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Externí autoři: Jaroslav Pustina, Karolína Adámková, Helena Jindrová, 
Lukáš Novák, Martina  Miklíková, Matěj Kasal, Magdaléna Feldeková, Nikola 
Bartoňková, Jana Hubálková

Všem výše zmíněným patří poděkování. Dále děkujeme vedení školy za 
zázemí a možnost tisku. Panu Svobodovi za úspěšnou propagaci a nakonec 
i všem, kteří si B-komplex koupíte. Za obrázek na obálce ještě díky Janu 
Hanouskovi.

Foto na titulní straně: Sousoší Praha ochraňuje chudé z roku 1884, jehož 
autorem je Josef Václav Myslbek na střeše městského chudobince, dnes 
budova GB. V současnosti bez nápisu, fotografie pochází z dvacátých nebo 
počátku třicátých let. 

Slovo úvodem
Botičáci,
kdo z vás tuší, jaká je historie B-komplexu? Co všechno myslíte, že může 
nám současníkům vypovědět? Zapátrejte někdy „dole v archivu“ a budete 
jistě inspirováni!
Za osmnáct let jeho existence se v něm urodilo mnoho zajímavého a dokon-
ce i historicky cenného. Prošli jím generace autorů a redaktorů, z jejichž práce 
jsem se snažil čerpat i já, coby nový šéfredaktor. 
Toto číslo je od roční výluky v pořadí již třetí a troufám si říci, že je i ze 
všech nejkvalitnější. Velmi potěšujícím byl počet nových studentů, kteří 
o B-komplex projevili zájem a i díky nim nebyla o kvalitní příspěvky nouze. 
Bylo skutečně nelehké vybrat je tak, abychom se vešli do dvacetistránkového 
limitu a zároveň mladé začínající autory neodradili, takže pokud na těchto 
stránkách svůj příspěvek neobjevíte, zůstaňte nám věrni, dál pište a věřte, že 
v dalším čísle své místo již dostane.
To se mimochodem už zase velmi blíží. Čas neúprosně pádí a zakrátko bude 
i předvánoční šílenství u mnohých z vás klepat na dveře. Snad vás i v této 
době potěší B-komplex čtyřka, tak jako toto číslo opět obohacená o spous-
tu novinek a samozřejmě vším, co vás zajímá a o čem byste měli vědět. 
Proto se nezdráhejte psát a své příspěvky posílejte nebo osobně zanášejte 
(viz kontakty níže). Ať vám to pálí a nepodléháte pochybnosti, přeje

■ Michal Ježek
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Z historie okolí Gymnázia
Vědecky o troše tajemna

V dnešním povídání bych se rád 
zaměřil na různé nadpřirozené 

bytosti a jevy v okolí našeho gymná-
zia, protože ještě počátkem dvacátého 
století se to zde různými zjeveními do-
slova hemžilo a i dnes jsou zde patrny 
stopy těchto, možná bájných a možná 
skutečných bytostí.

K Vltavě patří odjakživa vod-
ník – a vůbec, co by to bylo za řeku, 
kdyby neměla vodníka. Navíc takové-
ho, který žije odedávna v hluboké tůni 
pod zčernalým temenem Vyšehradské 
skály, jež se za měsíčných nocí už 
po staletí odráží v zrcadlivé hladině 
vltavské tůně. Podle bájí, zděděných 
po starých vorařích, je zde opravdu 
mimořádná hloubka, kde prý se u dna, 
kryt nesmírným vodním sloupcem, na-
chází vchod do veliké jeskyně, kterou 
ukrývá skála a která je plná nepředsta-
vitelných pokladů, nashromážděných 
zde kdysi kněžnou Libuší. Čtenář si jis-
tě vzpomene, co udělala Libuše podle 
báje se zlatou kolébkou.

Když jsme u podzemí, řekněme si 
něco o Vyšehradu, neboť je to staro-
bylá pevnost, kde se podle vyprávění 
dá projít opevněnou chodbou v hra-
dební zdi po jejím obvodu kolem 
dokola, což je zčásti možné za drobný 
poplatek Součástí této chodby, vzniklé 
při stavbě barokního opevnění Vyše-
hradu je i sál zvaný Gorlice. Původně 
tři podlaží podzemního sálu (dnes 
chybí stropy, takže se jedná o jeden 
spojený prostor) sloužila jednu dobu 
jako lazaret, za první republiky se veli-
kým oknem, obráceným na nuselskou 
stranu spouštěli kluci po provaze do 
podzemního labyrintu, kde pořádali 
své dobrodružné výpravy. Součástí 
podzemí je ale i nově otevřený sklepní 
prostor s expozicí o historii a vývoji 
Vyšehradu. Jednou ze zajímavostí ka-
semat byla i rakev s pohřbenou prin-
ceznou - upírem, která se zde ještě 
nedávno nacházela, sám jsem ji viděl 
stát v přítmí jedné z chodeb, tajuplnou 
a výhružnou a přesto vyzařující jakýsi 
královský majestát. (Pro uvedení na 
pravou míru – šlo o zapomenutou 
rekvizitu z nějakého upířího filmu.)

Ale opusťme nyní Vyšehrad a vrať-
me se k řece. Kromě již zmiňovaného, 
nacházel se pod skalou také starožit-
ný kámen – oltář. Málokdo jej znal, 
protože se stejně jako jiné „hladové  

kameny“ po celé délce řeky objevoval 
jedině tehdy, když udeřila velká sucha 
a voda opadla hluboko pod normální 
stav. Díky suchu nebyla úroda a z neú-
rody povstal hlad, odtud pojmenování 
kamenů. Tomu místu u kamene, když 
se objevil, říkalo se „U Oltáře“. Hla-
dové kameny byly i na jiných místech 
v Praze a také po celé délce řeky,  než 
byla provedena regulace jejího toku. 
Zpívá se o nich i ve starých vorař-
ských písních. 

Co se řeky týče, nutno ještě zmínit 
zkazky o obrovských staletých sum-
cích při ústí potoka Botiče, kteří jsou 
prý velcí jako dospělý kůň, a o pod-
zemním prameni v oné jeskyni uvnitř 
skály. Také prý vodník měnil děcka 
za své vlastní nevydařené potomky, ale 
to jsou stejné povídačky, jako o všech 
ostatních vodnících nejen v Čechách, 
ale například i v Lužici. 

Ve starém Podskalí bylo nebez-
pečno obzvlášť po půlnoci, neboť to 
byla doba, kdy se na své rejdy vydá-
valo strašidlo, známé jako „Tancující 
Židovka“. Sotva udeřila dvanáctá, 
zjevila se uprostřed ulice, tancovala, 
tancovala a  ancovala a běda tomu, 
kdo se jí dostal do spárů, neboť ho 
tak dlouho měla ve své moci a rej-
dila s ním ve zběsilém tempu, dokud 
kohout třikráte nezakokrhal. Kdo se 
dostal do její moci zprvu, nebyl si jist 
životem, kdo ji však potkal až k ránu, 
odstonal pekelný tanec několika týdny 
ležení, ale vyvázl. Podrobněji popisuje 
existenci tohoto zjevení Popelka Biliá-
nová ve svých pověstech. 

Přímo v Podskalí je nutno se zmínit 
ještě o několika pokladech, zakopaných 
na různých místech, a také o velikých 
černých psech, kteří se zde procházejí 
po nocích, žhnoucíma očima slídí po 
liduprázdných ulicích a pronásledují 
opozdilé noční chodce. Ten pes byl 
původně jeden a jeho rajónem byla 
severní strana hradeb Vyšehradu. O 
něco později se zjevil pes pod Vyše-
hradem, za chvíli vprostřed Podskalí, 
další se prochází po Albertově, jiný 
slídí kolem Karlovského kostela a další 
u Emauz. 

Kromě tohoto zjevu jsou Emauzy 
spojeny ještě s působením (pokud se 
tedy týče pouze strašidel) čerta, který 
zde přestrojen za kuchtíka otrávil ku-
chaře, a když se pak sám ujal vlády nad 

kuchyní, začal vyvařovat nejvybranější 
lahůdky a zbožné mnichy svádět k ob-
žerství. Jednou za ním poslali z pekla 
druhého na inspekci a opat, který 
slyšel pootevřenými dveřmi z kuchy-
ně hlasitý hovor a smích, rozpoznal 
nechtěného kuchaře a hned ráno jej 
pomocí kříže zapudil. Na místo kucha-
ře pak dosadil opět jednoho ze svých 
spolubratří. V Emauzích byly také 
zázračné zvony, které samy od sebe 
začaly vyzvánět v den pohřbu zavraž-
děného zvoníka a také se samy ozýva-
ly vždy v předvečer svátku některého 
z českých světců, neboť cizáčtí mniši, 
kteří do kláštera přišli ze Španěl, svát-
ky těchto světců nedodržovali.

Dalších několik stránek dalo by se 
popsat pověstmi Karlova náměstí, 
Karlova, Vyšehradu a jiných blízkých 
míst. Tolik stručné vyprávění, další 
zajímavosti z okolí GB, Podskalí a No-
vého Města najdou čtenáři spolu se 
spoustou zajímavých obrázků v při-
pravované knize. 

Na obrázku je kresba Mikoláše Alše, 
znázorňující čerta, převlečeného za ku-
chaře v klášteře Emauzském.

■ Jan Hanousek

Nepřehlédněte!

50. VÝROČÍ ŠKOLY SE BLÍŽÍ
Zveme Vás na Galavečer 21. 3. 2007 v 19.00
Národní dům na Vinohradech, Majakovského sál

• Kromě kulturních a jiných vystoupení studentů a pedagogů gymnázia se zde budou předávat ceny za nejzajímavější 
vzpomínky a historky z Botičské, tzv. Botičští tukani. Vaše nápady a nominace jsou vítány. 

• Vstupenky za 150 Kč bude možno zakoupit ve vrátnici školy od 3. 1. 2007.

Dále se připravuje:

Almanach  
• Obsahovat bude nejen historii, přehled úspěchů a aktivit studentů,  ale také literární a výtvarné práce současně 

studujících i absolventů.
• Bude třeba těžit z archivních materiálů – časopisy, kroniky atd. a zároveň  komunikovat s absolventy ať už „v terénu“ 

či jinak. Zájemci o tuto práci se hlaste buď panu Luňákovi nebo šéfredaktorovi tohoto časopisu.

Setkání absolventů a profesorů
• Sobota 16. června 2007
• Budova školy bude otevřena všem, kdo si budou chtít prohlédnout, co se od doby jejich působení na škole 

změnilo či posedět se svými spolužáky a vyučujícími.
• V rámci toho bude uspořádána výstava fotografií a jiných zajímavých předmětů z Botičské, které zapůjčíte. 
• Na zahradě školy pak bude připraveno občerstvení a program.

Podrobné informace o všech akcích postupně naleznete na webových stránkách školy. 
Všechna návrhy, náměty a materiály můžete nosit vedení školy nebo elektronicky posílat na adresu 50@gybot.cz.

■ Zpracoval Michal Ježek
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Kontroverzní „katedra“
Je pátek a druhý týden ve škole 

za sebou už zase práskl dveřmi. 
Několik „oťukávacích“ dní je za 
námi a můžeme tedy nový školní 
rok prohlásit za rozběhnutý. 

Obyčejně bývá hned brzké po-
prázdninové období ve škole plné 
překvapení. Zejména noví studenti 
si euforicky přicházejí v zážitcích 
na své a přitom se chodby Gymná-
zia prohýbají pod proudem diskusí, 
zatížených dvouměsíčním mankem. 
Odevšad srší smělé studijní plány a 
odhady. 

Jistě ani letos nebylo těžké vysle-
dovat na Gymnáziu Botičská četné 
změny, ať už v podobě nově pří-
chozích, navrátivších či definitivně 
odešlých studentů, členů profesor-
ského a ostatního personálního 
sboru. Byli jsme svědky šlépějí 
staronových maturantských tváří 
i nového sympatického obsazení 
vrátního kumbálu.

První dny též přinesly k diskusím 
podněty kontroverzní. Tím neože-
havějším se pravděpodobně stalo 
téma  nového zřízení elektronické 

třídnice, respektive zrušení kla-
sické třídní knihy a její nahrazení 
internetovým projektem Katedra, 
který byl na naší škole testován již 
v minulém školním roce.

Destrukce klasického a tradi-
cemi opředeného třídního tělesa, 
častokrát přiměla konzervativní je-
dince zaujmout k tomuto předem 
neohlášenému činu antagonistický 
postoj.

A není se příliš čemu divit. Třídní 
kniha vždy pro žáka představovala 
symbol, jenž v jeho podvědomí 
vzbuzoval úctu. Jistě, nejednou se 
přihodilo, že se i ona stala předmě-
tem chlapeckého řádění, ale byly 
to spíše výjimky, 

které nepotvrzovaly příliš pravi-
dlo. Jestliže něco určovalo morálku 
ve  řídě, byly to obvykle hrozby 
sršícího profesora a to právě ve 
vděčné symbióze s třídní knihou. 

Není jistě od věci namítnout, že 
na středních školách, včetně Gym-
názií, jsou předpoklady pro kázeň 
studentů nesrovnatelně vyšší úrov-
ně, než na nižším stupni základního 

vzdělávání, ale z  lastní zkušenosti 
vím, že mentální vyspělost studen-
tů, jim hlavně v prvních ročnících 
občas neodpovídá.

