod postelí pantoflíčky
schovala jsem pro usmání

Drobná píseň z mlhoviny
Se jak láska lehce vznáší
Vídám večer bílou hvězdu
Kterou měsíc poponáší
Bez ustání sem a tam

Na své řádky dopis čeká
Prázdný papír, celý z mléka
Tichou chvíli prozradí
Slovy, jež jsou bez ozvěny
Všechno ve mně rozladí
V melodickém decrescendu

Kristýna Jirsová
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Barbar Colen a křižák

Je zimní večer
Je zimní večer. Týden v kuse sněži-

lo. U zdi stojí muž. Ten týden nejedl 
a nespal. Ne proto, že by nechtěl, ale 
nemohl. Zcela zahalen v dlouhý černý 
kabát s kápí. Nehnutě stojí, hlava sklo-
pená a jenom slzy zkrápějící sníh pro-
zrazují, že pláče. Žádný vzlykot, jen tu 
a tam roztaje kapka sněhu, když na ní 
dopadne poselství zoufalství. Opře se 
o zeď a sveze se dolů na sníh. Krát-
ce je vidět tvář. Je naprosto zdevas-
tovaná. Tekoucí slzy rozmáčely kůži, 
pod očima tmavě modré kruhy. Ústa 
zkroucená bolestí, zjizvená. Pleť bílá 
jako křída. 

Prsty se zimou namodralými nehty 
vytáhl čepel, která se nocí zableskla 
v matném pouličním osvětlení. Tepna 
na spánku divoce bušila. Střeva se mu 
svíjela jak klubko hadů hladem, který 

nemohl zasytit. Vykasal rukáv kabá-
tu, ve kterém byla schována kostnatá 
ruka s vystouplými žilami. Lehce se 
pousmál přes slzy, které mu skapávaly 
do klína. Čepel zlehka položil na paži, 
pak přitlačil a nechal ji se zakousnout 
do masa a přetrhat stěny tepen držící 
v něm život. Provedl naprosto přes-
ný řez, jako podle pravítka. Hlavou 
se opřel o zeď a čekal. Břečka snů a 
svinstvo života se vyplavovaly s hus-
tou, temně rudou krví. Slzy přestávaly 
odkapávat, nýbrž se hromadily v kout-
cích, kde tvořily velké útvary, které se 
třpytily na úkor hasnoucího světla v 
očích. Krev se rozlila po stehně a po-
malu sestupovala k zemi. Mráz ho ští-
pal do rány, ale toho nedbal. Okolní 
sníh tál pod každou kapkou a pomalu 
se měnil v rudou břečku. Usnul…

Zvláštní náhodou tudy šel bezdomo-
vec, místem, kudy normálně nechodí. 
Viděl tu kaluž krve, ránu na paži a vy-
hasínající oči. Nehnul brvou a při-
stoupil k chladnoucímu tělu. Do rány 
vrazil svůj prst a odvlekl skomírající 
existenci do nemocnice. 

Další den k poledni se probral. Str-
hal ze sebe všechny infuze a kapačky, 
elektrody a měřiče. Odešel z nemocni-
ce neviděn. Ztratil poslední iluzi. Iluzi 
o smrti. Už se nedokáže zabít, a tím 
ztrácí i svou poslední naději. Má ale 
ještě něco: Nenávist vůči lidem, kteří 
ho donutili proříznout si tepny a pak 
ho vrátili zpět do každodenního utr-
pení. 

Jaroslav Pustina

Barbar Colen a křižák

Jízda tramvají - „Proč“
Tento příběh je úryvkem z Knihy 

otázek a odpovědí  Romana Párala. 

Vždy, když jedu tramvají do školy 
nebo ze školy, tak mě napadá spous-
ta věcí. Možná to je způsobeno tím, 
že jezdím v posledním voze a koukám 
z okna, jak se za mnou vzdalují koleje. 
A navodí to jakousi zvláštní atmosfé-
ru.

Jsou to takové různé myšlenky: Třeba 
proč jsou někteří lidé veselí a jiní zase 
mrzutí. Možná je to důsledek něčeho, 
co je trápí, a nemohou se toho zbavit. 
Jiní lidé zase nedělají nic jiného, než 

že vynadají lidem, které potkají. Já si 
ovšem myslím, že takový člověk nemů-
že být tak zlý, jak vypadá, ale jen se 
mu stalo něco moc ošklivého a teď to 
každému vyčítá. 

Nejtěžší myšlenky, co mě napada-
jí, jsou typu: proč se stalo něco jako 
„Velký třesk“, proč? To mi vrtá hlavou 
ze všeho nejvíc. Sice si o tom ve škole 
říkáme, ale nikdo nikdy neřekne, proč 
to tak bylo. Proč se to stalo. Možná je 
lepší to nevědět. Protože bychom po-
tom mohli vědět úplně všechno.

Příčina – důsledek je jedna z hlav-
ních věcí, co provází každého z nás. 

Byť si to neuvědomujeme. Kupříkla-
du, přejdu na červenou a přejede mě 
auto. Je to divné, ale stát se to může. 
Nebo nestihnu trajekt a on se potopí 
(to se stalo mému kamarádovi). Říká-
me tomu „štěstí“, ale třeba je to něco 
jiného.

„Příčina – důsledek“

Hlavní je, aby člověk přemýšlel 
o různých věcech, co mu připadají být 
divné, protože bez toho není člověk 
člověkem.

Roman Páral

1
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3
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Kritika ekopřednášky
(Pozor! Zcela subjektivní!)

Poté, co nás po stádech nahnali do 
sálu kina Blaník, shlédli jsme úžasně 
zajímavý dokument, který shrnul no-
vinářská fakta o „globálním oteplová-
ní“. Nevím, jak komu, ale mně přinesl 
asi 10 zajímavých údajů a dost času na 
odpočinek.

Později se mi potvrdila teorie, že 
hlavní funkcí promítaného dokumen-
tu nebylo informovat, co člověk (tedy 
i my) dělá se Zemí, ale připravit na da-
leko horší budoucnost. Ne, že by nám 
v sále rozmrzl ledovec či se odklonil 
mořský proud, ale přišlo nám na pódi-
um něco naprosto nepředvídatelného 
(to by neodhadli ani nejpesimističtější 
vědci o globálních změnách). Nedalo 
se přesně určit, odkud ty dva chlapíky 
vytáhli, ale na přednášku, která se měla 
tvářit vědecky, je opravdu vodit nemu-
seli. Samozřejmě pokud se nejednalo 
o velmi chytrý tah vědecké společnos-
ti mající ukázat, že do vědy se může 
dostat opravdu každý. (Ovšem to má 
i své temné stránky, že?!) Během je-
jich dlouhého povídání o čemsi, co si 
nejspíš v tramvaji, když jeli do kina, 
nastudovali z encyklopedií pro děti, 
jsem došel k závěru, že my lidé jsme 
opravdu velmi zvláštní druh a že eko-
logické problémy s námi se přes nás 
řešit nedají.

