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Všem výše zmíněným patří poděkování. Děkujeme také vedení školy za zázemí 
a možnost tisku, za ochotu a pomoc prof. Markalouse a v neposlední řadě 
i všem, kteří si B-komplex koupíte. 

Slovo úvodem
Vážené čtenářstvo,
v minulém úvodníku jsem projevil svoji důvěru v to, že si dalším číslem budete listovat 
ještě do Vánoc. Přiznávám, že to do značné míry bylo dílem optimismu z úspěšného 
listopadového vydání. Na kolik je reálné udělat B-komplex v podstatě za jeden jedi-
ný měsíc, se mělo ukázat až v průběhu příprav.
Ten měsíc uplynul, jak už to tak bývá, coby dup a vy nyní časopis skutečně čtete. Snad 
mi proto dovolíte trochu zamyšlení… a zároveň poděkování, které bude předcházet. 
To patří především všem, kteří i přes tradičně malou porci volného času (což je 
mimochodem jedna z nejvíce trefných charakteristik studenta) do tohoto čísla přispěli 
a pomohli B-komplexu „uzřít“ čtenářovu  rozjařenou či snad jen rozjitřenou tvář. 
Ačkoliv to snad někdy oboustranně (také „vymáhajícího“) stálo notnou dávku energie, 
rozčarování (ojediněle padaly i přátelské pohlavky), slovních hříček a v neposlední 
řadě příbytky podočnicových stínů a valů či dokonce zhoršení studijních výsledků. 
Díky za vaši píli a oddanost. Zkrátka jsme to zvládli a teď je řada na Vás, čtenáři, 
respektive na vašem ohlasu…
Bylo by také na místě zde připomenout, co v novém čísle naleznete nového a zajíma-
vého. Tak tedy stručně. Nově přibyla rubrika Ekologie a Environmentalistiky, zatím 
primárně zaměřená na dění (nebo také nedění) na naší škole, a rubrika věnovaná ak-
tivitám „českých gympláků“. Zrodila se také nová experimentální podoba oblíbených 
slovních hrátek a přebreptů, zakomponovaná do trochu komplexnějšího pohledu na 
naše profesory. Jako vždy zde naleznete pravidelné rubriky a přeberné množství nej-
různějších článků, reportáží a recenzí z oblasti sportu, hudby, divadla či dalších zájmů. 
Čistě subjektivně mohu doporučit článek o astrobiologii, který by některé z vás mohl 
nejen přivést k zamyšlení, jestli by bylo dobré sníst E. T. ho… a určitě si nenechte ujít 
ani stránky věnované tvorbě školního muzikálu, na nichž se můžete těšit z vyprávění 
úspěšné muzikálové herečky.
Každý si zde myslím může nalézt, co hrdlo a oči ráčí.

■ Michal Ježek
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Naši profesoři II
Milý čtenáři, protože víme, že 

je tato rubrika, byť prošla již 
mnohými variacemi a názvy, jednou 
z našich historicky vůbec nejúspěšněj-
ších, rozhodli jsme se nyní s Vítkem 
přichystat ji poněkud komplexněji. 
Avšak je to náš první společný pokus, 
a proto prosíme za shovívavost. Věří-
me, že se vám bude líbit a zachováte 
nám svoji přízeň, stačí třeba pár slů-
vek na chodbě… 

Nejvtipnější profesorem za po-
slední měsíc se opět stal prof. 
Hlavsa, který tak opět mimo jiné 
dokázal, že naši profesoři myslí 
i na ty největší maličkosti:
prof. Hlavsa: „Medvěd lední se živí 
ledem.“

prof. Hlavsa: „Veverka jí houby. Osuší 
si je a pak si z nich dělá smaženici.“

prof. Hlavsa: „Mezi ploutvonožce patří 
lachtani, tuleni, mroži a mořské pan-
ny.“

prof. Hlavsa: „Pište si: nadřád, řád, 
Podřád, neřád, rod, druh, družka…“

prof. Hlavsa: „Církev se z toho mohla 
poexkremovat.“

studenti (chtějí aby prof. Hlavsa posu-
nul fólii na meotaru): „K voknu!“
prof. Hlavsa: „Kvok! Už sem kvoknul.“