Navíc po zkušenostech, které 
přinesli první týdny ve škole, mohu 
s jistotou říci, že ani samotným 
profesorům internetová třídní kni-
ha radosti příliš nepřidává a práci 
nijak radikálně neubírá. 

Jistě, jde o zvyk a o zaběhnutí 
se novému trendu. Ale právě tím 
pak přijde Gymnázium Botičská 
o kousek vnitřní identity osobité-
ho a charismatického ústavu, ne-
zatěžovaného omezeností, kterou 
podobné robotizující „originality 
na zakázku“ přináší. Byť to s námi 
myslí ušlechtile dobře. 

(tento článek byl sloupkem publiko-
ván  v  Pražském deníku)

■ Michal Ježek

Apokalypsa

Je teplý letní večer a tak, jako chrtů divých
smečka, se po nebi žene spřežení, 
z topolů, co kvetou, padá běloskvoucí sníh
a hlásá – živlů bude kruté běsnění.

Pár labutí běloskvoucích 
se po vltavské tůni plaví,
nahoře jedou po nebesích 
jezdci – sinale popelaví.

Jednou provždy je to zpráva jistá,
že na východu i západě krvavě nebe plá,
ta bitva, co tam nahoře se chystá,
ach ta bude hrozně krutá, ach ta bude zlá.

Na nebi dravci krouží, 
co cítí smrt, oheň, olovo a krev,
lidé, co po míru touží,
s hrůzou patří na nebeský zjev.

Na vrcholu skály stojí tři muži černě odění, 
neschopni hrůzou pohybu, hledí na to zjevení.

Všechno, co dýchá, k smrti děsí,
ta apokalyptická vize, 
nebem divých jezdců pluky běsí
tak, jak to stojí v Knize.

Však nutno ještě říci, 
že psáno je v té Knize,
…a stojíc na měsíci,
přijde Panna v zlaté říze,

A její nevinnost a láska nekončící, 
zas ďábla srazí zpátky do pekel,
a ruka rudou krví nad svícen hořící,
napíše zas Mene, Mene, Tekel.

■ Jan Hanousek

• myslí i na ty největší malič-
kosti:
prof. Markalous: „Spread sheet, ne-
pleťte si to se spread shit, to by 
bylo něco jiného.“

• se vyjadřují vždy jasně a jed-
noznačně:
prof. Šmejkalová: „Dvořák k tabuli!“
student: „Dvořák nebo Zdvořák?“
prof. Šmejkalová: „Tak pojďte oba!“

• nic je nepřekvapí:
prof. Šmejkalová: „Tak už jste zapoji-
li ten obvod? A co vám to dělá?“
student: „Paní profesorko, nám se 
to taví.“

• jsou vždy v obraze:
prof. Šmejkalová:  „Takže až bude 
ve středu pondělí…“

• používají odborné výrazy 
a obraty:
prof. Šmejkalová: „Jdete si to šmrd-
lat ven! ..A nechte dveře otevřené, 
ať slyším, jestli šmrdláte.“

prof. Neumannová: „…koncentrační 
kemp…“

prof. Hlavsa: „velbloud jednodílný“

• umí vše skvěle vysvětlit:
prof. Šmejkalová: „Víceméně, nejdřív 
více a potom méně“ 
prof. Šmejkalová: „Je možné, aby se 
plyn ochladil a přitom vykonal prá-
ci? Ano, ale totálně ho to vyčerpá. 
Když budete pro někoho pracovat 
a zároveň mu platit, tak vás to taky 
úplně vyčerpá. 

• používají názorných příkla-
dů:
prof. Čepelová: „To, co vidíte, že 
nám tady uniká, jsou jedovaté ply-
ny oxidu dusného.“

• a kvalitních učebnic:
prof. Čepelová: „Koupili jste si tuto 
učebnici? Ano? Tak to je dobře. 
První část je zbytečná a druhá ne-
dostačující.“

• nemají rádi snižování úrovně 
školství:
student: „Já bych si dal ten test 
z funkcí.“
prof.Rezková:„Tady nejste v restau-
raci.“ 

• vyznají se v umění:
prof. Cmuntová: „Podívejte se, jak ta 
dívka na obraze vyjadřuje emoce.“
studenti: „Ale to je chlapec!“
prof. Cmuntová: „Tak ten mladík, co 
vypadá jako dívka.“ 

• a v historii:
prof. Neumannová: „No, tak než byla 
gilotina, tak třeba Marii Stuartovně 
sekali hlavu na třikrát.
studentka: „Mě jednou píchali na 
třikrát dirku na náušnici a taky to 
bolelo.“

• nic je nerozhodí: 
prof. Luňák: „Co to tady máte za 
polonahou ženskou? Máte být na 
chemických stránkách!“
student: „Ale já tam sem, to je ně-
jaká reklama“  
prof. Luňák: „Hm, moc mladá, to je 
spíš vaše šarže.“

• vědí drobné zajímavosti:
prof. Hlavsa: „V Arabských emirá-
tech se těží hlavně sklářské písky.“

• a věci o kterých nikdo jiný 
ani netuší:
prof. Hlavsa: „Další lidský míšenec 
je zambo a potom je ještě Rambo, 
jehož jediným posledním předsta-
vitelem je Silvestr Staniol.“

• mají podivné domácí miláč-
ky:
prof. Hlavsa: „Můj pes je rasa ČA-
BO-KO (ČAkovice-BOhnice-KO-
bylisy)“

• zadávají skvělé příklady:
prof. Hlavsa (zadává příklad): „Od-
hadněte zeměpisnou délku tero-
ristického doupěte, jestliže v Kar-
lových Varech je centrála ukrajin-
ské mafie a boss má na hodinkách 
12.00. V tu dobu je v doupěti 3.45 
ráno. …A hele Velikonoční ostro-
vy!“
 
• a hlavně umí skvěle vysvětlo-
vat biologii:
prof. Hlavsa: „Mezi bezocasé patří 
třeba Blatnice skvrnitá, její pulci 
dorůstají velikosti až 15 cm. Takže 
je to takový menší hokejový puk 
s ocáskem.
Další je Rosnička zelená, tu pou-
žívá Český Hydrometeorologický 
Úřad k určování počasí.
Pak sem řadíme také Kuňku žluto-
břichou. Taková Kuňka se nejčastěji 
vyskytuje ve školách u maturit.   
Potom sem patří ještě Pipa Ame-
rická. Ta zase pro změnu nemá 
jazyk, takže aspoň nic nevykecá. To 
bych chtěl mít doma.“

prof. Hlavsa: Barvu peří u ptáků 
zajišťuje lom světla. Proto třeba 
papoušek má tak pestrobarevnou 
karosérii. 

■ Vít Vrštík

Tak to je protentokrát z historicky 
nejúspěšnější B-komplexové rubriky 
vše. I vy můžete do dalších čísel posí-
lat své příspěvky, a to na Vítkův mail 
(úvodní strana) nebo jemu osobně. 

Naši profesoři
Aneb Brepty a slovní smršť
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Bitva s učiteli II
V loňském čísle tohoto časopisu 

mě upoutal článek s názvem „Bi-
tva s učiteli“. Samotný název mě však 
přivedl na jinou myšlenku. Bitva s uči-
teli podle mě vypadá nějak takto:

Řím – rok 70 (po Kristu)
Římské koloseum je nabité k prask-

nutí. A proč také ne, když každý ví, že 
dnes poteče krev. Na vysoké tribuně 
se vztyčí muž v tóze a s vavřínovým 
věncem na hlavě. Dav, který si až do 
teď povídal, ztichne. Muž promluví 
zvučným hlasem.

„Dnes máme tu čest zde přivítat 
žáky gladiátorské školy z provincie 
Botič.“ oznámí vyvolávač a pozvedne 
ruku k obrovské bráně nalevo. Ta se 
jakoby na jeho povel otevře. Dovnitř 
vběhne na čtyři sta gladiátorů. Jejich 
kroky zvedají prach ze země zalité 
krví z předchozích soubojů. Jsou velmi 
chabě ozbrojeni. Většina z nich má jen 
meč, štít, či slabé kožené brnění. Ně-
kteří jsou dokonce neozbrojeni. Stojí 
v neuspořádaném tvaru a rozhlíží se 
po koloseu. Vyvolávač zatím ohlašuje 
dál:

„Proti této strašlivé skupině nastou-
pí výběr učitelů z gladiátorské školy 
taktéž z provincie Botič.“

Diváci povstanou a začnou tleskat a 
křičet. Dveře na druhé straně se ote-
vřou a dovnitř vyjede na dvacet vozů, 
tažených koňmi. Každý je řízen zkuše-
ným vozatajem a vzadu stojí dva lučišt-
níci. Všechny vozy se seřadí do dvou 
řad. Nyní, když se usadil prach, mů-
žeme pozorovat jejich skvostné zlaté 
brnění, jež se leskne na slunci. Rozdíl 
mezi oběma skupinami je patrný na 
první pohled. Zatímco neorganizovaní 
a nedostatečně vycvičení gladiátoři se 
strachem ve tváři hledí na své soupeře, 
v řadách dobře organizovaných a zku-
šených bojovníků na vozech je cítit 
pouze odhodlání. Jejich přísné krvežíz-
nivé pohledy probodávají nepřátele na 
druhé straně arény jako dělostřelecká 
příprava. Jsou to žoldáci, kteří na roz-
díl od gladiátorů (kteří bojují, protože 
musejí) bojují pro peníze, či jen proto, 
že jim to dělá radost.

Arénu prolétne pronikavý zvuk 
školního zvonku. Bitva začíná. Jezdci se 
zuřivě rozjíždějí proti nebohým gladi-
átorům. Ti houfně ustupují k odlehlejší 
stěně arény. Není úniku. Lučištníci 
napínají tětivy luků. První salva šípů 
sviští vzduchem. Gladiátoři se v mar-
né naději přikrčí k zemi a někteří se 
kryjí štíty. Přesto jich několik padne. 

To již letí druhá salva a za ní další. 
První vozy vjíždí do řad gladiátorů 
a lučištníci na nich nepřestávají zu-
řivě pálit po všem, co vidí. Teď záleží 
na schopnostech gladiátorů. Někteří 
si vedou VÝBORNĚ. Pár z nich utrpí 
pouze lehká poranění a škrábnutí, ti si 
vedou CHVALITEBNĚ a DOBŘE. Ti, 
co bojují pouze DOSTATEČNĚ,vyváz-
nou již s vážnými zraněními. Většina 
z nich však bojuje NEDOSTATEČNĚ, 
a tak jsou na místě zabiti prvním ší-
pem, který je trefí. Řady gladiátorů se 
tak tenčí. Nezraněných je už jen tolik, 
že by se dali spočítat na prstech jedné 
ruky nešikovného řezníka. Jenže jezdci 
neznají slitování. Z původních čtyř set 
zbylo již pouze padesát bojeschop-
ných gladiátorů a přitom jezdců je 
stále plný počet. Přeživší gladiátoři se 
drží v jedné skupince a kryjí se štíty. 
Avšak je jen otázkou času, kdy budou 
rozmetáni. Vtom zazvoní podruhé. 
Boje ustanou. Jezdci na vozech se opět 
seřadí u brány. Ačkoliv se zdá, že boje 
trvaly neúměrně dlouho, bylo to pou-
hých 45 minut. Přeživší gladiátoři jsou 
ušetřeni. Byl to dlouhý boj, ale snad se 
něco naučili…

■ Vít Vrštík

Reportáž: Horní Jiřetín
Hrozící nebezpečí v případě prolomení limitů těžby hnědého uhlí

Historie obce

Jířetín je poprvé písemně připo-
mínán k roku 1263 v listině upravu-
jící poddanské povinnost, ale kulturní 
a hospodářský život tu byl prokaza-
telně ještě dříve. Roku 1409 došlo k 
rozdělení Jířetína na Dolní a Horní.

17. století pak přineslo Hornímu Jí-
řetínu dvě velké pohromy. První z nich 
byla třicetiletá válka, která těžce po-
škodila celé severozápadní Čechy. Tou 
druhou, ještě strašnější se stala moro-
vá epidemie v roce 1680.

Významným se stal i rok 1914, kdy 
císař František Josef I. povýšil Horní 

Jířetín na město a přidělil mu také 
městský znak.

Druhá polovina 20. st. byla pro obec 
dobou stagnace a nejistoty, neboť 
měla být stejně jako desítky dalších 
měst a obcí v regionu obětována vel-
koplošné těžbě uhlí. Během této doby 
byl zastaven její rozvoj až do samého 
závěru minulého století.

Na územním katastru horního Jíře-
tína se nalézá zámek Jezeří, který je 
s bohatou historií a harmonickým za-
sazením do svahů Krušných hor hojně 
navštěvovanou památkou a jednou 
z nejpůsobivějších zámeckých staveb 
u nás.

Jířetín je nejstarším poutním místem 
v Čechách, Pravidelně se zde konají 
Mariánské pouti, které se zde udrželi 
dokonce i za komunismu,

I dnes však celá oblast musí bojovat 
o svoji budoucnost, protože zájmy 
uhelných společností neutuchají.

Historie těžby

Těžba hnědého uhlí začala už v 17. 
st., kdy se ovšem těžilo pouze hlubin-

nou metodou. Barbarství způsobené 
povrchovým těžením, při němž dochá-
zí k naprosté devastaci krajiny, začalo 
teprve kolem první světové války. Po 
komunistickém verdiktu těžit povr-
chově vše, byla v roce 1957 zbourána 
první obec Jezeří, po níž následovalo 
též zničení historickými nálezy cenné 
vesnice Ervěnice.