Následovala hromada dotazů, na 
které adresát často odpovídal způ-

sobem, který bych nazval hrou na 
vědecký výklad se slabými pokusy 
o žerty. Obzvlášť když hovořil o ob-
novitelných zdrojích energie a s tím 
spjatých termojaderných elektrárnách, 
zaujal mě jeho názor (nebo co to bylo) 
na tokamaky. Jeho zasvěcený výklad 
o prstencích o průměru dva kilometry 
a s pracovní teplotou 5000 °C (protože 
prý na povrchu Slunce probíhají ter-
mojaderné reakce), mne vážně dojal.*

Také mě zaujal tvrzením, že ekolo-
gicky šetrné je získávat energii z vodí-
ku. To je sice naprostá pravda, ale už 
si nedočetl (v dětské encyklopedii, co 
si ji četl v tramvaji cestou na přednáš-
ku), že výroba vodíku je energeticky 
velmi náročná a energie na štěpení 
vody se bere z uhlí v tepelných elekt-
rárnách…

Celkově pochmurnou atmosféru 
z mého hlediska nerozjasnilo (spíše 
naopak) ani vystoupení jakéhosi Zá-
horovského, Juliána. Opravdovou ra-
dost mi jeho ladné pohyby, kterými se 
asi pokoušel oživit svůj zpěv (odbor-
níkům se omlouvám za použití tohoto 
výrazu k označení tohoto zvláštního 
úkazu vlnění), udělaly, až když ho vy-
nesly pryč z pódia. Radši, abych skon-
čil, není liž pravda?!

Ale abych to uvedl na pravou míru. 
Z mého zápisu to vypadá strašně. Ale 
to je jen můj subjektivní pocit, názor 

člověka, který něco o tomto tématu 
ví a nepotřebuje slyšet základy. A je-
likož se v problému trochu šťourá, ví, 
že základy úplně nefungují. I když 
jsou důležité pro další rozvoj znalos-
tí a chápání toho, jak co pracuje. Ob-
jektivně musím uznat, že přednáška 
všeobecně nebyla špatná. (i když ten 
tokamak a Záhorovského jim stejně 
neodpouštím). Pro lidi, kteří se touto 
problematikou (globální změnou kli-
matu) nezabývají, jistě mohla přinést 
mnoho nových informací. A možná se 
jim přece jen podařilo zasít pochyb-
nost či zbudit zájem o to, co se s námi 
a kolem nás děje. A ještě k tomu mu-
sím uznat, že citlivě zvolit formu před-
nášky pro tak široké spektrum povah 
a zájmů (zatím ještě) dětí není lehké. 
A k tomu ještě sehnat člověka, jenž by 
měl nervy z ocele, aby před takovou 
hordou obstál. Závěrem: přednáška 
vážně nebyla špatná.

*) Velikost pracovní komory - prsten-
ce tokamaků se pohybuje metrech až 
desítkách metrů, teplota potřebná pro 
termonukleární reakci se pohybuje 
v milionech stupňů, ale je závislá na 
dalších faktorech, například tlaku, do-
dávané energii.

Honza Z.

Mistr sportu

Nemám nehet, nemám prst!
Jak kdybych měl hřebů hrst.
Nemám pěst, nemám kotník!
Bouchl jsem se o botník.
Nemám loket, nemám koleno!
Spadlo mi na něj poleno.
Nemám oko, nemám nos!
Uklof mi ho kos.
Nemám ucho, nemám zuby!
Táhne mi hrozně z huby.
Nemám ruce, nemám nohy!
Nemám vůbec žádné vlohy,  
stát se mistem sportu.

Jídelna

Proč když do školy vejdu,
Vzpomenu si na tu kejdu.
To co bylo k obědu,
je jak žrádlo pro dědu.

M. Kozel

Kino vzpomínek a divadlo duše
Hledím nepřítomně do stropu poko-

je, ve kterém je jen postel a zasmušilé 
ticho. Ležím uprostřed něj na té poste-
li s veselými motivy, ale nikdo se ne-
směje. Ticho jako by se valilo ze stěn 
dolu, dolu do nicoty duše. Otočím se 
na bok a nepřítomně koukám do stěny, 
bílé a hladké. Oči se zavírají a ticho 
se mění v ozvěny vzpomínek. Běhají mi 
před očima, jako film v prázdném čer-
nobílém kině. Každý záběr je krásný, 
ale vždy je ta krása poskvrněna mnou. 
Jak děj běží, uvědomuji si, že tohle 
se nemělo nikdy stát. Film začíná být 
čím dál tím víc ohyzdný. Stává se z něj 
horor, noční můra. Veselý horor. Když 
rozpor začíná být už nesnesitelný, uvě-
domuji si, že tohle už nejsou vzpomín-
ky, ale realita. Realita bez pozlátka 
z laciných nadějí. Skutečnost naprosto 
pravdivá, bez lidských citů a problé-
mů. Ohromen se dívám na sebe sama 
tak, jak se neznám. Snímky běží rych-
leji a rychleji…

Jsem opět vzhůru. Zase bílá hladká 
stěna. Usínám znovu, obrácen na dru-
hý bok. Divadlo, temná opona se zvedá 
a na mě hledí zrůda. Zvláštní, někoho 
mi připomíná. Vypadá starý, strašně 
starý a jizvy minulosti se nemilosrdně 
zařezávají do jeho čela. Z pod několika 
předčasně zešedlých vlasů na mě civí 
zakalené zelené oči. Vypadají napro-
sto nepřítomně, ale přesto mě bodají 
jak kopí. Na sobě má hadry, kdysi cel-
kem kvalitní oblečení. Hrbatý, zmrza-
čený celoživotním mučením. Náhle se 

zornice roztáhnou děsem a z jeho hrd-
la se vydere výkřik. Jekot neslučitelný 
s lidstvím. Jekot stokrát horší než vytí 
psa, který umírá pomalou a bolestivou 
smrtí. Z jeho vráskami zbrázděné-
ho čela vyraší ledový pot. Pomalu se 
otáčí. Teprve teď je vidět příčina jeho 
zvláštního strachu. Zvláštní se jeví až 
teď, protože za ním stojí dívka. Krás-
ná, v bílých šatech oděná. Hledí na 
něj laskavě, pohled, který utiší i nářek 
umírajícího člověka. V naprostém ti-
chu se zdá zrychlený tlukot srdce toho 
tvora jak bušení bubnů, někde v dáli 
ještě doznívá ozvěna jeho řevu. Kre-
atura udělá dva malé krůčky směrem 
k dívce a s každým z nich je spojeno 
zrychlení tlukotu srdce. Dívka znejis-
těla, ale usmívá se dál. Je krásná, vý-
raz anděl nevystihuje ani z poloviny to, 
co je. Ona také není člověkem, jak by 
mohlo být něco takového člověkem? 
Ve ztemnělé atmosféře svítí nádhera 
té dívky na sedadla prožraná moly 
a ztuchlé závěsy a činí z nich přepy-
chový nábytek. Udělal další krok. Ne-
znatelně se třese, vrásky se prohlubují, 
před očima stárne o další roky, tlukot 
přechází v bušení, bušení duše na tělo 
zevnitř. Veškerou sílu dává do dalšího 
kroku. Udělal. Bušení je už tak rych-
lé, že splývá v jednotný zvuk. Zvuk, ve 
kterém je cítit naděje na vysvobození 
z bouře bolestí. S tímto krokem dívka 
odvrátí své jasné oči a odchází zane-
chávajíc tu ubohost samu. Netvor se 
na mě podívá, pomalu. Vidím nenávist, 