prof. Hlavsa: „Sexuologie se zabývá 
také různými poruchami, třeba když 
je někdo dendrofil, tak to znamená, 
že je na dřeviny.“

prof. Hlavsa: „Anesteziologové jsou 
zodpovědní nejen za to, aby se ten 
člověk dostal pod narkózu, ale taky 
aby se pak vzbudil. Někdy se jim taky 
přezdívá ‚uspávači hadů‘.“

prof. Hlavsa: „Nejvyšší člověk měřil 
2,75 m. Ten mohl s přehledem vykrá-
dat první patra.“ 

Charisma profesora Hlavsy je téměř 
každému dobře známo… Někteří 
menší studenti se ho prý občas trochu 
bojí. No, můžeme jen spekulovat, co 
je toho hlavní příčinou. Třeba k tomu 
přemýšlení dopomůže následující fo-
tografie.

Ani ostatní profesoři ale nezůstá-
vají pozadu.

prof. Šíma: „A teď udělám to, co stu-
denti nemají rádi: já si to tady na tabuli 
pěkně umáznu. Vy si v sešitě umázně-
te, co chcete.“
 
prof. Marešová: „Utvořte větu se způ-
sobovým slovesem.“
student: „Smím zítra přijít?“
prof. Marešová: „Ano.“ (přijď)

prof. Marešová: „Maurice Maeter-
linck napsal knihu nazvanou Modrý 
pták.“
student (potichu): „To musel bejt 
hroznej odéesák.
prof. Marešová: „Tato kniha pojed-
nává o tom, že člověk najde štěstí 
pouze tehdy, je-li schopný…“
student: „ …sestavit vládu.“

prof. Šmejkalová: „To je tak úžasný 
vektor a vy vůbec nejásáte?“

prof. Říha: Co se učíš, Vítku?
Vítek: ZSV (slabým hláskem)
prof. Říha: To je otrava, co? Aby to 
s tebou neseklo.

Malý rozhovor s prof. Zbyňkem Svo-
bodou:
• Jak se duševně připravujete na 
nastávající den?
Jsem stále duševně připraven!
• Co děláte cestou do školy? 
Sleduji ženy.
• Co děláte ve volném čase?
Hraji golf, tenis, věnuji se rodině.

ODHALENÍ!
Na otázku, co děláte ve svém volném 
čase, odpověděl prof. Svoboda neoby-
čejně bleskurychle. Redakčnímu štábu 
B-komplexu se ovšem podařilo vypát-
rat, že nám ze svého soukromí neřekl 
to nejpodstatnější, čím podle všeho již 
dlouhou dobu tráví velmi mnoho času. 
Díky našemu dobře informovanému 
zdroji jsme konečně zjistili, proč je 
tento vždy duševně připravený chlapík, 
vždy připravený také fyzicky. Zhruba 
před dvěma lety se totiž začlenil do 
tajné skupiny lesních zbojníků, kteří 
každé ráno likvidují pytláky a další 
nebezpečné vetřelce v pražských le-
sích. Ti mají už například na svědomí 
padesátiprocentní úbytek muflonů 
v Krčském lese, za posledních několik 
měsíců. Získali jsme pro vás exkluzivní 
fotografii, kde je náš tajuplný vyučující 
zastižen přímo v akci.

■ Michal Ježek, Vít Vršník



4 45/2006

Ohlas z prváku: Adaptační kurz
Ve středu jsme plni očekávání 

a nadšení vyrazili s téměř ne-
známými lidmi na naši první společnou 
cestu na adaptační kurz do Březové 
u Třebíče. Všichni jsme doufali, že se 
zde za ty čtyři dny poznáme a navá-
žeme nová přátelství. I náš kurz byl 
za tímto účelem vytvořen. Myslím, že 
naše představy naplnil.