To nejhorší rozhodnutí však přišlo 
až v roce 1960, kdy se začalo maso-
vě těžit a bylo zbouráno 116 měst 
a vesnic, z toho 80 přímo kvůli těžbě 
a zbytek kvůli přeložení silnic či stavbě 
betonárek. Například obec Radosovi-
ce tak byla zasypána a dosud stojí pod 

stometrovou výsypkou 
hlíny.

Lobování za prolo-
mení limitů

Takzvané územní 
limity těžby, tj. hranice, 
za kterýma se již nesmí 
uhlí těžit, jsou zřejmě 
největší překážkou 
stojící v cestě Mos-
tecké hnědouhelné 
společnosti (MUS). Ta 

usiluje o jejich prolomení i přesto, že 
byly v roce 1991 státem ustanovené. 

Na její stranu se přiklonilo i mi-
nisterstvo průmyslu, které se spolu 
s MUS obává zmenšujících se zásob 
hnědého uhlí, což by mohlo zapříčinit 
omezení vývoje těžby.

Získat povolení k těžbě je celkem 
složitý proces. I kdyby všichni lidé 
odešli, nezačalo by se možná těžit. 

Dá se však předpokládat, že to by 
nemuselo být ve vysoké politice tím 
nejpodstatnějším, přikloní-li se na 
stranu devastace přírody některý 
z vysoce postavených státních činite-
lů. Pokud se prolomí těžební limity, 
je jisté, že začne být MUS mnohem 
agresivnější a nebezpečí zániku Horní-
ho Jířetína a sousedící obce Ervěnice, 
které údajně na zásobách uhlí leží, by 
tak bylo enormní…

Proti tomuto nebezpečí se postavil 
i Václav Havel ve svém dopise bývalé-
mu předsedovi vlády, který možnost 
těžby v budoucnu připustil: „Kladu si 
otázku, zda je v dnešních podmínkách 
jednorázový a bezprostřední efekt 

těžby hnědého uhlí důležitější než 
staleté kořeny Horního Jiřetína a Čer-
nic,“ napsal Havel. 

Absurdita zvaná uhlí
Ti, co lobují za prolomení limitů 

těžby, se často ohání tvrzením o ob-
rovských zásobách uhlí, o nichž však 
vlastní záznamy pouze MUS a to ještě 
z doby komunismu. Jejich množství 
zde přitom zdaleka není prokázané.

Navíc je kvalita místního uhlí jednou 
z nejhorších v republice. Jeho úprava 
je velmi energeticky náročná a spotře-
buje až jednu třetinu energie, z toho, 
co se z uhlí skutečně vyrobí. Pro racio-
nálně myslícího člověka tedy musí být 
tvrzení o efektu těžby jednoznačně 
absurdní. Zvlášť když k tomu připoč-
teme všechny její důsledky mající na 
život v oblasti katastrofální dopady.

Avšak Mostecká hnědouhelná spo-
lečnost je očividně k těmto dopadům 
lhostejná. Pakliže veřejně mluví o re-
kultivacích krajiny, chlubí se nejvíce 
tím, že postavila autodrom a hipodrom. 
Ostatní rekultivace spočívá v geomet-
rickém osázení zdevastovaných ploch 
stromky. Stavět se na těchto plochách 
ovšem již samozřejmě nedá. 

Povrchová těžba uhlí přináší i další 
nebezpečná rizika, jako je půdní eroze, 
prach, hluk či smog a celkové narušení 
ekosystému, s rozsáhlými změna fauny 
a flory. 

Vedlejší úmysly MUSU
Podle Vladimíra Buřta, zastupitele 

Horního Jířetína, je dobré vyklidit 
Jířetín nanejvýš k tomu, aby tudy 
mohly projet obrovské těžební stroje 
směrem na Litvínov a nemuselo se tak 
utrácet za demontaci a jejich opětov-
nou montáž, což by si vyžádalo daleko 
větší finanční částky, které se pohybují 
ve stovkách milionů korun za stroj.

Vlastníky uhelných společností 
jsou u nás většinou finančníci, kteří 
investují do velice širokého spektra 
podobných podniků. A můžeme tedy 
předpokládat, že i v této záležitosti 
jde vlastníkovi MUSU jen o zvýšení 
hodnoty firmy, aby se pak mohla lépe 
a výhodněji prodat. 

Vladimír Buřt dále říká: „Jeden 
z manažerů MUSU, místopředseda 
představenstva, mladík s raketovým 
startem, byl jednou na Jezeří – a při 

Satanovy sáňky
Zdá se vám, že se z vás poslední 

dobou stává na vaše poměry až 
moc slušný člověk? Co to změnit? 
Co takhle začít dělat nějaký extrémní 
sport! Co třeba  skateboarding! To ale 
není moc extrémní sport, řeknete si 
a obrátíte stránku… hej… počkat! 
Nechci tu mluvit o klasickém ježdění, 
ale o jednom odvětví tohohle sportu 
ulice. Asi každý, kdo někdy jezdil na 
skatu začínal tak, že si na něj sednul, 
odstrkoval se rukama a brzdil noha-
ma. Tak tohle je něco na ten způsob, až 
na to, že si to valíte z kopce nějakých 
120 km/h!!! Ale po pořádku. 

Celý sport vzniknul, jako asi většina 
šíleností, v USA. Pár chytrých hlaviček 
zjistilo, že když jedete z kopce na ska-
tu ve stoje víc jak 50 km/h, tak to celý 
přestává být stabilní. Proto si na prkno 
zase sedli jako za svých mladých let a 
hned to šlo líp. Skate jako takový však 
přestal brzy vyhovovat a proto se při-
stoupilo k tuningu. Většina dnešních 
asfaltových sáněk jsou domácí výrob-
ky a každý z jezdců si je upravuje sám. 
Povolená délka konstrukce je od 180 

do 200 cm, ale šířkou nesmí přesaho-
vat jezdcovi boky. Z toho vyplývá, že 
se na sáňkách vlastně leží a celé se to 
ovládá stejně jako skate,  rider se drží 
po stranách desky a  přenáší váhu. Ale 
pojďme radši k ježdění.

Jen si to představte: sedíte na kopci 
v ulice De Haro (San Francisco), fu-
níte si do helmy a potíte se strachy. 
Před sebou máte cosi, co připomíná 
cestu do pekla. Pás set metrů čistého 
asfaltu a 24% sklon. To by ještě nebylo 
tak hrozný (i když ), ale tahle ulice 
není jen tak nějaká, tahle je terasovitá. 
Všichni to určitě znáte z filmů. Ostré 
zlomy na každý křižovatce, který vás 
dokážou pěkně vykopnout. V autě to 
může být určitě zajímavé, ale před-
stavte si, že sedíte na splašenym prkně 
a v rychlostech, které někdy překra-
čují i povolené dálniční rychlosti, si to 
lítáte nějakých 20 metrů vzduchem. 
Jedním slovem… šílenost. Tvrdé dopa-
dy na zem jsou trápením celého těla, 
tlumiče to totiž jaksi postrádá. Někdy 
se po takovém dlouhém letu stane, že 
jezdec nedopadne přesně v ose jízdy, 

ale mírně bokem. Což má v lepším 
případě ten následek, že borec skon-
čí v kotrmelcích. V těch obrovských 
rychlostech to jistě není nic příjem-
ného, ale oproti druhé variantě je to 
brnkačka. Může se totiž taky stát, že se 
sáňky „jen“ tak rozhoupou. Což vede 
k tomu, že si rider skřípne prsty mezi 
asfalt a prkno. Věřte, že v takovém 
případě je amputace nasnadě. Chce to 
hodně dobré rukavice, ale i tak vám 
z kůže na prstech moc nezbude. Krom 
toho vám nezbude ani moc z bot, 
kterýma to pak pod kopcem budete 
muset ubrzdit.

Tak co, šli byste do toho? Zápory 
už jsem tu dost rozmáznul, takže teď 
něco k pozitivum: v klidu projedete 
pod náklaďákem i policajtovi mezi no-
hama, solidně si naklepete kotlety, bez 
investic (nepočítaje výdaje pro chi-
rurgy), ale hlavně vám bude adrenalin 
stříkat ušima a po každý přežitý jízdě 
se budete ještě tejden tlemit. 

■ Robert Starý
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Dštíti oheň a síru
Síra se často vyskytuje v čisté 

podobě, má jasně žlutou barvu 
a její plynné sloučeniny výrazně za-
páchají. Zřejmě právě proto patřila 
mezi těch několik prvků známých 
už starověkým národům.

Vůbec první zmínky o ní můžeme 
nalézt v Bibli. Tak například:  „Hos-
podin začal chrlit na Sodomu a Go-
moru síru a oheň, od něho z nebe to 
bylo. Tak podvrátil ta města i celý okr-
sek a zničil všechny obyvatele měst, 
i co rostlo na rolích.“  (Gn 19,24). 
V podobném duchu je i většina 
ostatních zmínek v Bibli: Vždy jde 

o Boží soud – ničení měst, zemí 
či národů ve jménu spravedlnosti 
nebo trestání hříšníků.

Zajímavé je, že některé sta-
rověké národy si síru spojovali 
s bleskem. A to nejen Izraelité, ale i 
Řekové a Římané. To dokumentuje 
například tento úryvek z Homéro-
vy Íllias: „ Zeus… Hrozivě zahřměl, 
mrštil zářícím bleskem před koně 
Diomédovy a nechal jej sjet do země: 
Rázem od té hořící síry se roznítil 
strašlivý plamen…“  Tato, z našeho 
pohledu nelogická, představa může 
být vysvětlována různě. Hovoří se 
například o jejím původu ve vůni 
ozónu, která je cítit za bouřky. 
Může být také důsledkem připo-
dobňování blesku k sopečnému 
výbuchu – vždyť právě u sopek se 
nachází krystaly čisté síry. 

Homér se o síře v Íllias zmiňuje 

ještě jednou: „Achilleus… Měl v té 
truhle i pohár, a byl to nádherný vý-
tvor, z kterého doposud nepil muž 
jediný jiskrné víno, z něho, krom 
Diovi otci též nikomu neulil z bohů. 
Ten tedy z truhlice vyňal a nejdříve 
vyčistil sírou,…“ Jde o první popsa-
né praktické použití síry člověkem. 
Je tedy jasné, že už v době Homé-
rově (před 3000 lety) byly známy 
desinfekční účinky této látky. Také 
se dá předpokládat, že tehdy ne-
považovali síru za nečistou, (za 
symbol pekel, kterým se stala ve 
středověku) když se neštítili čistit 
s ní tak významné… nádobí.

Opusťme nyní oblast mytologie 
a literatury a věnujme se doložené 
historii.

První zdokumentované použití 
síry coby zbraně se datuje do roku 
424 před naším letopočtem. Tehdy 
řecký kmen Boiótů pomocí zapá-
lené směsi síry, uhlí a dehtu zničili 
nepřátelské hradby.

Dalším velkým pokrokem ve vá-
lečnictví byl objev střelného prachu 
v Číně někdy mezi sedmým a de-
vátým stoletím našeho letopočtu. 
Tato nejstarší známá výbušnina 
obsahuje uhličitan draselný (75 %), 
síru (10 %) a černé uhlí (15 %).

Asi největší slávy se síra dočkala 
ve středověku a raném novově-
ku, kdy se jí velmi intensivně vě-
novali alchymisté. Ti si zpočátku 
představovali, že existuje pouze 
sedm kovů (Au, Ag, Cu, Fe, Sn, 
Pb a Hg). Tyto kovy, jsou-li pone-
chány v zemi, se samovolně mění 
(transmutují) na kovy ušlechtilejší. 
Tuto, původně Aristotelovu, teorii 
poopravil arabský učenec Džábir. 
Tvrdil, že všechny kovy vznikají 
sloučením rtuti a síry za působení 
planet. Zde ale narážel na problém, 
že sloučením těchto prvků vzniká 
zcela prozaicky jen sulfid rtuťnatý, 
tedy rumělka, v žádném přípa-
dě jiné kovy. Byly tedy zavedeny 
pojmy „Filozofická síra a rtuť“, 
ty představují abstraktní koncept 
– dokonalou podstatu, která se 
v přírodě nevyskytuje.

Síra byla také považována, spolu 

se solí (tělo) a rtutí (Duch), za je-
den ze tří základních pilířů hmoty 
(Tria prima nebo Tria principia) 
a v této teorii představovala duši. 
S touto představou přišla alchymie 
v devátém až desátém století.

Jistý posun v chápání světa před-
stavovalo čtrnácté století. Tehdy al-
chymista Geber Latinus prosazoval 
myšlenku, že zlato je tvořeno pře-
vážně čistou rtutí a síra mu dodává 
pouze barvu. 

S příchodem novověku a jeho 
racionalismu začala alchymii na-
hrazovat moderní chemie a síra 
ztrácela své výjimečné postavení. 
Stala se jedním z mnoha prvků pe-
riodické tabulky a místo kulturní 
a spirituální role získala roli důleži-
té suroviny chemického průmyslu. 

Jako se symbolem pekla se s ní 
setkáváme maximálně ve filmo-
vých pohádkách, kde se to sírou 
páchnoucími čerty jen hemží. 