velkou nenávist vůči mně, ale zároveň 
prosbu, žádost o vysvobození. Zorni-
ce se rozšíří a v nezaznamenatelném 
okamžiku mě bolest přikove ke křeslu. 
Bolest vzpomínek toho tvora. Okamžik 
prohlédnutí, jsem to JÁ! Řve, ječí, ale 
ústa má zavřená. To jeho srdce. Ná-
hle je ticho, ozvěna řevu je pozvolna 
vstřebávána závěsy, opět ticho jako v 
hrobě, zaostřím na scénu a nevidím 
ho. Vidím ale zkrvavené závěsy, celá 
scéna je rudá krví. Je všude, kape 
z každého cípu látky, krev nevinného, 
ale přece umučeného. Cítím železitý 
pach typický právě pro krev, sám pro-
močen v rudém zoufalství. Zděšen hle-
dím na tu scénu, když se rozsvítí světla 
a objeví se uklízeč. S povzdychnutím 
začne uklízet a hvízdá si. Podívá se 
do mé vyděšené tváře s předstíraným 
údivem a nepoznatelnou mimikou mi 
naznačí, že představení skončilo a on 
má práci, každodenní rutinu. 

Kruté kino minulosti, vzpomínek ulo-
žených v hlavě, jen čekajících na ana-
lyzování. A ještě krutější divadlo duše, 
které dává lidem čistou pravdu, osud 
nezměnitelný. Opět ležím, na zádech 
v posteli s veselými motivy, ale nikdo 
se nesměje. Z žil uniká život, stejně 
jako moudrost uniká z lidstva. Usínám 
s vědomím, že jsem sám sobě ušetřil 
bolest a zklamání.

Jaroslav Pustina

Modrý Dopis II

Když viděl jsem tě poprvé, celý svět se zatočil. Kámen na 
kameni nezůstal.
Obzor náhle nabyl světel, barev, tvarů. Tehdy jsem poprvé 
otevřel oči.
Hlas se zadrhl. Tvůj pohled mi kolena srazil. 
Oči jak nekonečný oceán - láska, něha, žal i hněv. 
Nevěděl jsem co se děje.
Nevěděl jsem kde jsem.
Neviděl jsem kdy je teď.
Usmála ses a já se jen nesměle uculil. Jakou mocí nade mnou 
vládneš, sama nevíš.
Tvůj usměv je radost má. 
Tvoje zamračení je zlost má.
Tvůj pláč je smutek můj. 
A já vím, že jsi to ty, se kterou se probouzím a usínám. 

Martiy

Sonet o Leninovi

Lenin jede na kole,
Od sněmovny ke škole.
Rum do sebe nalil,
Pořádně se zkalil.

Teď se musí zastavit,
Hlavu dolů nastavit.
Nechce se mu dál,
Myslí, že je král.

Teďka už je hodin moc.
Komunista jako neoc,
Stalin jede na pomoc.

Tak ho veze na trakaři,
Leninovi oči září.
S rumem se mu dobře daří

Jakub Nedvěd 
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Barbar Colen a běžící muž

Pootevřená dvířka třinácté komnaty
Dne 3. ledna 2006 uvedla Česká tele-

vize na svém prvním programu úvod-
ní část dokumentárního cyklu Třináctá 
komnata. Protagonistou tohoto dílu se 
stala Tereza Pergnerová. Snímek sle-
doval osud kdysi populární moderá-
torky od dob, kdy hvězda pořadu Eso 
začala užívat heroin, do současnosti. 

Moderátorka VyVolených hovořila 
otevřeně o erotických snímcích, které 
nafotila několik dní po porodu syna, 
o pokusech o sebevraždu, o návratu 
do „normálního“ života. Nepadla však 
ani zmínka o jejím prvním setkání 
s drogami či otci dítěte, které jí nedáv-
no bylo svěřeno zpět do osobní péče. 
Pořad tato témata neobsahoval zřejmě 
z časových důvodů, jistě by mu však 
prospěla větší komplexnost. 

Průvodcem zmiňované části cyklu 
byla Jana Ciglerová, na jejíchž bed-
rech spočinul i scénář. Moderátorka 
měla ze začátku celkem kultivované 
vystupování, ovšem v samotném zá-
věru shodila svůj výstup několika vul-
gárními slovy, která se k dané situaci 
příliš nehodila. Navíc nevystupovala 
jako objektivní novinářka, ukázalo se, 
že ji osud Terezy Pergnerové dojímá 

a jejich vztah je více než profesní. 
Těžko říci, zda to filmu prospělo, či 
nikoli.

Snímek byl nepochybně zajímavý, 
měl spád, ale nevěnoval všem pro-
blémům souvisejícím s tématem pat-
řičnou pozornost. Jeho hlavním cílem 
bylo zřejmě najít příčiny Tereziny zá-
vislosti. Aktérka i její okolí se shod-
li na jednoznačném viníkovi: textaři 

Eduardu Pergnerovi, jejím otci. 
Třináctá komnata může určitě pomo-

ci lidem, kteří podobnými obtížemi 
prošli a je pro ně těžké o tom mluvit. 
O to více, nebude-li řešit pouze drogo-
vou závislost.

Lenka Procházková

Barbar Colen a běžící muž

Manželské etudy po 20 letech
Česká televize nabídla s novým ro-

kem i novou paletu pořadů. Mezi 
poměrně zdařilé patří dokumentární 
cyklus Manželské etudy po 20 letech 
režisérky Heleny Třeštíkové, který 
uvádí druhý program. Z hlediska soci-
ologického a demografického jde jis-
tě o zajímavý projekt ukazující život 
a osudy několika (v některých přípa-
dech dnes už bývalých) manželských 
párů.

Jednotlivé díly se skládají ze dvou 
částí; první, černobílá, začíná něko-
lik dní před svatbou dvou mladých 

lidí (ve všech případech rokem 1980), 
zachycuje sňatek a další vývoj vztahu 
v následujících pěti letech. Vzápětí 
se divák ocitá v roce 2000. V druhé 
části jsou jednotlivé úseky věnované 
časovému období podstatně delší než 
v části první, někdy dochází k úpl-
nému odklonu od hlavního tématu, 
tj. manželství.  