Začalo to jako obvykle. Všichni 
čekáme před školou a autobusy 
nikde. Když konečně dorazily (po 
30 minutách), se zájmem pozoruji, jak 
se tam vejdeme? Je nás víc, než míst 
v autobusu. Dopadlo to dobře. Jsem 
mezi těmi, kdo sedí, a navíc mi na klín 
posadili milou slečnu. Po několika ho-
dinách jízdy jsme konečně dorazili na 
místo. Čekala nás první zkouška od-
vahy: jídlo. Dlouhá fronta vzbuzovala 
větší očekávání, než co jsme potom 
našli na talíři. A co se týče dalších jídel, 
není o čem mluvit.

Nyní již k samotnému programu. 
Každý den byl plně nabitý adrenalino-
vými sporty, seznamovacími a pozná-
vacími činnostmi a hrami pro rozvoj 
důvěry a dobrého kolektivu, ale 
i přesto jsme měli spoustu volného 
času. Samotné středisko leží na sever 
od Brna v místě, kde jsou všechny 
druhy terénů na nespočetné aktivity. 
Uprostřed areálu je rybník, kolem 
kterého jsou postaveny malé chatičky 
a na krajích stojí dvě velké ubytovny. 
Kolem komplexu se rozkládají dlouhé 
rovné i malé členité louky, vyčištěné 

i zarostlé lesy, fotbalová, basketbalová 
a volejbalová hřiště a nejbližší civili-
zace se nachází několik kilometrů od 
areálu. Tato rozmanitost umožňuje 
vykonávat veškeré činnosti a při tom 
kolem sebe mít spoustu místa.

V organizaci STAN, která to zde 
vedla, byli zaměstnáni samí sympatičtí 
lidé, z nichž my jsme měli toho nej-
úžasnějšího – Artuše. Pohodář Artuš 
nás provedl celým kurzem a ještě více 
nám ho zpříjemnil svým humorem 
a nezapomenutelným úsměvem. Bě-
hem celého pobytu jsme si vyzkoušeli 
všelijaké sportovní i psychologické for-
my zábavy. Zcákali jsme se na raftech 
při plavbě na zdejším rybníku. Profe-
sor Ševčík a Mašek si do nás na air-
softu s radostí zastříleli z elektrických 
kulometů, kdežto my jsme se bránili 
manuálními zbraněmi s o poznání 
kratším dostřelem. Při bolestivém pa-
intballu se však již nepřidali, a tak jen 
nám, hrstce statečných, rozdali helmy. 
Vypadali jsme jak vetřelci z jiné plane-
ty. O to víc jsme si ho však užili. Mně 
trefili jen jednou, ale i tak to stačilo 
k žlutým kalhotám a modře krvavé 
podlitině. Vyzkoušeli jsme si lezeckou 
stěnu na stěnách s různou obtížností 
a sklonem. V areálu bylo postaveno 
8 metrů vysoké lanové centrum s roz-
ličnými sítěmi s různě nataženými pro-
vazy. Nakonec jsme skákali s jištěním 
do lomu. Vše jsme prokládali řadou 
Artušových her, při kterých jsme se 
alespoň trochu poznali. Byly to hry, 

při nichž jsme se museli představovat, 
dokázat ostatním, že jim věříme, bojo-
vat jako skupina proti ostatním třídám 
i jako jedinci proti svým spolužákům, 
ukázat sílu, odvahu a obratnost. Celý 
pobyt jsme řešili zapeklitý soudní pří-
pad brutálního zavraždění Karkulky, 
do něhož se zamíchali téměř všichni 
a nikdo nemohl mít jistotu, že nebude 
odsouzen. I pan profesor Ševčík alias 
svědek prase bradavičnaté měl namá-
le. Přestože byl program takto nabitý, 
zbylo nám spoustu volného času, který 
jsme mohli využít podle své libosti. Po 
celém dni jsme byli večer vždy velmi 
unaveni, ale i tak jsme si dlouho do 
noci povídali a hráli na kytaru.

Poslední večer jsme si všichni chtěli 
užít u táboráku. A jak to vypadalo? Po-
čet ohňů: 1,5. Počet zájemců o opéká-
ní: 95. Průměrný počet hlav u jednoho 
ohně: 63,33. Všichni se tlačíme v kru-
hu kolem ohně. Nám v prvních řadách 
je teplíčko, od nohou začínáme lehce 
doutnat, ti vzadu si stěžují na zimu. 
V průměru je nám ale příjemně.