Málem bych zapomněl na drob-
nou, ale obecně známou roli síry 
v tvorbě českého vědce (pedago-
ga, dramatika…) Járy Cimrmana. A 
sice na jeho odborný - chemický 
vtip. Cituji Prof. Pavla Vondrušku ze 
semináře ke hře Lijavec: „Pro příklad 
jednu vtipnou anekdotu chemickou, 
ta je velice krátká: Tak: H2SO5. Vidíte, 
nikdo se nesměje, snad jen tam vzadu 
jsem zaslechl nějakého chemika… 
Ten totiž ví, že síra by v této slouče-
nině musela být osmimocná, což je 
pro chemika něco tak komického…“  
My ale víme, že tato sloučenina 
reálně existuje - jde o kyselinu 
peroxosírovou. Zadržme však, než 
začneme dštíti oheň a síru na hlavu 
Mistrovu! Je bez pochyby že o této 
skutečnosti věděl a tato anekdota 
byla vytvořena s jasným záměrem. 
S jakým, to ochotně přenechám 
badatelům povolanějším…

■ Lukáš Novák

pohledu na tu šíleně zdevastovanou 
krajinu naprosto vážně prohlásil, že je 
pyšný na to, co člověk dokáže… Tihle 
lidé jsou nebezpeční.“ 

Obyvatelé Jířetína

Místního referenda o budoucnosti 
obce, které se konalo před rokem 
a půl, se zúčastnilo 75 % lidí a výsledek 
je jednoznačný. 97 % lidí si přálo za-
chování Jířetína. Přesto se však najde 
mnoho politiků a dalších, kteří to zpo-
chybňují a argumentují třeba tím, že  je 
to referendum  staré.

Vladimír Buřt věří v zachování 
Jířetína a dodává: „Největší naději vi-
dím v místních lidech, A je to naděje 
oprávněná, protože už toho dokázali 
spoustu vůči tomu zmaru udělat. „

Je skutečně pravda, že zejména mla-
dí lidé se o budoucnost obce hodně 
zajímají a proti snaze o její likvidaci 
otevřeně vystupují. Pakliže přijedete 

do této oblasti, 
určitě neminete 
t r an spa ren t y, 
které otevřeně 
říkají: K nám už 
neMUSíte!; Ne-
hodláme zmizet 
z mapy světa! 

Odpůrci těžby, 
v čele s míst-
ními obyvateli 
a ekologickými 
aktivisty, také 
vyrazili na pro-
testní pochod z 
Horního Jířetína 
do Libkovic a 
pokusili se tak poukázat na smutný 
konec této obce, která byla kvůli těž-
bě zbourána jako poslední. 

Proti zrušení limitů vystupují oby-
vatelé obcí, ekologické organizace 
i ministerstvo životního prostředí. 
Podle Libora Ambrozka je další ustu-

pování obcí těžbě uhlí 
nepřijatelné a neopod-
statnělé. 

Nedávno se dvě stě 
lidí z Horního Jířetína 
a Černic zapojilo do 
symbolického živého 
řetězu a zároveň bylo 
vysazeno pět lip jako 
trvalá ochrana domů 
před zbouráním. 

I přestože je snaha 
o zachování obcí velká, 
jejich budoucnost je 

stále nejistá. Pokud mají mít obyvatelé 
obcí na Mostecku jistotu, musí to jasně 
rozhodnout stát. Podle hejtmana kraje 
Šulce, ale ani ekologické limity těžby 
hnědého uhlí nejsou  dostatečnou 
zárukou ochrany. „Nutným krokem je 
odepsání hnědouhelných zásob,“ řekl  
Šulc. „I tak ale nikdo nezaručí, že další 
vláda odpis nezruší a uhlí v případě 
potřeby nevytěží,“ uvedl hejtman.

(zpracováno z aktuálních informací za-
stupitelstva Horního Jířetína, přednášky 
Vladímíra Buřta – obecního zastupitele 
a vlastních zkušeností)

■ Michal Ježek

Proč je tu voda 

Večer na břeh řeky pomalu usedáš   
A jen se posadíš, už slyšíš vodu šeptat
Příběhy pramínků pomalu prožíváš
A začínáš se v tolika historkách motat

Voda vypráví o svých strmých cestách
Ale ty pomalu, ale jistě poznáš
Že voda dvakrát nepřekročí stejný práh
Odhalit tajemství smýšlení vody jen ty můžeš, máš

Zaposloucháš se a uvědomíš si
Že i když je to kruté, ale i šlechetné
Voda má sloužit jen k užitku člověku, rostlinám

Obětuje se pro nás, abychom mohli žít
A sama jen plyne a čeká na smrt mořem
Nic nebrání tvým dalším představám.

■ Matěj Kasal

Dnešním dnem nekončíme

Zvlhnuté rety přišly 
toho odpoledne na schůzku
místo Tebe
uviděl jsem karmíny plát
v tvých hasnoucích očích a
bylo mi do pláče.

O pár minut později 
si již ležela spoutána
v mém náručí a 
já ti jemně šeptal.

Cítit tvou vůni 
a položit líci na tvůj bok…

Pod deštěm zůstali jsme sami
se dvěma lopuchy na hlavách a
hýždí planoucí.
Že dnes večer nekončíme
už vím. 

■ Michal Ježek
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Hubertova jízda
Dne 7. 10. ze Zmrzlíku vyjeli hu-

culští koně s okokardovanými 
jezdci, vedení jezdkyní (nutno při-
pomenout, že muži nejeli žádní, ale 
rozhodně ne kvůli šovinismu), která 
místo kokardy měla na sobě připnu-
tou hlavu lišky (dále psaná jako liška), 
aby si zajeli ,,soukromou“ Hubertovu 
jízdu. Možná se vám to zdá snobské, 
ale věřte, že nikdo ze zúčastněných 
nejel s takovým předstihem kvůli své-
mu vlastnímu egoismu, ale kvůli tomu, 
že tu ,,pravou“ Hubertovu jízdu by 
prostě nestihl. 

Ale co to vlastně je, ta Hubertova 
jízda? Co je jejím smyslem a cílem? 
Původně byla Hubertova jízda hon 
na počest svatého Huberta. Psi tehdy 
nechyběli na žádném honu a rozhodně 
se nemuselo přecházet přes betonové 
silnice a dávat pozor na auta a hlav-
ně jejich bezohledné řidiče. Dnes je 
Hubertova jízda spíše svátek a pří-
ležitost k setkání všech koňáckých 
nadšenců. První jezdec (liška) se snaží 
protáhnou všechny své ,,pronásle-
dovatele“ těmi nejhoršími, trnitými 
a nejnedostupnějšími cestami, které 
najde, v co nejkratším čase. Kdo ví, 

jestli lišku vnitřně uspokojuje slyšet 
za sebou křik zděšení, když jsou jezdci 
protáhnuti svým koněm skrz šípkový 
keř nebo prostředkem pole bodláčí, 
zatímco koně ostatních zúčastněných 
jdou klidně po cestě, nebo prostě jen 
rád vidí jak si kůň těsně před padlým 
stromem, který měl přeskočit, posta-
ví hlavu a rovnou ze cvalu se zastaví, 
zatímco na jezdce působí setrvačnost 
a kládu přeskočí sám bez koně. Ať je 
to, jak chce, první jezdec by se měl co 
nejdůvěryhodněji vyrovnat lišce, která 
prchá před lovci. A aspoň na Zmrzlíku 
se to velmi daří. Liška navíc postupem 
let získává zkušenosti (ne že by každý 
rok byla stejná liška, ale už jen zajet si 
Hubertovu jízdu jako pronásledovatel 
dává možnost vidět a na vlastní kůži 
zakusit, jaké překážky jsou ty nejhorší 
a zároveň nejzábavnější, neboť člověk 
je od přírody škodolibý), a tak je vždy 
na tři hodiny o zábavu postaráno. Celá 
jízda je završena velkým honem v ote-
vřeném prostoru, kde jezdci konečně 
uplatní svou roli lovců a snaží se co 
nejrychleji dojet k lišce a jako první 
z ní strhnout hlavu (velmi symbolické, 
jak asi zabíjeli lišky na svatého Huber-

ta naši předchůdci). Přitom má každý 
ještě možnost oplatit lišce všechna 
příkoří, která musel poslední tři ho-
diny vytrpět (například vytlačit koně 
i s liškou do šípkového keře nebo 
nečekaně přeběhnout přes úprkovou 
dráhu jezdce a tím zapříčinit úlek 
koně i jezdce, následovaný úskokem 
nebo rovnou postavením na zadní).

Hubertova jízda se i tento rok vyda-
řila a většina jezdkyň sama přiznala, že 
neví, jak se dnes dobelhá byť jen k au-
tobusu, natož v pondělí do školy. Ale 
stojí to i za ty šrámy a modřiny, které 
se najednou objeví na místech, na 
nichž byste nikdy nevěřili, že by mohli 
být. A vzhledem k tomu, že pro mě 
Hubertova jízda skončila, přeji všem, 
kteří se na ni chystají (ať už jsem je 
tímto článkem vyděsila nebo navnadi-
la), aby si ji pořádně užili a nenechali 
se žádným pádem ani šrámem odradit. 
A budoucím liškám doporučuji, aby si 
tu ,,moc“ způsobit někomu ,,příkoří“, 
kterým se po lovu všichni zasmějí, 
pořádně užiliy dokud můžou. Lovu 
zdar!

■ Martina Miklíková

Podzimní ráno
Ano, všechno zdá se být uloženo 

v jemný opar podzimního rána. 
Námraza na okně brání jakémukoli 
hluku proniknout až k nám. Koupeme 
se v jedinečnosti tohoto dokonale 
tichého okamžiku. Venku mrzne. Po-
tichu. Slunce se zastavilo na obzoru. 
Jen pro nás bude celý den svítání a jen 
pro nás bude celou noc západ slunce. 
A snad jen pro tuhle chvíli jsem žil. 

Stále ještě spíš? Konečky tvých vlasů 
leží až na mém polštáři. Hraji si s ni-
mi. Je to zvláštní. Kouzelné a tajemné. 
Můžu si hrát s tvými vlasy a nevzbu-
dím tě. Nechci tě vzbudit. Ne teď. Rád 
se na tebe dívám, když spíš. Fascinuje 
mě ta krása. Ta jednoduchost nádechu 
a výdechu, jež tak neuvěřitelně oživuje 
hebkost tvých křivek. Nikdy to nepo-
chopím. Nikdy nepřijdu na podstatu 
tvé krásy. A nechci na to přijít. Ztratila 
bys své kouzlo. 

Myslím, že jsem šťastný. Můžu kou-

kat ven na pochmurnou krásu podzi-
mu a přesto cítím tvůj stálý dech. Můžu 
přemýšlet nad svým trápením a přesto 
se s tebou dělím o teplo peřiny. Můžu 
plakat a přesto budeš stejně krásná. 
Vždycky tu budeš. Tak nějak sama a já 
tak nějak sám. Spolu. A nemusíme se 
vůbec dotýkat. Jen tak být jeden vedle 
toho druhého. Protože naši samotu 
nám nikdo nevezme. Ale můžeme se 
o ni dělit.

Chtěl bych být malířem a zachytit 
tuhle dlouhou chvíli. Nebo vynikající 
spisovatel. Nejlépe básník. Zdáš se 
být unavená. Snad jsem zahlédl drob-
ný úsměv. Copak se ti asi zdá? Až se 
probudíš, nevzpomeneš si. Ale ať je 
to cokoli, užij si to. Každý sen je jedi-
nečný. Stejně jako každý člověk. Každý 
okamžik. 

Stárneš. Sleduji sotva viditelnou 
vrásku, jež se ti táhne po čele. Vím, že 
bys nebyla ráda, kdybych ti o ní pově-

děl. Zmoudřelas. Snad právě proto si 
tě tolik vážím. Rád bych tě pohladil. 
Na čele. A jsem si jistý, že by ta vráska 
zmizela. Jenže vím, že máš mělké spaní. 
Snad právě proto ptáci ráno nezpívají, 
abys mohla spát. Slunce nebudí tě svou 
září. A já, já mohu přemýšlet v doko-
nalosti ticha, které mi poskytuje tvůj 
něžný majestát. 

Přeci jen se odvážím. Vím, že bych 
neměl. Svítá. Už dlouho. Námraza na 
okně pomalu taje. A slunce šplhá se 
svými paprsky k tvé tváři. Však zítra 
bude taky ráno. A snad bude stejně 
krásné, jako tohle. Doufám. Už jenom 
kvůli nám. Snad opět přinutíš svým 
snem svět mlčet, abych mohl přemýš-
let. Ale teď…

Dobré jitro…

■ Jaroslav Pustina

Český ráj
Mlhavé ráno se zvolna vznášelo 

nad lesnatou krajinou. Ptáci 
poletovali nad náměstím jako nad 
čerstvou zdechlinou. Ten den nikdo 
nepospíchal do práce, děti nemusely 
do škol a volání divočiny se při přícho-
du na vlakové nádraží zdálo být hla-
sitějším než ponejprve. Motorový vůz 
již hýkal nedočkavostí a čtyři mladé 

duše nastoupivší do jeho útrob čekala 
krátká drkotavá cesta za dobrodruž-
stvím. Když se vlak rozjel ze stanice 
Turnov, skupinka cestujících počala 
volně švitořit nad rozevřenou mapou 
Českého ráje, aby ji pak záhy zabalila a 
vystoupila v malé staničce Březina nad 
Jizerou.