Je až neuvěřitelné, jak se dokáže člo-
věk během několika málo let změnit 
nejen fyzicky, ale i duševně. Stejně 
tak jako původně idylický a zdánlivě 
dokonalý partnerský vztah. Jedním  

z hlavních témat druhé, barevné, čás-
ti je srovnání života dvou generací. 
Ze všech dosud prezentovaných vzta-
hů se narodily nejméně dvě děti, které 
logicky prožívají rozdílné osudy než 
jejich rodiče.

Zajímá-li Vás, milý čtenáři, spletitý 
vývoj původně harmonických vztahů, 
proměna společnosti i hodnot, určitě 
si najděte čas na Manželské etudy po 
20 letech.

Lenka Procházková

Rozhovůrek

Hele támhle jde ten cvalda,
Prej je dneska kalba.

Jo, ten frája, ten Fredy,
No, ten co má ty dredy. 
U něj to je,
V osm to odstartuje.

Jo, to je tenhle borec, 
Tak to teda LOLec.

Copak, máš kecy?
Je to frikulín přeci.
Péťa ho má rád,
Umí dobře hrát.

Šmejki prej hudrala,
Sváču mu sebrala.
Čambi ho rubal,
Při hodině dumal.
Dneska stejně nemůžu,
Mám v plánu Růžu.

Martiy

1

2

3

4
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Jak se krotí krokodýli…?
Po velice úspěšných komediích S te-

bou mě baví svět, Jak vytrhnout vel-
rybě stoličku a Jak dostat tatínka do 
polepšovny natočila režisérka Marie 
Poledňáková další film, který měl pre-
miéru 12. ledna tohoto roku.

Snímek Jak se krotí krokodýli má 
volně navázat na předešlé dva s To-
mášem Holým v ústřední roli. I když 
Poledňáková tvrdí, že si jména a po-
volání hlavních hrdinů z předešlých 
veseloher jen vypůjčila, neubrání se 
divák srovnání, neboť podobnost je 
zřejmá i ve vzhledu herců. 

Anna a Luboš mají kromě syna Vaš-
ka, který nyní studuje na vysoké škole 
informatiku, i školačku Amálku. Její 
třída odjíždí na školu v přírodě, funkci 
zdravotníka má plnit právě záchranář 
Luboš.  

Realisticky je určitě vystižena situa-

ce malého Vítka Koudelky, který má 
sice dvě maminky a dva tatínky a ma-
teriálně rozhodně netrpí, ale je skoro 
pořád sám a jeho rodiče mu zanedba-
nou péči vynahrazují dárky. Jiná dílčí 
témata a postřehy jsou však od sku-
tečného stavu věcí poněkud vzdáleny. 
Nevím, nevím, jestli je možné zapar-
kovat na Malé Straně před chrámem 
Svatého Mikuláše a ještě si při tom 
vybrat místo. Rovněž obce, v níž žije 
děda Pepík, je spíše karikaturou dneš-
ní vesnice a přibližuje se Hošticím 
z trilogie Slunce, seno… 

Vypadá to, jako by se režisérka a zá-
roveň autorka scénáře snažila zavděčit 
divákům lacinými a rádoby vtipnými 
scénami okoukanými z amerických 
kreslených filmů, a to hlavně v pří-
padě vychovatelky Boženky, která se 
několikrát zmrzačí. Děj je poměrně 

složitý a některé scény jsou vyloženě 
zbytečné. 

Velice pěkně ztvárnila svou roli In-
grid Timková (představitelka Anny), 
její vystupování bylo naprosto přiro-
zené. Výkony Jiřího Mádla (Vašek), 
Miroslava Etzlera (Luboš) a Václava 
Postráneckého (děda Pepík) lze hod-
notit jako průměrné a ničím nevynika-
jící. Kdo však propadl na plné čáře, je 
představitelka hlavní dětské role Žofie 
Tesařová. Je pochopitelné, že malý 
člověk nikdy nezahraje svou roli jako 
jeho starší kolegové, ale vezmeme-li 
v úvahu výkon Tomáše Holého, které-
ho měla holčička „nahradit“, bylo její 
vystoupení velice slabé. 

Lenka Procházková

Jak se (ne)upít k smrti
Alkohol je metla lidstva. Ubíjí du-

cha. Ničí zdraví. Měli bychom se mu 
vyhýbat… Toť fakta. Realita je pod-
statně složitější. Netřeba konstatovat, 
že pravidelné pití alkoholu je běžné, 
jak ostatně můžeme mnozí potvrdit 
z vlastní zkušenosti. Tací, co nezkusi-
li, jistě řeknou, že alkoholovému po-
kušení není problém odolat. Upřímně 
závidím těmto silným povahám. Pro 
všechny, vyjma tu vzácnou sortu lidí, 
která se alkoholu nevýslovně štítí a do 
hospody nechodí kvůli tomu odporné-
mu cíli zlít se jako doga, nýbrž kvůli 
kulturnímu vyžití, mám jeden velmi 
poučný příběh. Vyplývá z něj, že ne-
záleží pouze na kvalitě restauračního 
zařízení, ale i na jeho poloze…

Kamarád Martin měl k smrti upitím 
strašlivě blízko. To bylo tak – jednou 
ho zavřeli ve vinárně. Krátce před za-
vírací hodinou si totiž poněkud indis-
ponován odskočil na záchod a tvrdě 
usnul. Společnost usoudila, že se po 
anglicku vytratil, aby nemusel platit 
útratu. Personál udělal uzávěrku, ode-
šel a zamkl, bohužel bez zákonem ne-
nařizované kontroly záchodků. Byla 
noc z pátku na sobotu a stylová vinár-
nička umístěná v hlubokém podzemí 
znovu otvírala až v pondělí ve dvě od-
poledne.

Když se Martin probral, měl tenden-
ci brát vzniklou situaci s humorem. 
Avšak pouze do doby, než zjistil, že 
nemá mobil a kancelář vinárny i ku-

chyň jsou od ostatních prostor oddě-
lené zamčenými mřížemi. Ty byly 
i v půli schodů vedoucích na svobodu. 
Okna neexistovala.

Volal, křičel, tloukl. Všechno marně. 
Tak to vzdal a řekl si, že prostě vydr-
ží do pondělka a aspoň jim všechno 
vypije. Ale ouha. Personál, poučený 
z předchozích zlodějin, zamkl veške-
rý kvalitní alkohol, jídlo a cigarety do 
kuchyně za pevnou mříž. Jen na po-
licích za barovým pultem nechal pár 
načatých lahví, které tam byly spíš na 
ozdobu. Obsahovaly barevné exotické 
pití, které si stejně nikdo neobjednává 
a i zloděj by nad ním ohrnul nos: vše-
lijaké mandlové a čokoládové whisky-

krémy, fialové bolsy, modrá curacaa 
a podobné svinstvo. Na pultu pak stála 
sklenička s dvanácti slanými tyčinka-
mi, takže aspoň o jídlo měl postaráno. 
V pondělí našli Martina přilepeného 
k podlaze vinárny. Zapatlaného a ne-
schopného promluvit – nebylo to ani 
tak kvůli deliriu, nýbrž proto, že mu to 
sladké pití slepilo hubu.