Celý bezvadný pobyt, který se ur-
čitě všem líbil, jsme zakončili vyřeše-
ním soudního přelíčení „Karkulka“. 
Myslím, že kurz splnil všechna naše 
očekávání. Seznámili jsme se s celou 
třídou i s dalšími prvními ročníky. Po-
znali jsme, že jsme dobrý kolektiv a že 
pan profesor Ševčík je nejlepší třídní, 
jakého můžeme mít.

■ Jakub Zámečník 1.B, Jan Altman 1.B

Labutě

Labutě proplétaly bělostné své krky
V odrazech nehybné hladiny sklivce.
Mohl bych se utopit v té kráse 
Uprostřed nábřeží
Uprostřed sebe.

Červánky zbarvily peří do ruda
Abych se mohl stát jedním z nich
Majestátných smutků ve sklivcích
Krásných žen
Krásných chvil.

Zmizely s posledním kouskem chleba.
■ Jaroslav Pustina

Subtilní vzpomínka

Koutky
rozechvělostí se smějící

prosebné touhy splynout.
Navzájem se vést
od svitu k marodění. 

Odumřelá pryskyřice 
ze tvých lící
šarlatově prosypaná.
Proplouvá rozeklanou
hnědí pleti.

Během svátečního obřadu 
svlékání kůže z ňader
a dalších citlivých míst.

Tvůj návštěvní řád
z hloubky jamek 
opiješ a pak
se rozplyne.

Ve krásách 
neukotveného podpaždí.

■ Michal Ježek
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Jak vzniká KRONIKA
Je to už pěkně dávno, kdy jsme ješ-

tě jako třída 1.C byli na lyžařském 
kurzu. Stále si však pamatuji, že právě 
tam se zrodily první nápady založit 
třídní kroniku.

Většina třídy se pro nápad nadchla, 
ale jak už to bývá, nikdo se nechtěl 
práce kronikáře ujmout. Nakonec se 
přece jen pár (doslova) jedinců našel 
a pokusil se smělý nápad zrealizovat. 
Jedním z páru dobrovolníků jsem byl 
zrovna i já.

Poté, co holky (na konci prváku) 
zařídily a sehnaly kronikový sešit (cca 
800 stran), na nás zbyl úkol zrekon-
struovat a oživit si vše, co se do té 
doby v naší třídě událo. Nebyl to úkol 
lehký, ale nakonec se to podařilo a za-
čalo se rodit velké kronikářské dílo, 
které by mohlo šlapat na paty i dílu 
našeho kolegy Kosmase, ale dost té 
skromnosti. 

S tím souvisí i začátek éry „kroniko-

vých vymahačů“, kterými jsme byli nu-
ceni se i s mým kolegou kronikářem 
stát. Rozhodli jsme se totiž, že kroniku 
vytvoříme jako dílo kolektivní, a proto 
dostal každý ze třídy přidělen určitý 
zápis a na kronikovém komandu bylo 
ho přesvědčit, aby i on zanechal svoji 
vzpomínku budoucnosti. Práce vyma-
hače zápisu byla a je nevděčná a někdy 
také nepříjemná, zejména když vy sami 
dostanete přidělen zápis a nejste s to 
stihnout úkol v termínu. To si správný 
kronikář – vymahač nesmí dovolit, ji-
nak jeho autorita při vymáhání značně 
poklesne.

Přes všechny tyto těžkosti a nesnáze 
jsme nyní v třetím ročníku a (skoro) 
všechny resty jsou dohnány. Kdykoli 
si nyní kronikou listuji, živě se mi vra-
cí všechny hezké vzpomínky a ani se 
mi nechce věřit, kolik toho už máme 
společně za sebou. Při čtení zápisů si 
všímám například toho, jak ten, kdo 

zápis vytvořil, vnímal konkrétní chví-
le a momenty a vzpomínám, jak si je 
pamatuji já. Občas se dozvím i něco, 
co mi tenkrát uniklo, nebo se alespoň 
zasměji nad fotkami.