První překonané bloudění v samot-
né vesnici symbolicky zakončil výstup 
strmým svahem do výšin téměř nad-
pozemských k rozcestníku turistic-
kých značených cest. Napravo od 
rozcestníku se mezi dvěmi pískovco-
vými věžemi otevírala úzká soutěska 
Studený průchod. Nalevo pak červená 
značka vytyčovala vyhlídkovou cestu 
po hřbetě soustavy skalních bloků, 
kudy se zadýchaná skupina rozhodla 
pokračovat až k místu zvanému Stará 
ohrada, kde bývalo v dávných dobách 
slovanské hradiště, nyní zbytky světni-
ček a studna vytesaná ve skále. Ze sa-
mého vršku skalní věžičky se naskytl 
rozhled vskutku malebný – na jedné 

straně pásmo skal, na straně druhé 
širá krajina lehce oděná sametovým 
oparem.

Poté bylo rozhodnuto o pokračová-
ní cestou necestou, lesem nelesem… 
zpět směrem západním. Křivolaká 
pěšinka se kroutila pod nohama jako 
hbitá zmije mezi kameny, až skončila 
na Krásné vyhlídce, která již byla 

návštěvou oné skupinky 
poctěna. Odtud čtveřici od-
vedla modrá značka k neda-
lekému jabloňovému sadu, 
podél jehož plotu šlépěje 
jejich dorazily do vsi Muž-
ský, rozkládající se pod stej-
nojmenným vrchem. A ná-
sledně sledovali nudnou 
silnici ke zřícenině hradu 
Valečov. Avšak u rozcestní-
ku ke hradu únava i čas o 
sobě daly vědět natolik, že 
se cesta pro výletníky sto-
čila na sever k Drábským 
světničkám. 

Klidnou chůzí dorazili ke 
svému dnešnímu cíli upro-
střed odpoledne. Obloha se 
od rána vyjasnila v modravé 
nebe s plovoucím sluncem 
mezi bělavými kumuly. Od-
bočka na vyhlídku je po půl 

kilometru dovedla k ceduli přitlučené 
ke stromu, na níž stálo: 

„KLAMORNA. HRADIŠ-
TĚ SE ČTYŘMI SVĚTNIČ-
KAMI – NÁLEZY STŘEPŮ 
NORDICKÉ KERAMIKY. 
OBÝVÁNO 3000 LET PŘED 
N.L. VE SKÁLE CISTERNA 5 
M HLUBOKÁ.“

 Na tímto se skrývala široká 
plocha vrcholku pískovcové 
věže, na niž stačilo překročit 
jen úzkou průrvu. Nahoře se 
pak všem zatajil dech. Na-
skytl se pohled na rozlehlou 
krajinu, jíž dominovaly dva 
vrcholky Bezdězu a  z polo-
viny odtěžené Ralsko, v dáli 
Děčínský Sněžník s rozhled-
nou, a především sousední 
vysoká soustava skal, na 
níž se nacházel středověký 
hrádek postavený pravděpodobně za 
husitských válek, který byl v pozdější 

době úkrytem loupežníků - drábů. 
Dodnes tu zbyla spousta světniček 
vytesaných do pískovce, proto tedy 
název Drábské světničky.

Drábské světničky

Již ztrhané bytosti odvedl poma-
lým krokem z nezapomenutelného 
místa na vlak domů zmíněný Studený 
průchod. Jeho nepříliš vzdálené stě-
ny se na těla turistů tiskly po celých 
125 metrů, aby ještě umocnily svůj 
chladivý dech.

Slunce pomalu stahovalo svá zlatavá 
chapadla, kterými mocně olizovalo 
drolivé stěny skalisek, aby ta ohromu-
jící scenérie zmrazila tisíce lidských 
pohledů. Pohledů, jež dnes po celý 
den ulpívaly na kamenných hřbetech, 
pohledů, jejichž majitelé svými cho-
didly pošlapaly prastará bedra už tak 
poničená zubem času. A až se písek 
nadobro začne drolit v ozubených 
kolečkách toho věčného nepřítele 
všeho tvorstva, budou nám jedinou 
útěchu vzpomínky na takové dny, jako 
byl tento.

■ Blanka Pechačová
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Podzim
Tráva je zase šedá. Zima opět odha-

zuje plášť chabého léta, aby krutě 
udeřila na naše city, zmrazila nás v po-
nurém očekávání dalšího dne, víkendu, 
roku. Štěstí. Vykračuješ tiše po asfalto-
vém chodníku pokrytém chřadnoucím 
listím a s tupým výrazem hledíš do 
výkladních skříní, kde velkoobchody 
nabízejí letní oblečení ve slevě. Spánek 
dotěrně vkládá své pracky do tvých 
očí a ty se jen snažíš najít tiché místo. 
Další poryv ledového vichru ti vmetl 
do tváře několik rudých listů z nedale-
ké lípy a na těle ti naběhla husí kůže. 
Tvé rty se sveřepě sevřely a ty kráčíš 
dále svou tichou cestou. Špinavě bílá 
obloha se ti klene nad hlavou a pohl-
cuje všechny naděje, jež jsi měla, máš a 
snad i ty, co teprve přijdou. Mráz se ti 
vkradl pod plášť a ty s ním nevědomě 
zápolíš v beznadějné bitvě. Zastavíš se 
u novinového stánku a zasípáš prodej-
ci jméno svých oblíbených novin. Če-
káš věčnost, než se prodavač probere 
z podzimní apatie a podá ti včerejší 
výtisk se slovy, že nový ještě nedorazil, 
protože se řidič po cestě vyboural. 
Vhodíš mu do kelímku pár drobných 
jak pouličnímu žebrákovi a pokračuješ 
znuděně dál. Projdeš promrzlým prů-
chodem, kde v několika malých krám-
cích živoří malí živnostníci, kteří ještě 
nepodlehli náporu tržnic, v nichž pro-
dávají špatně falšované padělky znač-
kového oblečení. Stavíš se v opravně 
obuvi a vyzvedneš si své staré zimní 
kozačky, jež švec opravoval bezmála 
měsíc. Zaplatíš silně přemrštěnou 
cenu, za kterou by sis byla dávno kou-
pila úplně nové a pokračuješ dále na 
ulici, kde se již v dalším větrném víru 
točí listí a prach. Lidé zachumlaní ve 
svých kabátech a bundách nevnímají 
okolí a spěchají do tepla svých domo-
vů a malé děti nabalené do silných 
pestrobarevných zimních péřovek si 
na místním betonovém hřišti hrají na 
pískovišti. Uplácávají maličké bábovky, 
jež drží svůj tvar sotva pár vteřin, než 
se rozpadnou v beztvaré hromádky 
písku, jež už mnoho psů poctilo svou 
značkou. Zachumláš se hlouběji do 
svých několika vrstev oblečení, abys 
potlačila pocit chladu. A zmaru. Kout-
kem oka jsi zahlédla v postranní uličce 
zapadlou kavárnu a tvé nohy tě již věr-
ně nesou k jejímu neudržovanému 
vchodu. Otevřela jsi těžké dveře a 
staré rolničky zacinkaly ti nad hlavou 
na uvítanou v nové dimenzi deprese. 
Sedla sis ke stolu v rohu místnosti a 

prohlížíš si vybledlé malby na stěnách. 
Tlustá servírka se k tobě pomalu do-
plahočila svým dunivým krokem a na 
místo otázky jen pohodila hlavou. Její 
špekaté rty ti přijdou natolik těžké, že 
dokonce pochybuješ o tom, že by je 
byla schopná otevřít. Objednáš si sil-
nou černou kávu a hledíš do prázdna 
oken. Do prázdna světa, do prázdna 
sebe sama. Přemýšlíš o maličkostech a 
kdesi hluboko v tobě stále roste napě-
tí. Ze zamyšlení tě vytrhnou až sloní 
kroky servírky, která před tebe položí 
podivně vypadající kávu tak prudce, že 
se div nerozlije a mrskne vedle šálku 
pytlíček cukru s nápisem České Aero-
linie. Mráz schovaný pod kabátem tě 
stále studí do ledvin a tebe konečně 
napadne si sundat kabát. Pomalu ti za-
číná být zase teplo a cítíš, jak tě to 
opět zmáhá. Prokřehlými prsty obe-
jmeš šálek a přiložíš si ho ke svým 
takřka dokonalým rtům. Trochu usrk-
neš a tvůj nos naplní omamná vůně 
kofeinu. Položíš kávu zpět na špinavý 
stůl a roztrhneš svými prstíky s prů-
hledným lakem na nehtech pytlík cuk-
ru. Stejně ladně, jako děláš všechno, ale 
jen o tom nevíš, vysypeš jeho obsah 
do horké kávy, zamícháš lžičkou a opět 
usrkneš. Cítíš, jak ti pookřává celé 
tělo. Opřeš se a prohlédneš si všechny 
lidi v kavárně. Nalevo od tebe sedí 
mrzký jednonohý žebrák spolu s uš-
mudlanou a zjizvenou ženou. Naproti 
vidíš tlustou servírku, jak si v zadní 
místnůstce dává obrovský hamburger, 
a sleduješ její mohutné čelisti, jak od-
kusují notný kus masa. V rohu naproti 
u okna vidíš dva milence, jak si povída-
jí nahnuti co nejvíc k sobě. Občas si 
dají letmou pusu a prohodí pár úsmě-
vů. A ty stejně víš, že jim to nevyjde, ne 
že bys jim to snad přála, jen to tak cí-
tíš. A všechno ti přijde nepřirozeně ti-
ché. Opět uslyšíš cinkot prastarých 
rolniček, z nichž dávno oprýskala zlatá 
barva a do kavárny vstupuje starý muž, 
který se zdá být naprosto znuděn. 
Obtloustlá servírka zvedla své obrovi-
té hýždě z maličké stoličky, jež ji udr-
žela jen stěží. Odložila svůj nakousaný 
hamburger vedle umyvadla, v němž se 
tyčila hromada špinavého nádobí a 
šálků, nad nimiž nepravidelně kroužila 
veliká masařka. Vylezla ven, prošla jako 
zázrakem úzkým průchodem vedle 
pokladny a pohodila hlavou u mužova 
stolu. Objednal si dvě koblihy a es-
presso. Opět zvedáš šálek své kávy ke 
rtům, jež by mohly líbat celý svět, a 

dopiješ. Elegantně na sebe hodíš svůj 
kabát, položíš vedle prázdného šálku 
padesátikorunu a vyjdeš ven. Po cestě 
uličkou tě vyprovázejí pohledy všech 
přítomných. Je ti to nepříjemné a jsi 
ráda, když zanecháváš cinkot rolniček 
za zavřenými dveřmi. Vzpomeneš si, že 
jsi vevnitř nechala své noviny, ale už se 
ti tam nechce. Zachumláš se opět do 
kabátu, vyjdeš z postranní uličky a 
opět stojíš na zaprášené hlavní ulici. 
Jdeš dál a pocit zmaru se v tobě stup-
ňuje. Začalo sněžit a tento první letoš-
ní sníh taje na ještě teplé zemi a vytvá-
ří nechutnou břečku, v níž se zachycu-
je všechen prach a špína velkoměsta. 
Žebrák na rohu ulice a jeho špatně 
živený pes na tebe prosebně hledí a ty 
prostě nemůžeš snést jejich zmučený 
pohled a vhodíš jim do kelímku dese-
tikorunu, kterou jsi měla v kapse. Ko-
nečně dorážíš do svého bytu, otevíráš 
domovní dveře, které dosti vržou a 
vystupuješ po studených schodech 
vzhůru do třetího patra. Odemykáš 
oprýskané dveře a vcházíš dovnitř. 
Sundáváš si kabát a staré boty. Opra-
vené kozačky vkládáš do botníku. 
Svlékneš si svetr, který hodíš přes 
opěradlo jídelní židle. Protáhneš se v 
celé své kráse, otevřeš lednici a zjistíš, 
že jsi zapomněla nakoupit. Ven se ti ani 
trochu nechce. Vztekle praštíš dveřmi 
lednice a odejdeš do koupelny. Ote-
vřeš pomalu kohoutek teplé vody, 
sundáš si tričko, kalhoty a spodní prá-
dlo. Chvíli myslíš na svou nahotu a 
prohlížíš si své křivky kritickým okem. 
Usoudíš, že bys snad měla trochu 
zhubnout, ale to si říkáš jen tak. Víš, že 
to nepotřebuješ a taky víš, že na dietu 
stejně nemáš vůli. Pohodíš hlavou, abys 
sis prohlédla své vlnité vlasy a řekneš 
si, že by sis měla koupit nový kondici-
onér, protože se ti nezdají být dost 
lesklé. Zkoumáš svou téměř bezchyb-
nou pleť, rukou naslepo hrábneš do 
poličky a vylovíš jakési pochybné per-
ličky do koupele z výprodeje v hyper-
marketu. Dvě vhodíš do horké vířící 
vody a odejdeš na záchod, než se vana 
napustí. Toaletní papír ti už skoro do-
šel. Použiješ pár posledních útržků co 
nejefektivněji a znaveně se ploužíš 
zpět do koupelny. Vypneš přívod teplé 
vody a pomalu se položíš do vany. Leh-
neš si co nepohodlněji a zavřeš oči. 
Chvíli trvá, než se ti opět prokrví le-
dové ruce a nohy. Po půlhodině nehyb-
ného ležení pomalu zvedneš své nád-
herné tělo z vany a oblékneš si svůj 