Přežil, ale jen o vlásek. Zbývaly mu 
necelé dvě deci banánového likéru 
a jedna slaná tyčinka.

Od té chvíle radikálně změnil svůj 
život. Navštěvuje pouze hospody a vi-
nárny situované maximálně v příze-
mí.

A. M.

Kráska a zvíře
Krutý podzimní den. Plískanice biču-

je tvé tělo. Mokrý šat se na tebe lepí 
a zvýrazňuje křivky tvého těla. Bra-
davky tvých prsů a temný klín jsou 
vidět skrz tenkou, bílou látku. Jak jen 
popsat tvou krásu. Malá, bílá chodi-
dla s deseti nádhernými prstíky. Ten-
ké lýtko beze chloupku, malé koleno 
a překrásné, štíhlá stehna splývající 
nahoře v klín. Ploché, lehoučce vykle-
nuté bříško s malým znakem člověka 
savce, pupíkem, přechází naprosto 
plynule v hruď, na níž přesně doléha-
jí dvě malá a pevná ňadra, s přitaž-
livými bradavkami jako třešničkami 
na dortu. Nad ňadry jsou dvě klíční 
kosti, které spolu se štíhlým, světlým 
krkem zapadají do mozaiky tvé doko-
nalosti. Hlava maličká, mírně oválná, 
s hustými, temně hnědými vlasy pevně 
přiléhá ke krku, jako k přesnému sta-
tivu. Plné, rudé rty nad malou bradou 
a pod drobným nosem jsou mírně po-
otevřené a za nimi jsou vidět dvě řady 
bílých zubů, jeden jako druhý. Oči 
jsou upřímně velké, zářící životem. 
Kéž by zazářily láskou. Čelo, jako ne-
hnutá, dokonalá vodní hladina hladké, 
končící první linií vlasů, spadající ti 
na lopatky. Uši malé, docela zakryté 
kadeřemi vnímají každý záchvěv vzdu-
chu. Stojíš sama, jako staletý strom, 
který přežil i nejhorší časy. Majestátní 

a krásná se jevíš na pozadí zapadají-
cího slunce, které je jako jediné vidět 
skrz mračna. Vítr ti vráží do tváře kap-
ky deště, které stékají po tvých bílých 
lících jako slzy. 

Kéž bych směl přistoupit a pohladit 
tě po rameni, kéž bych směl přivonět 
k tvému tělu, tvé vůni, vytříbené ledo-
vou vodou dopadající na něj. Postavit 
se rovnocenně vedle tebe a nechat se 
bičovat s tebou. Chytit tě za ruku a ne-
chat se unést do našeho společného 
světa. Kdybych jen směl se dotknout 
tvých nohou, s malými, krásnými prs-
tíky. Sáhnout na tvé vlasy, zcuchané 
větrem. Naslouchat tvému dechu, tvým 
očím a ústům, kadeřím, vlnícím se ve 
větru. Kéž bych tě směl milovat. S te-
bou se zrodila krása, jak jsem si jí vždy 
představoval, nevinnost a moudrost. 
Z rodin bohatých, ty jsi nejbohatší du-
chem, ač bez titulů a statků. To ty jsi ta 
jediná, která mě může učinit šťastným. 
Směl bych tě pohladit po boku? 

Nemohl. Každý dotek by ti ubral na 
kráse a mě na naději. Každý můj dech 
ti ubírá vzduch k dýchání. Každý můj 
pohyb ti upírá právo na volnost. Kaž-
dý můj pohled tě činí méně krásnou. 
Každá má myšlenka omezuje tebe, 
nejmoudřejší. Já vím, musím ode-
jít, aby ty jsi mohla dále být taková, 
jaká jsi nejkrásnější. Musím odejít, 

ale nemůžu. Nemůžu bez tebe žít, aniž 
bych trpěl. Ty jsi to poslední na čem 
mi záleží a přeci tě nemohu zachránit. 
Neodejdu, ačkoli vím, že tě to zabije, 
nedokážu to. Musím být s tebou až do 
konce. Prosím, odpust mi. Zabij mne, 
zapři mne, ale žij! Ne! Nesmíš chlad-
nout, žhni dál životem, krásná! Pláčeš, 
nebo je to snad kapka deště? Nesmíš 
upadnout v zapomnění kvůli mně! Ne! 
Prosím, nepadej, drž se na svých štíh-
lých nohách! Podepřu tě svým hrbem! 
Podívej, pršet přestává! Vstaň! Pro-
sím vstaň! Já to takhle nechtěl! 

Teď už mohou jen slzy mé dopadat 
na tvé chladnoucí křivky. Šat tvůj už 
nebude majestátně vlát nad krajinou, 
na nohy se již nikdy tvé tělo nepostaví, 
tvé jasné oči ověnčené černými řasami 
se již neotevřou. Vzal jsem tě sebou, 
nechtěně teď sdílíš můj osud. Měla jsi 
mě zabít. Já jsem tě zničil! Víčka se 
mi zavírají, ne ještě ne! Chci tě vidět, 
dokud ti v očích ještě plá život. Ne! 
Tmu ne! Já jsem zabil krásu a moud-
rost! Jsem ještě horší, než ďábel! Ne! 
Ještě mi vrať na chvíli zrak! Ano, teď 
již můžu pohladit tvé rameno, tvůj bok, 
tvé vlasy, setřít slzu z líce a políbit tvé 
neživé, lehce pootevřené rty. 

Odpusť mi…

Jaroslav Pustina

Epigram

Zuřivě se řítí vpřed,
řidič auta chevrolet.

Přechod už se nezadržitelně blíží,
chodci k němu beznadějně vzhlíží...

...je nám líto, nezastavil,
do ruda se přechod zbarvil.

To je strašné, máte strach?
Je to snad masový vrah?

Nebojte se vrah to není,
máme snadné vysvětlení.

Proč jel jako o závod?
Chtělo se mu na záchod :-) 

P. Novák

Kde je zem a kde nebe

Kde je zem a kde nebe?
Kdo jsem já? A kde mám Tebe?
Zima je zlá a tělo mě zebe, 
Ležím tu sama, smysly napjaté.

Bílí sněhoví beránci,
Hrají si s ovečkami,
Jsou spolu pro lásku i pro práci,
Nebudou už nikdy sami.

Valím se ve sněhu, 
myslím na lásku, na něhu…
Led a mráz je všude kolem,
cítím ho na těle holém!

Kůži mám už mrazem spálenou,
Hlavu však vzpřímenou,
S tváří zvědavou,
Čekám, kdy sníh začne hřát.