Jsem moc rád, že má naše třída ně-
jakou věc, která je nám všem společná 
a téměř všichni jsme se podíleli na její 
tvorbě. To, co je nejdůležitější, jsou 
ale vzpomínky, které zůstanou, i kdyby 
kroniku někdo zničil. Kronika sama je 
pouze symbolem, který naše společné 
vzpomínky pomáhá zaznamenávat. 
Potěšující je, že stále ještě obsahuje 
plno bílých listů, které však, jak pevně 
doufám, bílé nezůstanou.

A co vy a vaše třída? Zkuste svoje 
zážitky obtisknout na papír a uchovat 
si je tak pro sebe i potomky na věky 
věků, amen.

■ kronikový vymahač Petr Novák 3.C

Z cest – Glendalough
N ásledující článek je určen nejen 

cestovatelům-nadšencům, ale 
také pochopitelně všem ostatním, kte-
ří se rádi seznámí s jedním turisticky 
významným koutem Irské Republiky. 
Jak je jistě poznat podle data v záhla-
ví, jedná se o kratičký úryvek z mých 
deníkových zápisků, jež vznikaly bě-
hem mého cestování s mamkou po 
Skotsku, ostrově Skye a nakonec po 
samotném Irsku.

13. 7. 2006, 22.10

Jen stěží se dnes ráno v Killar-
ney vstávalo na vlak v 6.25. Ale 
už odpoledne jsme v Dublinu se 
zakoupenými sendviči na nádraží 
Houston pospíchaly double-dec-
krem na Connely Station a odtud 
příměstskou linkou do Bray. V tom-
to malebném městečku se nachází 
autobusová zastávka pro speciální 
linku do Glendaloughu (hrabství 

Wickow), kterou jsme po kratším 
bloudění nakonec na Main Street 
našly. Autobus nás vysadil u Visi-
tor Centra přímo v Glendaloughu, 
načež začal „hon“ na hostel. Milá 
recepční naštěstí oznámila, že mají 
volná místa, která jsme mohly po 
procházce troskami původního 
kláštera Glendalough (nacházejícího 
se pod Lower Lake) konečně oku-
sit.

Po páté hodině večerní se vyrazi-
lo na pravé nefalšované Irish cofee, 
které by nejspíš, soudě podle obsa-
hu whisky, ocenil lecjaký štamgast 
z nějaké druhořadé putyky. Poté 
následoval výlet k Upper Lake s vý-
hledem na skaliska, jež svírala člově-
ku ubohý hrudníček svou sepjatostí 
nad ohromným jezerem. Cesta, 
která dále pokračovala nahoru na 

mohutné hřbety skal, nás dovedla 
do Miner’s village – tedy hornické 
vesničky. Za zatáčkou se pomalu 
rozvíral pohled na rozházené domky, 
na jejichž památku tu zůstala pouze 
zubaté zdivo. Celá podívaná byla pro-
pletena šňůrkami přítoků do jezera 
a zároveň povodněmi utrhanými bal-
vany. V popředí vystupovaly kopečky 
rozbitého vápence z dob těžby olova 
v 19. století. Rozsáhlá vřesoviště po-
krývala úpatí skal, na jejichž bedra se 
přes den dobýval hlouček horolezců, 
nyní se vracejících za řinkotu karabin, 
zavěšených na sedacích úvazcích, ve 
večerní euforii. Souhra přírody a věč-
nosti dokonala dílo k obrazu svému, 
a zanechala tak vzpomínku na zapo-
menuté místo, kam se turisté hrnou 
přes den, aby údolí Glendaloughu 
k večeru oživlo...

■ Blanka Pechačová
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Cesta do Osvětimi, listopad 2005
Z ájezd se konal minulý rok v lis-

topadu a trval přibližně čtyři 
dny. Účastníků nebylo moc, ani příliš 
málo, a jako dozor s námi jela paní 
profesorka Matznerová. 

Vyjeli jsme ve čtvrtek ráno a ještě to 
odpoledne byla zastávka v Olomouci, 
kde jsme však nespočinuli dlouho. 
Prohlédli jsme si letmo katedrálu, 
prošli kousek Olomouce, náměstí 
a okolí. Poté pokračovala cesta do 
hotelu v Beskydech, přičemž jsme se 
zastavili na Svatém Kopečku. Byla už 
téměř tma, ale výhled, který se nám 
naskytl, byl překrásný. 