Výstava ve Vídni
věnovaná rakouské císařovně Sissi

V hlavním městě Rakouska, Vídni, 
v jedné z částí rezidence tehdej-

ších panovníků, Hofburgu, připravili 
Vídeňané poslední rakouské císařovně 
Alžbětě, známé spíše jako Sissi, výsta-
vu. Životní příběh této panovnice si 
oblíbil nejeden spisovatel nebo filmový 
tvůrce, ať už kvůli jejímu dětství, sňat-
ku z lásky nebo její vraždě. Tato rodač-
ka z Bavorska se narodila v Mnichově 
roku 1837 a v šestnácti letech si vzala 
rakousko-uherského císaře (a svého 
bratrance), Františka Josefa. Habsbur-
ské dynastii dala tři arcivévodkyně 
(prvorozená však zemřela již ve dvou 
letech) a následníka trůnu, který byl 
za nejasných okolností zastřelen na 
loveckém zámečku, ještě než nastou-
pil na trůn. Byla považována za jednu 
z nejkrásnějších královen Evropy, ne-li 

světa. Organizátoři výstavy díky čas-
tým cestám císařovny rozhodně měli 
možnost nashromáždit mnoho jejích 
předmětů. Bohužel tuto možnost 
příliš nevyužili, snad kvůli snaze o ne-
přeplácanost. V každé místnosti visí na 
velkých cedulích úryvky z deníku, kte-
rý si Sissi pečlivě vedla formou básní. 
Jeho řádky pomáhají  poznat citové 
rozpoložení Sissy a úryvky z jejích děl 
oživují výstavu, na níž je také možno 
shlédnout nejkrásnější kousky  garde-
roby, klenoty, fotky i obrazy. Na tuto 
expozici volně navazují císařské kom-
naty s popisky, k čemu pokoje sloužily 

a komu patřily. Se vstupenkou na  
výstavu můžete ještě vidět obrovské 
porcelánové servisy, které obsahují 
neuvěřitelné množství talířů, talířků, 
omáčníků, hrnků, šálků, podšálků, mi-

sek a mnoho dalšího.
Výstava stojí za shlédnutí, ale její 

velkou nevýhodou (alespoň pro nás) 
je však vzdálenost mezi Vídní a Prahou 
(rozhodně bychom během jednoho 
odpoledne nestihli jet do Vídně, shléd-
nout výstavu, do desíti večer být doma 
a rychle do postele, abychom byli ráno 
čerství na všechny testy a zkoušení). 
Varuji jen ty, kteří by se těšili na plno 
krásných různorodých šatů, suvenýrů 
z exotických zemí, vějířů a jiného. Vý-
stava je sice krásná a rozhodně nevy-
čerpává svou náročností, ale připadalo 
mi, že je spíše zaměřená na Alžbětino 
životní období po smrti jejího jediné-
ho syna. Což znamená barvu smutku 
– černou. 

■ Martina Mikšíková

bílý župan s motivy Malé mořské víly 
koupený na tržnici u hyperaktivního 
Vietnamce. Usedneš k televizi a pustíš 
si MTV, kde právě zpívá velmi atraktiv-
ní dívka o tom, jak moc touží po muž-
ském těle a lásce. Vzápětí moderátor 
pořadu řekne, že pro ni tu písničku 
napsal jakýsi americký raper a hudbu 
pro ni složil nějaký prapodivný produ-
cent, a tím pádem ona je tam jen od 
toho svého těla. Přepneš na Music-
BOX. Nalíčený Slovák se schválně 
zvýrazněnýma modrýma očima tam 
zpívá: „Tak už se s tim konečně smier, 
láska je vojna a mier,“ což tě opravdu 
neoslovuje a navíc je ti z něj akorát tak 
zle, místo toho, aby ses u televize roz-
pustila jak kostka ledu na rozpálené 

hrudi, jak to propagují reklamy na kon-
domy, studené nápoje, zmrzliny, kolu a 
miňonky. Ještě pro jistotu zkusíš 
ÓČKO, kde právě probíhá relace pís-
niček na přání. Moderátor s nahoze-
ným úsměvem říká své: „Halo Halo, 
kdo je tam?,“ a jakási čtrnáctiletá pu-
berťačka, jež si neuvědomuje, že mi-
nuta hovoru stojí šedesát korun, nebo 
je jí to jedno, protože to neplatí, si 
objednává nejnovější hit od Tokio Ho-
tel. Vzápětí na obrazovku skočí záběry 
z nějaké pařby, kde parta pubertálních 
individuí chlastá, zvrací a ukazuje špič-
kové francouzáky, a k tomu jim hrají 
čtyři idioti, kteří nakonec s výkřikem 
„Schrei!“ rozmlátí všechno, co jim při-
jde pod ruku, a tím dávají najevo svůj 

pubertální vzdor vůči rodičům a auto-
ritám vůbec. Znechuceně vypínáš tele-
vizi a ptáš se sama sebe, proč sis vlast-
ně objednávala kabelovku. Zvedneš se 
z křesla po babičce, které by už nutně 
potřebovalo zásah čalouníka a odebí-
ráš se do své tmavé ložnice. Rozvalíš 
se po veliké manželské posteli, jejíž 
obrovitost ti dává dosti komfortního 
místa ke spánku, ale za cenu jistého 
zvláštního pocitu, že v ní ležíš úplně 
sama. Sundáš si župan, jenž tě při spán-
ku tlačí, a úplně nahá usneš uprostřed 
schoulená do klubíčka.

■ Jaroslav Pustina

Víkend pana profesora Maška
Jednoho krásného dne, byl zrovna 

čtvrtek, hned po písemce ze země-
pisu nám pan profesor Mašek oznámil: 
„Dříve než začneme probírat další 
zajímavé věci z naší Sluneční sousta-
vy, bych vám rád řekl, co se mi stalo 
o víkendu.“ Všichni jsme se na něj dí-
vali a nechápali, co po nás chce. Jenom 
Markéta i přes desetidenní absenci 
pochopila a vyprskla smíchy. 

„To mě takhle jednou štípnul sršáň“, 
začal pan profesor. Poté nám vysvětlil, 
že nebydlí v Praze, ale někde více v le-
se – u Šumavy, a tak odjel na víkend 
domů na oddych. 

„Když jsem se ráno probudil, vzal 

jsem si notebook do postele a začal 
jsem hledat něco na internetu. Jak 
nám pan profesor názorně ukázal, le-
žel na pravém boku a hlavu si podpíral 
pravou rukou.  „V tom mě ale začala 
brnět a ztrácel jsem v ní cit. Pátral 
jsem po příčině, která mi způsobila 
bolest a vytrhla mě ze soustředění. 
Chvíli jsem se ruku snažil rozhýbat, 
a tak jsem vstal z postele…“ mluvil 
dál pan profesor „…najednou jsem 
si všiml, že v polštáři je něco velikého 
a tmavého a že se to pohybuje.“ Pan 
profesor tedy rozepnul povlak od pol-
štáře a vyklepal z něj sršně. „Asi vletěl 
otevřeným oknem dovnitř a v domně-

ní, že můj barevný květinový polštář 
je rozkvetlá louka si do něj zalezl. Tak 
jsem s ním spal celou noc“, svěřil se 
nám pan profesor. Protože je alergický 
na včely, jel pro jistotu do nemocnice. 
Dopadlo to však dobře. „Naštěstí na 
sršně alergický nejsem,“ uklidnil nás 
pan profesor, a tak jsme od něho do-
stali ještě dvě ponaučení: 

a) I když nejste alergičtí na sršně, měli 
byste jet po bodnutí do nemocnice. 
b) Nekombinujte květované polštáře 
a otevřená okna za příznivého počasí.

■ Karolína Adámková a Helena Jindrová
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Rozhovor s muzikálovou hvězdou
Jen a jen pro čtenáře našeho školního 

časopisu si nedávno udělal čas Tomáš 
Trapl – výborný zpěvák a herec, aby 
odpověděl na pár otázek týkajících se 
právě jeho povolání. Málokdo zná jeho 
jméno a to je hrozná škoda. Dovolte 
tedy, abych Vám ho představila: 

(Tento kostý obléká Tom, když jde na prkna Divadla 
Broadway zahrát si ve Třech Mušketýrech)

Tomáš Trapl se narodil 30. ledna 1964.
Vystudoval operní zpěv (HAMU). Svou 
uměleckou dráhu začal např. s jazzovým 
vokálním souborem Dobrý večer Quintet. 
Deset let účinkoval v divadle SEMAFOR. 
Od roku 1992 vystupoval v muzikálech: 
Les Misérables (Enjolras), Jesus Christ 
Superstar, Drákula, Hamlet, Galileo, Miss 
Saigon, Kleopatra, Tři mušketýři, Benzín 
a mejkap, Pěna dní a ve spoustě dalších. 
Daboval také mnoho postav od Walta 
Disneyho (Timon ze Lvího krále, Zvo-
ník ze Zvoníka od Matky Boží, Příšerky 
S. R. O. jako Mike apod.) Je frontmanem 
rockové skupiny DOLMEN. Také působí 
jako profesor na Pražské konzervatoři 
v oboru zpěv.  Více na www.tomas-trapl.
cz

1) Která muzikálová role Ti nej-
víc přirostla k srdci?
Snad asi Enjolras v Bidnicích, protože 
byl první, a potom Jidáš, protože se hrál 
dlouho.

2) V Kleopatře hraješ dosti pod-
lého Octaviana... Obohatila Tě 
nějak ta role?
Podlost mám v krvi, aspoň to o mně říkají 
kamarádi.    Octavian mně přirostl k srdci 
především proto, že jsem s režisérem Fi-

lipem Renčem mohl 
o něm diskutovat 
a mnoho situací 
jsem tudíž vymyslel 
já. Je to tak trochu 
můj Octavian, heč.

3) Ty jsi studo-
val zpěv už od 
mala. Která 
byla tvoje první 
„velká“ role?
Moje první vel-
ká role byla role 
Bobyho ve Výhybce 
v Semaforu. Ale ta 

s operou vůbec nesouvisí. Operně jsem 
zpíval jen na školních představeních 
nebo v kostele a na několika koncertech.
Ale moc mě to nebavilo. Člověk se musel 
furt hlídat a tak…

4) Když teď učíš na konzervatoři, 
vidíš se třeba v nějakém studen-
tovi?    
Snažím se ke všem studentům přistupo-
vat stejně, i když víc se mi líbí studentky 
než studenti. Všem se snažím rovným 
dílem udílet rady, které jsem za svůj 
bouřlivý život nasbíral; ale nevím, jestli to 
má nějaký dopad.

5) Nepřipomíná Ti to tvé mládí?
Jasně! Byli jsme úplně stejní. Chodili jsme 
za školu, nenáviděli profesory, kašlali jsme 
na úkoly, chodili do hospody. Jenomže byla 
taková blbá doba a když byl člověk něčím 
vyjímečný, tak to musel skrývat, aby nebyl 
trapnej. Dneska je člověk trapnej, když je 
normální…

(Tuhle je Tomáš ve slavném muzikálu Drákula, kde 
ztvárnil roli jak kněze, tak i trojalternaci Šašek-slu-
ha-doktor)

6) Další věc, kterou provozuješ je 
dabing. Baví tě to? Která posta-
vička Tě nejvíc zaujala?  
Timon z filmu Lví král. Tím jsem začínal 
a asi s ním i skončím. Furt se mi vrací 
dál v nějakých seriálech apod. Ale teď 
už moc nedabuju. Walt Disney asi šetří 
prachy…

■ Zdeňka Vrátná

Rebecca A. Brown: Horolezkyně
Kniha Horolezkyně s podtitulem 

„Z historie světového ženského 
horolezectví od roku 1808 do šedesá-
tých let 20. století“ zachycuje životní 
příběhy dvanácti nejvýznamnějších 
průkopnic dnes tak populárního spor-
tu.

Autorka se vedle fyzických výkonů 
hlavních hrdinek věnuje také jejich 
povaze, soukromému životu a vůbec 
příčinám, které tyto ženy dovedly 
k nápadům zdolávat nejvyšší vrcholky 
světa. Na jedné straně se jedná o dílo 
pozoruhodné z hlediska historického, 
jež zahrnuje chronologicky uspořá-
dané příběhy ženských prvovýstupů 
a významných výstupů na většinu 
alpských, andských a posléze i hima-
lájských vrcholů. Na straně druhé má 
kniha tendenci jemně lechtat na jazyku  

autorčinými poznámkami brousícími 
do filozofie, kde ženy vystupují jako 
hrdinky viktoriánské doby, jež se svými 
rozhodnutími vzepřely danému řádu. 
Vždyť toho času byly nuceny odívat se 
do hruď svírajících korzetů, těžkých 
šatů po kotníky, které jim ohromně 
ztěžovaly už jen pouhý pohyb  po 
ledovcových plochách. Nakonec jejich 
vynalézavost dospěla k tajnému noše-
ní kalhot mimo civilizaci, kdy si sukně 
před výstupem schovaly pod kameny 
a při návratu je opět oblékly. 