Být tak vločka bílá,
Kde se skrývá vody síla!
Čekám tě, ať jsi kdokoli,
Přijď a sekni, mě to nebolííí!

Marcela Štrofová
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Ševčenko v Praze
Ano, Ševčenko je tady! Zvědavcům 

prozradím, že se zabydlel 50m od stát-
ní opery v Opletalově ulici, v Pečkově 
paláci. Také prozradím že v Praze po-
bývá jíž pěkně dlouhou dobu, a to víc 
než celé století. Ctitelé fotbalu budou 
nejspíš zklamaní, že tento článek ne-
bude pojednávat o jednom z nejlepších 
fotbalových útočníků planety, o drži-
teli Zlatého míče Andreji Ševčenko-
vi. Tento vynikající sportovec hodně 
proslavil ukrajinský fotbal a Ukrajinu 
vůbec. Ale zapomněli jsme, respektive 
neobjevili jsme dalšího ukrajinského 
mistra a Andrejova jmenovce – Tarase 
Grygorovyče Ševčenka (1814-61). 

Taras Ševčenko je nejčastěji překlá-
daný ukrajinský autor v Čechách i ve 
světě. Je potěšitelné, že první necen-
zurované a úplné vydání jeho kmeno-
vé básnické sbírky Kobzar vyšlo roku 
1872 v Praze. Tato sbírka nabyla trva-
lé hodnoty světové kultury. Taras Še-
včenko byl mistrem ukrajinského slo-
va, největší ukrajinský básník, malíř, 
vlastenec a největší Ukrajinec vůbec. 
Jak to, že o Ševčenkovi nic nevíme? 
V poslední době sice padly veškeré 
ideologické bariery, Ukrajina se stala 
samostatnou, objevily se ale bariery 
ekonomické, a tak se Ukrajina a její 
kultura ocitla na okraji zájmu. Na-
kladatelství ve snaze vydělávat sahají 
spíš po titulech osvědčených autorů 
a literaturách jiných zemí. 

Jinak tomu bylo počátkem 19. sto-
letí, v době národního obrození, kdy 
čeští národní buditelé obrátili svou 
pozornost ke kultuře Slovanů, a tedy 
i Ukrajinců. Předností českého obro-
zení byla skutečnost, že se zajímalo 
o všechny etnické skupiny Slova-
nů a nebylo zatíženo předsudky ani 
konfliktními momenty. J. Dobrovský 
pozitivně hodnotil další významnou 
postavu ukrajinské literatury – Kotlja-
revského a jeho Aeneidu. J. Jungmann 
přeložil Slovo o pluku Igorově  a po 
něm i V. Hanka a K. J. Erben. Politic-
ké poměry na Ukrajině a carský útlak 
kritizoval K. H. Borovský a také J. V. 
Frič. 

Pavel J. Šafařík, který svou vědec-
kou činnost orientoval na Slovanstvo, 
přiznal ukrajinským lidovým písním 
prvenství mezi slovanskými národy. 
Je také velmi zajímavé, že se Šafaří-
kovi podařilo navázat přátelské vztahy 
s Ševčenkem. V roce 1845 věnoval Še-
včenko Pavlu Šafaříkovi své dílo Ka-
cíř. Je to poéma o životě a smrti Jana 
Husa. Historici literatury se domníva-

jí, že osud hlavní postavy poémy, Jana 
Husa, a básníka Ševčenka byl podob-
ný. Oba byli venkované, děti chudých 
rodičů. Stejně jako Hus narazil na moc 
císařskou, Taras Ševcenko narazil na 
moc cara. Moc také nechala jednoho 
upálit, a druhého poslala na deset let 
do vyhnanství. Oba muži usilovali 
o svobodu svého národa.

Po smrti T. Ševčenka převzal štafetu 
literární činnosti na Ukrajině prozaik 
Ivan Franko (1856 – 1916). Jedná se o 
dalšího představitele ukrajinské litera-
tury, který si vysloužil pozornost čte-
nářů po celém světě. Těm, kteří hodně 
cestují, toto jméno určitě něco říká. 
Jméno Ivana Franka nese totiž zápa-
doukrajinské město Ivano-Frankivsk, 
které je poslední dobou oblíbeným cí-
lem českých turistů.

V období první republiky se Pra-
ha stala druhým domovem ukrajin-
ské kultury. Říjnová revoluce (1917) 
v  Rusku připravila vhodnou půdu pro 
bolševiky, kteří svou politikou maso-
vého teroru donutili miliony lidí ode-
jít do zahraničí. Většinou se jednalo 
o inteligenci - přední vědce a umělce. 
Praha se stala hostitelkou nejenom 
ruské ale i ukrajinské emigrace. Ve 
20. a 30. letech 20. století založila 
skupina mladých ukrajinských bás-
níků tzv. „pražskou školu“, v jejímž 
čele stanul Jevgen Malanjuk, básník 
evropského formátu. V masarykov-
ském Československu vznikla řada 
významných ukrajinských institucí: 
gymnázia, Ukrajinský pedagogický 
institut Drahomanova, Ukrajinská vy-
soká škola klasického umění, divadel-
ní a pěvecké soubory, Muzeum osvo-
bozeneckého boje Ukrajiny apod. Až 
do roku 1948 v Praze vycházely různé 
ukrajinské noviny, časopisy, knihy. 
Mnoho úspěchů dosáhli v Českoslo-
vensku ukrajinští vědci. Nejznáměj-
ší z nich byl slavista, filolog, filozof 
a historik světového jména Dmytro 
Čyževskyj.

V období třetí republiky, v 60. le-
tech, vyrostla po obnovení katedry 
ukrajinistiky na Filozofické fakultě 
UK v Praze nová generace ukrajinis-
tů. Tato generace literárních historiků 
a překladatelů, odborně i umělecky 
fundovaná, otevřela nové období čes-
ko-ukrajinských literárních vztahů. 
Podařilo se jí propagovat skutečné 
hodnoty ukrajinské literatury i díky 
politickému uvolnění v 60. letech, a to 
na vynikající překladatelské úrovni. 
Podle názoru této nové generace do-

stala se ukrajinská literatura díky Še-

včenkovi na úroveň literatur obecně 
uznávaných. To však nekorespondova-
lo s oficiální politikou Moskvy, která 
prosazovala názor, že ukrajinský národ 
neexistuje, a proto nemůže mít vlastní 
jazyk a kulturu. Právě díky literatuře 
se Ševčenko stal národním symbolem 
Ukrajiny. A tady znovu můžeme najít 
paralely s Janem Husem. 

Tento slibný rozvoj česko-ukrajin-
ských literárních vztahů utlumila nor-
malizace po roce 1968. Ale i přes to se 
podařilo zásluhou úspěšné spolupráce 
odborníků s řadovými nakladatel-
skými redaktory vydat hodnotná díla 
ukrajinské literatury.