Tisíce světýlek pod námi a i samotné 
městečko bylo okouzlující. Do hotelu 
jsme dorazili pozdě v noci a pak ještě 
dlouho bylo povídání o tom, co nás 
přimělo k cestě do Osvětimi, co od ní 
očekáváme a co nás zajímá.

 Druhý den nás čekal výlet do Kra-
kova. Dostali jsme tip, kde se levně 
najíst přímo v centru města. A oprav-
du… V přepočtu na naší měnu jste na-
příklad za jednu porci boršče zaplatili 
asi 20 korun. Najedli jsme se uspoko-
jivě, takže nebylo námitek. I když ná-
zev Mléčný bar mě osobně zpočátku 
přiměl k pozastavení. Navštívili jsme 
Wavel a prošli hlavní centrum. Byli 
jsme zde celý den a přesto jsem měla 
pocit nedostatku času. To město mě 
přímo okouzlilo.

Všichni si zde nakoupili spoustu dár-
ků a jiných upomínkových předmětů 
a já mimochodem i rukavice, protože 

večer bylo opravdu chladno. Co mě 
v Krakově mimo jiné zaujalo, a nebyla 
jsem sama, byl obchod s obuví, kde 
měli krásné Martensky v přepočtu za 
2 tisíce (dodávám, že zcela nové). 

Další den jsme navštívili solné doly 
ve Wieliczce a konečně se měl konat 
závěrečný výlet do Osvětimi. Byla 
podzimní neděle, syrový vzduch a vlh-
ko po dešti. Všichni jsme byli plni oče-
kávání. Nejprve jsme jeli do hlavního 
tábora a muzea. V každé budově bylo 
něco z historie, fotky a předměty. 
Nikdy nezapomenu na vitrínu plnou 
lidských vlasů…

Když vidíte ty obličeje na fotkách, je 
vám úzko a začínáte přemýšlet o tom, 
co byste asi dělali a jak hrozně byste 
se cítili, být na jejich místě.

Fotky dětí kost a kůže. Cely pro 
čtyři osoby o rozměru jednoho metru 
čtverečního… 

Z toho se vám udělá podivně špat-
ně… Přitom, když jste mezi domy, 
přiipadáte si jako v městečku. Jen kdy-
by nad ním nevisel takový divný opar, 
který na vás dopadne, jakmile začnete 
o všem přemýšlet a uvědomovat si 
spoustu věcí. V tu chvíli si začnete vá-
žit života. Jedna věc mě však potěšila, 
ale tak se to asi nazvat nedá. 

Před odjezdem jsem sledovala šes-
tidílný dokument o Osvětimi, ve kte-
rém bylo několik lidí, co přežili. Jeden 
pán, Polák, vyprávěl svůj příběh. Byly 
tam jeho fotky z mládí, ale i z tábora, 
které jsem pak viděla viset v jednom 

z domů. Při této vzpomínce mě úplně 
zamrazilo. 

On nebyl z těch posledních, kteří 
přežili jen díky konci války. Z Osvětimi 
utekl spolu se svými kamarády, když 
se jim podařilo ukrást obleky a zbraně 
příslušníků SS. Na tento příběh nikdy 
nezapomenu. 

Poté jsme jeli do Březinky, kde to 
bylo ještě horší. Představte si, že byd-
líte ve velkém dřevěném chlévě, který 
je jen z prken… Myslím, že se to nedá 
popisovat, musí to každý vidět. Ale při 
představě, že tenkrát to vypadalo ještě 
hůře, nemohu uvěřit tomu, že někteří 
přežili. I když jich nebylo mnoho, je to 
obdivuhodné. 

Během první poloviny zpáteční 
cesty bylo zcela pochopitelně vesměs 
ticho. Za sebe však mohu říci, že jsem 
se tam ráda podívala a určitě se do 
Osvětimi ještě někdy vypravím. Když 
už budu vědět, co mě čeká, uvědomím 
si určitě mnohem více. 