To a mnohem více z  prvopočátků 
horolezeckého sportu v ženském 
podání nabízí moderní knížka, vydaná 
v roce 2005 v Nakladatelství Brána 
v Praze. Zajímá-li vás tedy, kdo byla 
například Henriette d’Angeville či 
Annie Smith Pecková, pak mohu Ho-

rolezkyně vřele doporučit.
■ Blanka Pechačová                                        

Recenze: jazzové album
Kapela: Gordon’s Goodwin Big Phat 
Band
Album: The Phat Pack

Datum vydání:  2006
Další alba od stejné kapely:  Swin-
ging for the Fences,  XXL, 
Distributor v ČR: Panther
Hostují: Dianne Reeves, Eddie Dani-
els, Také 6, David Sanborn
Kapelník: Gordon Goodwin

Kdo chce zažít opravdovou jazzovou 
hostinu se vším všudy, je pro něho 
tato deska jasná volba ještě víc než 
Jihlavanka. Každý správný jazzman str-
ne v úžasu, každý správný posluchač 
jakékoliv hudby si bude nečekaně uží-
vat a každý správný rocker ohrne svůj 

dlouhý nos. Vím, že se jich mezi vámi 
asi nachází dost, a tak i vám se teď 
pokusím alespoň krátce, popsat The 
Phat Pack (Pokud by se někdo pídil po 
smyslu slova Phat, tak mu usnadním 
práci. Phat je slangové označení pro 
něco úžasného… něco jako cool.)

V obchodě se jistě zamyslíte, jestli 
si koupit CD nebo DVD verzi. Pokud 
si koupíte CD, užijete si dokonalý 
5.1 surround nebo stereo zvuk a 75 
minut hudby. Jestliže si ovšem vybere-
te DVD, tak si za trochu vetší peníze 
užijete také více muziky. Samozřej-
mostí je i galerie, bonusové písně, 
audiokomentáře, životopisy všech mu-
zikantů, nebo videa kapely hrající  tři 
songy z alba. Nezvyklou vychytávkou 
určitě jsou rozpisy improvizací nebo 

možnost pustit si z písně jen třeba sa-
xofonový part (takže pokud se někdo 
učí na sax, trombón, trubku, kytaru, 
bicí, basu nebo klavír, může hrát s ni-
mi). Na desce hostuje například Eddie 
Daniels, jeden z nejlepších klarinetistů, 
nebo pěvecká skupina Také 6. Všechny 
skladby jsou v netradičním, zajímavém 
a hlavně precizním aranžmá. 

Jestli se vám velkokapelová hudba 
líbí nebo jsem vás čistě náhodou pře-
svědčil a vy si tuto lahůdku skutečně 
seženete, stačí abyste si ji pustili a po-
čkali až vás dostane do té správné 
nálady. Užijete si klídek i pořádné 
vypalovačky…

■ Martin Kozel

Zadarmo do kina
Pokud rádi chodíte do kin a sleduje-

te filmy, je zde pro vás nabídka, jak 
zdarma shlédnout vybraná díla z české 
i zahraniční kinematografie.

Tato nabídka je pro studenty a uči-
tele středních škol, tuto aktivitu pořá-
dá kino Aero v rámci projektu Aero 
škola. Ke vstupu na promítání filmů 
tzv. Zlatého fondu (vybraná kinemato-
grafická díla) potřebujete členský prů-
kaz. Ten si lze vyzvednout každý den 
v otvírací hodinu (17.00–21.00) na 
pokladně kina Aero na základě před-
ložení studentského průkazu (ISIC, 

index…). Tyto průkazy jsou zdarma 
výměnou za kontaktní údaje např. e-
-mailovou adresu, na kterou vám poté 
chodí aktuální informace a zpravodaj 
Zlatého fondu.  S tímto průkazem 
můžete bezplatně shlédnout ty filmy, 
které se (bohužel) v multikinech ne-
promítají.  Promítání filmů je vždy ve 
čtvrtek, a to okolo 15 hodiny. 

Kromě čtvrtečního promítání filmů 
ze Zlatého fondu pořádá kino Aero 
také úterní Filmové semináře v kině 
Světozor. Úterky ve Světozoru mají 
plně nahradit komornější školní  se-

minář, nejsou to ovšem úplně uzavře-
né projekce, takže vstupné je 40 Kč. 
Zatímco na projekci Zlatého fondu ve 
čtvrtek máte vstup s průkazkou jako 
středoškoláci či učitelé zdarma a pro-
gram je velmi podobný. Více informací 
na stránkách kina aera www.kinoaero.
cz (sekce FK SŠ není aktualizována)

■ Petr Novák 3.C
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Výběr kinofilmové jednooké zrcadlovky
Jak postupovat při výběru kinofilmo-

vé zrcadlovky? Tak to je poměrně 
složitá otázka, protože v dnešní době 
se spousta výrobců soustřeďuje na 
digitální trh a takzvané „klasické“ 
fotoaparáty mizejí mílovými kroky 
z pultů obchodů. Třeba firma Nikon 
nebude vyrábět fotoaparáty nižších 
a středních tříd, jako byly Nikon F65, 
F75 a F80, ale zákazník si bude moci 
koupit pouze profesionální zrcadlovky 
typu F100 a F6, které se pohybují v ce-
nové relaci 40–50 tisíc korun za tělo, 
to znamená přístroj bez objektivu. Ten 
si zákazník může dokoupit buď zvlášť 
nebo v setu, ale cena se vyšplhá i k 60 
tisícům korun.

Dobře, řeknete si proč tedy kupovat 
klasickou (filmovou) zrcadlovku, když 
jsou tak drahé a hlavně když dnešní 
fotografický trh zaplavují stále nové 
a nové modely digitálních fotoaparátů, 
které se dají sehnat i mnohonásobně 
levněji? Například proto, že existuje 
ještě mnoho fotografů, kteří fotí na 
film, a to hlavně černobílý. Ten i dnes 
nabízí mnohé možnosti, které digitální 
čipy nemohou. Na okraj zmíním jednu 
disciplínu fotografie, tzv. Masterclass 
Photography. Jedná se o druh focení, 
kdy se pozmění nastavení expozi-
ce a výsledný snímek vypadá velice 
zvláštně. Například je celý zesvětlený 
a uprostřed je tmavý objekt. Takové 
fotky nejdou na digitálních fotoapará-
tech provést, protože se snímek dále 
upravuje při zvětšování na fotopapír ve 
fotokomoře. Jedná se o velice složitý 
druh pořizování fotek a člověk, který 
chce docílit perfektních výsledků, musí 
o focení něco vědět.

Co když tedy budu chtít pořizovat 
snímky na kinofilmovou zrcadlovku, 

ale zabývat se Masterclass photogra-
phy?

Ještě dnes jde v obchodech, speci-
alizovaných na prodej foto-vybavení, 
pořídit novou zrcadlovku značek 
Nikon, Canon a někde i Pentax, který 
jako první ukončil výrobu kinofilmo-
vých zrcadlovek. Ale bude se jednat 
o doprodej posledních modelů nebo 
o profesionální kinofilmové (SLR) 
zrcadlovky. Další možností je koupě 
již použitého fotoaparátu. Protože 
mnoho lidí přechází na digitální fo-
toaparáty, jsou bazary docela dobře 
zásobeny SLR zrcadlovkami. Ovšem 
ne vždy může člověk narazit na bazar, 
kde by prodávající obsluha někdy dr-
žela fotoaparát v ruce. To má za násle-
dek špatné zacházení s fotoaparátem. 
Proto bych doporučil ověřené bazary 
typu Foto Škoda, atd., kde má člověk 
větší jistotu, že bylo s fotoaparátem 
zacházeno dobře. Ale i tam se může 
nalézt nějaký velice používaný fotoa-
parát, který už nemusí fungovat tak, 
jak by měl.

To je pěkné, ale proč bych si měl 
vlastně kupovat „zrcadlovku“ a ne 
nějaký levný kompakt?

Kompakty, ať normální nebo ultra-
zoomy, nemají výměnný objektiv, To by 
spoustě lidí ani moc nevadilo, ale mají 
ještě jiný neduh, a to měření expozice. 
U SLR fotoaparátů je měření expozice 
prováděno tak, že světlo, které pro-
chází přes objektiv dále přes polopro-
pustné sklopné zrcátko, je odraženo 
pomocí menšího zrcátka na snímací 
čip, který určí správnou expozici. 
U SLR kamer to je mnohem preciz-
nější práce než u kompaktů a k velké 
pod- nebo nad expozici nedochází. Jak 
jsem již zmínil, další  výhodou je mož-

nost vyměnit si objektiv. Například na 
krajinu je dobré použít objektiv spíše 
víc širokoúhlý.  To znamená, že na vý-
sledné fotografii bude vidět mnohem 
větší scéna, než u sportovní fotografie, 
kde se používají velice dlouhá ohniska.  
Kupříkladu se můžete dočíst, že pro 
krajinu je dobré ohnisko 17–35 mm 
a pro sport 300–500 mm. Tyto hod-
noty jsou ale velice přibližné, protože 
se nedá na 100 % říct na tohle použij 
to ohnisko a na toto použij zase jiné. 
Jsou to spíše taková doporučení, která 
fotografové dodržují. Další výhodou 
je například vyměnitelnost blesku, což 
u kompaktů nelze. Existuje spousta 
příslušenství, od krytek po dálkovou 
spoušť, ale to jsou drobnosti, které 
zlepšují fotografování.

Na závěr bych rád dodal, že pokud 
se někdo rozhodne koupit si zrcadlov-
ku, měl by dopředu počítat s velkým 
finančním zatížením, protože si musíte 
koupit film a ten si dát vyvolat (v pří-
padě barevné fotografie) nebo si ho 
vyvolat sami doma ve fotolaboratoři 
(v případě černobíle fotografie). Ne 
všichni ovšem mají doma fotokomoru 
a mohou si každý víkend sami vyvolá-
vat fotky. Navíc dokupování objektivů 
také není levná záležitost, čím lepší 
objektiv, tím dražší, a to i v řádech 
desetitisíců korun. Například dobrý 
širokoúhlý objektiv na krajinářskou 
fotografii od firmy Sigma o ohniskové 
vzdálenosti 15–30 mm a světelnosti 
F3.5–4.5 stojí necelých 25 000 Kč.

Ano, dají se sehnat i levnější, ale 
u takto ultraširokoúhlích objektivů se 
s cenou pod 20 000 Kč setkáte velice 
zřídka.

■ Roman Páral

Pozvánka na Nokia Freestyle 
Motocross 2006 

Hola, hola (správně… dnes už 
ovšem říkáme haló,haló).  Pama-

tujete si ještě na první číslo nového 
B-kompexu a na recenzi o FMX 
show? Jo, tak to je super, protože již 
brzy budete mít jedinečnou příležitost 
ověřit si moje tehdejší slova v praxi. 
Ptáte se jak to? Odpověď je prostá… 
2. prosince 2006 v Sazka Aréně se to-
tiž bude konat již sedmý ročník této 
extrémní podívané. 

 A co že tam uvidíte? V první řadě to, 
co nemůžete vidět doma v obýváku. 
Partu šílenců, kteří budou dávat všanc 

své zdraví, aby vás pořádně pobavili. 
Uvidíte celou českou špičku a jako 
vždy i esa ze zahraničí. Travis Pastrana 
(vítěz X-games 2006) asi nedorazí, ale 
i tak to bude šílenost. Jako bonus by 
se na scéně měl objevit sněžný skútr 
a quadard (čtyřkolka). Jestli vás lákají 
extrémní sporty, vůně benzínu, výbor-
ná atmosféra a crazy lidé nadšení pro 
svou věc, pak je pro vás Freestyle Mo-
tocross to pravé. Přijďte a nebudete 
litovat. Více info na www.gsma.cz.

■ Robert Starý

Charles Bukowski
Život a kritika tvorby

Charles Bukowski se narodil 
16. 8. 1920 v Andernachu v Ně-

mecku jako Heinrich Karl Bukowski. 
Když mu byly tři roky, jeho rodiče se 
díky zhroucení německé ekonomiky 
přestěhovali do USA a usadili se v Los 
Angeles, kterému Henry zůstal věrný 
bezmála padesát let. Jeho dětství bylo 
velmi problematické, zejména pak 
vztah s otcem, který ho často bil.

„Táta mě mlátil řemenem na ostření 
břitvy a matka ho v tom podporovala. Ale 
byl to dobrý trénink, který mě připravil na 
to, jaký je svět. Když se dneska dívám na 
jiné děti, řekl bych, že mě naučili jednu věc 
– moc nebrečet, když se něco nedaří.“

Svoji první báseň napsal ve dvaceti 
letech. Vystřídal mnoho zaměstnání, 
mimo jiné i práci na poštovním úřadě, 
kde nakonec zůstal celých deset let. 
Tato doba může být u něj charakte-
rizována jako období, nikoliv intelek-
tuálního úpadku, jak to o ní někteří 
Bukowského příznivci hovoří, ale spíše 
cyklem každodenní totální destrukce, 
způsobené doslova nekonečným 
chlastáním. 

Během následujících tří týdnů po 
jeho odchodu z pošty, napsal patrně 
svoji nejznámější novelu Post Office 
a stal se tak spisovatelem.