A konečně se dostáváme k roku 
1989. Pád komunistické ideologie 
uvolnil cestu výraznému rozvoji čes-
ko-ukrajinských vztahů, ale dlouho-
dobá ekonomická krize na Ukrajině 
nedává dostatečně velký prostor pro 
navázaní vztahu na takové úrovní, jak 
je tomu třeba mezi Českou republikou 
a Německem.

Je potěšitelné, že po roce 1991 byla 
uspořádána řada mezinárodních kon-
ferencí, které se konaly ve spolupráci 
s Národní knihovnou ČR a Slovan-
skou knihovnou, s velvyslanectvím 
Ukrajiny a s Ukrajinskou iniciativou. 
Ale podobné akce, které většinou pro-
bíhaly v prostorách Národní knihov-
ny, zůstaly české veřejnosti neznámé. 
Stále chybí soustavná informovanost 
o literárním dění na Ukrajině, podpora 
nejvyšších vládních struktur ČR a po-
zornost medii. Ukrajinské kultuře jed-
noduše chybí dobrá reklama, která by 
pomohla vytvořit kladné stereotypy 
o Ukrajincích a zlomila ty negativní.

Oleg Shenshyn

Něco málo z historie školství v Podskalí
První, co mě po napsání nadpisu to-

hoto článku napadlo, byla vzpomínka 
na prababičku Magdalenu Hallerovou, 
která chodila do školy v Botičské ulici. 
(Naše gymnázium v tomto dílu svého 
povídání nezmiňuji záměrně, abych 
nenosil dříví do lesa.) Škola byla za-
ložena roku 1885 a děti odtud chodily 
na bohoslužby – náboženství bylo za 
časů monarchie povinným školním 
předmětem – do blízkého kostelíka 
Zvěstování Panny Marie Na trávníč-
ku. 

V roce 1918, to bylo prababičce 
šestnáct let, zpívala v kostele spolu s 
ostatními po mši při hymně: „Říš ra-
kouská už je v hajzlu, kašlem, Karle, 
na tebe.“ Místo oficiálního textu, kte-
rý zněl: „Říš rakouská nezahyne, sláva 
vlasti, císaři“. Naštěstí už si byli jisti, 
že je převrat za dveřmi, a nebudou tak 
potrestáni za tento přestupek, či spíše 
zločin, protože za urážku císařského 
majestátu se v nejednom případě dá-
val provaz. 

Do stejné školy chodila také moje 
prateta Jaroslava Pecharová, která mi 
vyprávěla o tom, jak za války, kdy zde 
byly také jesle, nebo mateřská školka, 
měly za úkol, kdykoli bylo sirénou 
vyhlášeno nebezpečí náletu, vběhnout 
mezi tyto malé děti – každá žákyně 
měla přidělené jedno konkrétní dítko 
– vzít svého svěřence do náručí a bě-
žet s ním do sklepa. Při velké frekven-
ci vyhlašování náletů musely podnik-
nout tento zběsilý závod i několikrát 
za den.  

Také si vybavuji to, jak mi dědeček 
vyprávěl, že se za svého studia na 
gymnáziu v Podskalí (které sídlilo pod 
Vyšehradem) občas ulil a šel za ško-

lu. Neuvádím to zde proto, abychom 
nahlíželi do jeho svědomí, (ostatně 
naprostá většina z nás alespoň někdy 
dostane chuť nejít do školy, nebo se 
sebrat a odejít uprostřed vyučování), 
ale pro jednu zajímavou příhodu, kte-
rá se mu při tomto záškoláctví stala. 
Věděl velmi dobře, že se musí ulít 
tak, aby nemohl být spatřen na ulici. 
Toho dne se sebral a místo do školy si 
to namířil do hospody, jejíž název je 
dnes už naštěstí opět stejný, jako bý-
val kdysi – U Trajců. 

Dále cituji přímo dědečkovo vy-
pravování: „Hraju a do lokálu vejde 
pěkně oblečený, hladce oholený pán, 
a německy zdvořile požádá – mě, čtr-
náctiletého kluka! – může-li si zahrát 
se mnou. Ouvej! Přišel z druhé stra-
ny ulice, z ministerstva spravedlnosti, 
a já tušil, že to asi bude pořádná bestie 
– o tom, jak vypadá německá sprave-
dlnost, jsme všichni dobře věděli: A já 
jsem se neodvážil to odmítnout (a ne-
věděl jsem taky jak), a chvíli jsem 
s ním hrál. (Byl to mnohem lepší hráč 
než já, a blahosklonně to nedával příliš 
najevo.) A když jsem se pak odporou-
čel, hrozně jsem se styděl – a je to pro 
mne dodnes velmi nemilá vzpomínka, 
třebaže nevím, mohl-li jsem tehdy vů-
bec něco jiného udělat a co.“

Abych v tom záškoláctví nenechal 
dědečka samotného, musím přiznat, 
že i můj druhý dědeček, který prožil 
dětství dole pod Vyšehradem, chodil 
za školu. To se vždy domluvilo ně-
kolik kluků z Vyšehradu (museli být 
z různých tříd, aby to nebylo nápad-
né), vzali provazy a svítilny a vyrazili 
na severovýchodní roh hradeb, odkud 
se spouštěli velikým oknem, které je 

vidět při pohledu na pevnost z Nuslí. 
Když se šťastně dostali do obrovské-
ho podzemního sálu, zvaného Gorli-
ce, pořádali odtud výpravy do spleti 
vyšehradského podzemí. Někde jsem 
dokonce slyšel vyprávět, že se chodby 
nenacházely jen po obvodu pevnosti, 
ale že byl celý Vyšehrad doslova pro-
špikován podzemními chodbami, které 
zde vytvářely hustou síť, místy dokon-
ce vícepatrovou. Jaká je ale skutečná 
hustota a rozložení štol a chodeb, to 
nemohu s jistotou říci.  

Další věc, která se mi vybaví, je his-
torka, která se prý opravdu stala. Prý. 
Znáte to – prý. Stejně ji však uvádím, 
protože se jedná o veselou příhodu, 
takže se člověk alespoň pobaví, když 
ani neví, zda tomu může věřit. Jednou 
v létě šla vyšehradská spisovatelka 
Popelka Biliánová se třídou malých 
dětí, které učila, po podbřeží, a vidě-
la že kolem pluje prám. Zavolala tedy 
na muže na prámu: „Kampak pluješ 
osmahlý plavče po stříbropěnné Vl-
tavěnce?“ Vorař se otočil, aby viděl, 
kdo na něj volá a odpověděl: „Plavu 
do ..dele, ty stará ochechule.“ Čtenář 
mi jistě odpustí tuto citaci, která záro-
veň velmi dobře poukazuje na rozdíl 
mezi takřka poetickým jazykem spiso-
vatelčiným a prostou mluvou starého 
plavce, muže vychovaného drsným 
prostředím, který strávil velkou část 
svého života v nebezpečí. Paní učitel-
ce prý potom ještě dlouho trvalo, než 
vysvětlila dětem, že ony takto mluvit 
nemohou. 