„Alkohol je asi jedna z věcí, které 
se kdy na zemi zrodili, kromě mě. 
Alkohol mi dovoluje být tím hrdinou, 
který si vykračuje prostorem a časem 
a provádí všechno, po čem touží. Takže 
ho mám rád… jo.“

Většina Bukowského prací je psána 
autobiograficky, na základě vlastních 
zkušeností. Jsou to však zkušenosti, 
které mu racionálně myslící člověk 
nemůže závidět. Přesto se však pro 
mnohé, zejména mladé Američany, 
stal jedním z nejoblíbenějších autorů 
tzv. beatnické generace, s kterou se 
ovšem on sám plně neztotožňoval. 

Hlavní náměty většiny jeho básní 
a povídek jsou prosté. Dominuje zde 
převážně chlastání, následné blití, 
sex s frivolními ženami, někdy spíše 
pochybnými „bytostmi“ a další, stej-
ně prázdné a monotónní radovánky, 
typické pro svět nejnižší americké 
společnosti, tedy přirozené životu 
samotného Bukowského. Málem bych 

ale zapomněl na dostihové sázení, 
čemuž věnuje ve sbírce Kam zmizela 
ta roztomilá, rozesmátá holka v květova-
ných šatech velmi mnoho prostoru.

On sám pak tvrdí, že jeho celoži-
votním snem je vyspat se v osmdesáti 
s osmnáctiletou dívkou, čehož mu 
ovšem již dopřáno nebylo. 

Pakliže někdo spatřuje v jeho tvor-
bě hlubokomyslnost nebo dokonce 
odvahu v podobě nadhledu či vysmí-
vání se vlastní zchátralosti, musím mu 
odporovat. Není nic odvážného na vy-
žívání se v depresi a bezpředmětném 
sebeironizování, které je, především 
díky „oslnivému“ hulvátství, většinou 
jeho fanoušků interpretováno jako 
projev nejvyššího hrdinství. Není nic 
ušlechtilého na naturalistickém způso-
bu psaní, který někdo přemrští vlastní 
duševní pohnojeností. 

Jeho snaha, je snahou ukojit vlastní 
nepříjemnost tou nejednoduší a nevy-
zrálou terapií,  kterou se snaží bagate-
lizovat nejen svůj hluboký problém, ale 
i samotnou lidskou existenci.

A tak to jediné, co mě na jeho ži-
votě zaujalo, je jeho záliba v klasické 
a romantické hudbě, zejména v Mahle-
rovi a Brahmsovi, čímž se od beatnic-
ké generace podstatně odlišuje. Snažil 
se prý poslouchat hlavně večer, kdy 
obvykle pil a tvořil…

Do podvědomí širší veřejnosti se 
Bukowski dostal hlavně díky filmu 
Barfly (Štamgast), k němuž napsal 
scénář. V hlavní roli se zde objevuje 
postava Henryho Chinaski, který je 
autobiografií svého autora. O čem 
film vypráví, je myslím již z názvu lehce 
odvoditelné. 

Jsou zajisté jedinci, kteří si jeho díla 
cení především díky originalitě a prav-
divé sociální zpovědi o stavu současné 
americké společnosti, kterou svou 
„vytříbenou citlivostí“ ke čtenáři při-
náší. I jim pak musím oponovat.

Pakliže se pokusíme vyhledat v jeho 
pohledu na svět pravdivou reálii, snad 
se nám to zčásti podaří, nicméně neu-
spějeme bez vlastní dokonalé vytříbe-
nosti, která bude schopna prokousat 
se směsicí stále se opakujících, pouze 
občas jinak pableskujících slupek, ve 

své podstatě obalem bujné fantazie 
a notorických představ vlastního de-
fektu myšlení.

Ano, nepopírám, že poukaz na prav-
divou povrchnost jedné a na druhé 
straně prohnilost jiné společenské 
vrstvy zde skutečně je. Nicméně je to 
poukaz vytvořený na základě laxního 
a egoistického přístupu k vlastnímu 
životu a osobní neochota zbavit se 
žíravého pohodlí, které dobrovolně 
prohnilý život do jisté míry a do jisté 
doby přináší.

Dodejme ještě, že spouštěcím im-
pulsem pro Bukowského básnickou 
tvorbu, bylo v pětatřiceti prasknutí 
žaludečních vředů na následky alko-
holismu, který ho následně vynesl až 
k akademickému uznání.

Charles Bukowski za svůj život na-
psal několik tisíc básní, stovky povídek 
a šest románů, jež vyšly ve více než 
padesáti knižních sbírkách. Publikoval 
zejména v malých literárních časo-
pisech. Později se jeho kmenovým 
nakladatelstvím stalo Black Sparrow 
Press, kde mohl díky undergroundo-
vému směřování bez jakékoli cenzury 
uplatnit plnou šíři své fantazie.

Zemřel 9. března 1994 v Californii, 
krátce po tom, co dokončil svojí po-
slední novelu.

„A pak umřeme. Ale smrt si nás ne-
vysloužila. Neukázala žádné pověřovací 
listiny, ty jsme všechny ukázali my“

Mezi jeho nejznámější díla patří 
romány Šunkový nářez, Poštovní úřad, 
Ženy, básnické sbírky Všechny řitě světa 
i ta má, Básně, soubor původně časo-
piseckých fejetonů a sloupků Paměti 
starého chlapáka a další.

■ Michal Ježek
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Mořská panna
Opět sedím na břehu moře a 

hledím do dáli skrz závoj slz. 
Nekonečné dálky oceánu mne lákají, 
neboť doufám, že naleznu tam něco. 
Cokoli. Inu zhotovil jsem si malou 
loďku ze dřeva stromu, který vysadil 
můj praděd. Byl to jediný strom na 
celém ostrově. Bylo to to jediné na 
celém ostrově. Teď je z mého domova 
jen písčitá placka plavoucí na oceánu. 
Nemám co ztratit kromě života, jenž 
by zde beztak nestál za nic. Vyrazil 
jsem na širý oceán. Loďka se klidně 
pohupuje na vlnách a z mého ostrova 
zbyla jen matná čára na obzoru. Stále 
doufám, že najdu jiný osídlený ostrov, 
kde bych mohl klidně spočinout v pří-
jemné společnosti.

Znaven hledím přes štíhlou příď svého 
člunu a vkládám svou poslední naději 
v dřevo mého praděda. Vím, že má 
duši, neb nespočetněkrát jsem s tím 
stromem hovořil o bezesných nocích 
a ustrnulých dnech. Pojídám jeho po-
slední plod, jenž mi ještě zbyl, a popíjím 
poslední vodu, kterou mi zachytil na 
svých větvích, dokud ještě stál. Cestuji 
již dlouho a přestože jsem se dobře 
připravil, mám hlad a žízním. Z mladé 
haluze jsem si vyrobil prut a snažím 
se v kalných vodách něco chytit. Nic 
zde však nežije v bezedných hlubinách 
moře. Zoufalství.

Probral jsem se z předsmrtné agonie, 
abych spatřil, že slunce již nesvítí a na 
mé zkroušené rty padají první kapky 
deště. Inu, pil jsem, co hrdlo ráčilo. 
Brzy se však moře vzbouřilo. Snad se 
mu nelíbilo, že jeho smrtící slanost 
jest ředěna sladkou vodou. Sláb jsem 
nemohl dlouho bojovat s uragánem 
a má naděje s každou další vlnou mi-
zela. Mnoho moře bylo vypito a mno-
ho slz vyplakáno a mnoho nadějí 
promarněno, až v dáli jsem konečně 
spatřil náznak země. Vlnobití hnalo mě 
na holou příkrou skálu. Dřevo sténa-
lo a mé ruce ležely bezvládně podél 
těla. Nárazy příboje blížily se mílovými 
kroky, tma byla stále temnější a tělo 
umíralo. Zavřel jsem oči. Křečovitě.

Probudil mě chladivý dotek. Ležel jsem 
na skále a kolem byly roztroušeny třís-
ky z dřeva pradědova stromu. Mé tělo 

zlámané bylo a nepohyblivé. A výhled 
na slunce stínila mi podivná bytost. 
Její dotek byl chladivý jak moře, její 
oči temně modré jak moře a její tělo 
krásné jak moře. Nadzvedl jsem hlavu 
a uzřel jsem velikou ploutev. Usmála 
se. Trochu bolestně, ale usmála.

Neboj se, můj odvážlivče
neb má paní slitovala se.
Svolila ošetřit tě
a  přikázala mi plouti sem.

„Kdo jsi?“

Já jsem mořská panna.
Však nemluv již více
Ať neupadneš zas do sna
Na smrt myslíce.

A skočila do moře. Na druhý den vrá-
tila se zase.

Doufám, že lépe ti je
Má paní rybu posílá 
A dobrou chuť přeje.
Ať se ti dobře snídá!

Chystala se opět k skoku, však já zara-
zil ji trochu svou otázkou, zda vezme 
mne kdy s sebou. Neb velmi vděčen 
byl jsem jí za život svůj.

Jeden z nás nejsi.
Pod vodou udusíš se.
Teď rybu dej si,
než zkazí se.

A zmizela ve vodě. Třetí den přišla 
zas.

Zde potravu máš.
Loď nová staví se ti.
Však odpluješ zas
a domů se vrátíš.

„Nechoď pryč, prosím. Neb stále sám 
jsem a tvá společnost je mi příjem-
ná.“

Slunce mě zraňuje,
avšak mně je s tebou též dobře.
Tvá loď se buduje,
ale já žiji v lůně moře.

Zmizela v hlubině a já plakal, neboť za-
miloval jsem se do mořské panny. Ne-

možné! Čtvrtý den spatřil jsem loďku 
na obzoru, jež se blížila. Uslyšel jsem 
její líbezný hlas, jak radostně volala:

Tvá loď jest hotova!
Domů můžeš vyrazit!
Jistě čeká tě oslava.
Bezpečně můžeš se plavit.

Mé oči zalily se slzami, neb nechtěl 
jsem ji opustit, na pustý ostrov se vrá-
tit. Ladně doplavala ke skále a vysko-
čila na ni s úsměvem, jenž však rychle 
zchladl, když slzy spatřila.

Proč pláčeš?
Rány snad nejsou zhojeny?
Domu plout můžeš
a přec líce tvé jsou zmáčeny.

„Inu, miluji tě, má paní. A na mne ni-
kdo nečeká, neb můj ostrov je pustý. 
Poslední strom skácel jsem, abych po-
stavil loď, se kterou jsem se na cestu 
vydal. Již není domov a bez tebe není 
ani život.“

Avšak to nejde přece!
Nemohu žíti na souši.
Ty pod vodou zničíš si plíce!
Nechci tebe usoužit!

„Zemru s tebou či bez tebe. Ač zdra-
vý, jsem pořád sláb a další cestu ne-
přežiji.“
Zahleděla se na loď a beze slova zmi-
zela ve vodě. Zachvátilo mne zoufal-
ství. O ostrou skálu rozdrásal jsem si 
ruce ve vzteku. Do krve. Avšak vrátila 
se! Smutná.

 
Taktéž tě, člověče, miluji,
jen jsem nechtěla tě zničit.
Přes zákaz sem zas pluji
a nemohu se již vrátit.

Inu, lehla si vedle mne. Nedbala mých 
nářků a proseb. Slunce ji pomalu zabi-
lo. Vhodil jsem její tělo do zpěněných 
vod příboje a opět bezmocně čekám 
na smrt. 

Na skalách stromy nerostou…

■ Jaroslav Pustina

Světnice

V kamnech praská dříví
Voda na plotně vře
Neomylní se mýlí
Láska člověka dře

Svíce na stole září
Mezi hrnky ze zlata
Oči jak Magdalena Máří
V kouři voda stojatá

Kristus z kříže křičí
Navzdory osudu
Zlosti pasti líčí
Prolhané bez studu

■ Blanka Pechačová

Tisíckrát

Tisíckrát volání do tmy 
Stokrát třesoucí se kolena
Slzy z rozpálené plotny
a pod ní praskání polena

Nahá noc toužící po odvetě,
deset osamocených hvězd,
nářek plačící v jedné větě,
nářek plačící ze všech cest.

Kolemjdoucí, již nemají smysl
míchají se v davu na chodníku
Úsměv měsíčního svitu zkysl
Zavřená milost je do šatníku.

Třikrát bolest z nitra
Dvě poslední prokletí
Jeden je jas jitra
Nula patří závěti…

■ Blanka Pechačová

Setkání s Vévodou Frýdlantským
 (Lence)
Uprostřed kamenných přízraků z minulosti,
pod velkým náhrobkem tlí tiše jeho kosti.
A nikdo se tomu nediví, 
že tiše tam dlí a práchniví.

Tam daleko, daleko na Hradišti,
nesved‘ si představit věci příští,
tam, kde v temné hrobce leží,
nemá ten chudák vůbec zdání,
o co že v Praze vlastně běží,
jací mu palácem vládnou páni.

■ Jan Hanousek

Ze sbírky smířlivého chápání
Sny v houští letěly 
a my mířili po špičkách
palečky svých rozdrásaných
dlaní k sobě.

Na dávné hladině 
zrcadlem prošlo zalité vědro,
a ty ses mě zeptala co dělám,
když ve dne zrovna nespím.

Odpověděl jsem Ti, 
že vždy spím a s nataženýma
nohama pokyvuji mrákotám a 
víčka prosím za prominutí.

Tma mi zavázala
ošuntělé kalhoty kolem boků
a já nemohl zvednout z trávy
ani ten poslední viditelný
oblázek.

Zašla až příliš daleko
a tak tu stál,
podoben cínovému odlitku a
zasouval svůj zobák Havran.

■ Michal Ježek
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