Jan Hanousek

Staveniště školy v Podskalské ulici 10, kde se dnes nachází naše školní jídelna 
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William Saroyan: Zápisky o životě, 
smrti a útěku na Měsíc

Nepředstírám, že je William Saroyan 
mým oblíbeným autorem, a tak mne 
prosím omluvte, budu-li psát následu-
jící kritiku zaujatě.

Zápisky o životě, smrti a útěku na 
Měsíc tvoří celkem tenký soubor osob-
ních deníkových poznámek z konce 
šedesátých let 20. století. V té době 
již šedesátiletý Saroyan často přemýš-
lí nad svým životem a porovnává jej 
se životy lidí, které zná. Nestaví však 
vedle sebe rozdílné způsoby životů, 

nýbrž jejich pozoruhodně odlišnou 
délku. Nakonec přemítá také o smrti, 
jež celkem bezdůvodně postihuje jeho 
přátele. Právě v tom spočívá jedineč-
nost dílka- Saroyan totiž bezesporu 
umí velmi citlivě propojit slova, je-
jichž významy jsou zdánlivě plny pro-
tikladů. Zároveň ale poodkrývá téměř 
neviditelný most mezi oběma zmíně-
nými skutečnostmi (životem a smrtí), 
který, jak se posléze ukáže, není zas až 
tak neviditelný…

Proč se kniha jmenuje Zápisky o ži-
votě, smrti a útěku na Měsíc, jsem již 
ze dvou třetin objasnila. Chcete-li vě-
dět více o té poslední třetině - o „útěku 
na Měsíc,“ pak je jen na vás, abyste 
navštívili městskou knihovnu a na-
hlédli do neustále napínavého světa 
(původem) arménského spisovatele, 
autora nezapomenutelného příběhu 
Tracyho tygr.

Blanka Pechačová

Alternativní webové prohlížeče
Podívám-li se do statistik na svém 
webu, vidím, že v prosinci 2005 po-
užívalo 50 % návštěvníků prohlížeče 
firmy Microsoft,většinou Internet 
Explorer 6 (dále jen IE). O rok dříve 
použilo IE téměř 80 % návštěvníků. 
Z toho vyplývá, že vliv alternativních 
prohlížečů vzrostl za poslední rok ne-
vídaným způsobem. Je to způsobeno 
velkým množstvím chyb v bezpeč-
nosti IE. Proto většina chytřejších uži-
vatelů již pochopila, že je lepší zvolit 
používání alternativních prohlížečů 
než stále sledovat nové bezpečnostní 
záplaty pro IE a „modlit se“, jakou 
chybu zase kdo najde. Dnes již ne-
lze pochybovat o tom, že alternativní 
prohlížeče jsou kvalitnější nejen, co 
se týče bezpečnosti, ale i funkcí. Bo-
hužel stále se najdou někteří uživatelé, 
pro které prohlížeč = Internet Explo-
rer. Není to pravda a nikdy nebyla. 
I když byly doby, kdy podíl IE byl 
téměř 95 %. V tomto článku se tedy 
podíváme, jaké máme jiné možnosti, 
abychom se mohli vyhnout IE, který 
je dodáván standardně s Windows.

Prvním je prohlížeč Firefox, který 
má dnes podíl asi 30 %. Nabízí uži-
vatelům vše, co potřebují: bezpečnost, 
praktičnost, přehlednost a celou řadu 
šikovných funkcí. Mimo jiné Firefox 
dodržuje všechny standardy W3C 
(World Wide Web Consorcium - vy-
dává standardy pro psaní webových 

stránek), blokuje vyskakovací okna, 
podporuje tabbed-browsing (záložky). 
Prohlížeč pracuje na jádru Gecko, 
které by mělo nabídnout lepší stabilitu 
a rychlejší vykreslování stránek.
Funkce „Rychleji zpět“ – poněkud ko-
mické je to, že dalším velkým krokem 
vpřed je rychlejší „krok zpět“. V no-
vé verzi si totiž Firefox „pamatuje“ 
strukturu předchozí stránky a ta se po 
stisku tlačítka Zpět objeví téměř oka-
mžitě. A abych nezapomněl, tak Fire-
fox má integrovanou i čtečku RSS ka-
nálů. Ke všemu musím připomenout, 
že ovládání FireFox se nijak neliší od 
ovládání IE, tedy nikdo se nemusí učit 
nic nového (stejně tak, kdo neumí po-
užívat IE, nebude umět používat ani 
FireFox :-D)
Pokud bychom měli Firefoxu přiřadit 
krátkou charakteristiku, tak nejkratším 
a nejvýstižnějším hodnocením by bylo 
„browser pro každého“. Už v základní 
verzi totiž nabízí to, o čem si uživate-
lé IE zatím mohou nechat jenom zdát. 
Náročnější uživatelé pak mohou vyu-
žít celou řadu rozšíření, která uspokojí 
téměř každého. 

Další variantou je norský prohlížeč 
Opera, který má dlouholetou tradici, 
ale stále patří mezi minoritní prohlíže-
če. Podporuje většinu toho co Firefox 
(tabbed-browsing, blokování popup 
oken), ale rozhodnout, který z těchto 
je lepší, si netroufám. Někteří uživa-

telé si sice stěžují, že Opera je přeplá-
caná a neohrabaná, ale to je spíše sub-
jektivní názor. Opera a Firefox jsou 
tedy technicky na stejné výši, musíte 
si prostě vyzkoušet, který z nich vám 
více sedne. Snad jen zmínit, že Opera 
má integrovaný mailový klient.

Oba předchozí prohlížeče jsou samo-
zřejmě zdarma ke stažení.Pokud se 
někdo nechce vzdát jádra IE, tak mohu 
z vlastní zkušenosti doporučit produkt 
Maxthon, což je v podstatě nadstavba 
prohlížeče Internet Explorer, která má 
vestavěné funkce jako tabbed-brow-
sing apod. Přibližuje se tedy Firefoxu, 
ale přece jen je to Internet Explorer 
a na bezpečnost se nedá spolehnout.

Jaromír Vaněk

I přesto, že v minulém vydání 
nezaznamenala poradna žádný 
úspěch, nechávám jí i ve druhém 
čísle. Tedy pište jakkékoli dotazy. 
Budu se snažit reagovat a radit, 
přímejmenším se aspoň zasmě-
ju :-) 
Ten kdo bude potřebovat s čímko-
li pomoci v oboru výpočetní tech-
niky, ať se ozve na redakční mail
GBKomplex@gmail.com

Poradna

Výpočerní technika

Firefox
http://firefox.czilla.cz/

Opera
http://www.opera.com/

Maxthon
http://www.maxthon.com/

Netscape
http://browser.netscape.com/

Odkazy
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