■ Jana Hubálková
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Autorova anotace:

Když se kouknete na literární servery, 
smrt, bolest a utrpení je po lásce a zami-
lovanosti druhým nejčastějším tématem 
povídek a básní. A prakticky všechny 
obsahují negativní pohled na svět, krutost 
a pesimismus. Můj pohled na smrt se od 
těchto představ liší. Tak jsem se rozhodl 
napsat povídku o smrti s trochu jiným 
nádechem, s optimisticko-realistickým 
smírem…

■ Jan Zámečník

…by mne rozhodně nenapadlo, když 
jsem vyjížděl. Mám moderní auto, 
airbagy v každé skulince, pevný rám, 
bezpečnostní skla. A já jsem vcelku 
dobrý řidič, zásadně před jízdou 
nepiji, za jízdy nikdy nekouřím, ne-
telefonuji, celkem dodržuji rychlosti, 
neriskuji. A navíc jsem jen na cestě do 
hypermarketu za Prahou. Deset minut 
jízdy. Ale to, co se mi stalo, by bylo 
neočekávatelné pro sebelepšího řidi-
če. Sjížděl jsem zrovna devadesátkou 
z výpadovky, když se ozvala strašlivá 
rána. Auto sebou cuklo a neovladatel-
né vyletělo ze silnice. Než jsem vůbec 
stihl zarazit brzdový pedál do podlahy, 
mé auto zastavilo. Žádný zázrak. Oby-
čejný železobetonový billboard.

Tak tu teď tak sedím a přemýšlím, 
zda by někdo poznal, že tohle je nové 
Audi. Asi ne. Obzvlášť, když vedle mé 
pravé ruky stojí ocelový sloup. Místy 
pěkně zbarvený tyrkysovou metalí-
zou. Docela dobře jsem ji vybral. A asi 
bych měl reklamovat tohle nerozbit-
né sklo. Je na dvě půlky. A ty drží 
pohromadě jen silou nějakých hnus-
ných plastů. Již vyfouklé airbagy mi 
znemožňují vidět, co se stalo s mým 
spodkem. Ale vzhledem k tomu, že 
na vedlejším, naštěstí prázdném, se-
dadle spolujezdce jsou kusy z motoru 
a podlahy, asi není o co stát. Ale co 
je zajímavé, že necítím žádnou bolest. 
A to mi z břicha trčí nějaký kus kovu, 
který vůbec nejsem schopen někam 
zařadit. Člověk by si už myslel, že je 

mrtev, ale podněty z okolí mu říkají, 
že nikoliv. Tam, kde jsem míval šedé 
střešní okno je teď bezproblémový 
výhled ven. Nahoru, nade mne. Tam, 
kde visí nějaká ženská, která všem 
projíždějícím říká, že její bílá blůza je 
víc bílá, než bílá blůzka její přítelkyně. 
Taková blbost. I když, ty bílé airbagy 
budou potřebovat vyčistit. Ale řeknu 
vám, že to byla docela pecka, takhle 
zastavit! A co se vlastně stalo? Ta rána 
vyšla z levé strany předku. Že by kolo? 
Je to možné. Třeba tam bylo něco, o 
co jsem si prořízl pneumatiku. Nějak 
pořádně nemůžu hnout krkem. To asi, 
jak mě ten airbag hodil zpět. Asi jsem 
se měl připoutat. Ale to už je teď asi 
jedno. Taky mě tak napadá, že vůbec 
neslyším. Je fakt, že to byla pořádná 
rána a hluk, ale až takováhle? A navíc 
nějak cit v rukou. Ale možná je to 
dobře. Levá je evidentně zlomená. To 
je zajímavé, že jsem docela v klidu. 
Normálně bych už nadával na servis, 
výrobce vozidla, stav vozovek, nákupy, 
špatně dělané billboardy, nedomyšlené 
airbagy a chybějící svodidla. Teď je mi 
to, jak pozoruji, celkem jedno. Docela 
by mě zajímalo, co bude dál. Začnou 
tu hopkat hasiči s hydraulickými nůž-
kami, zatímco mi půl tuctu záchranářů 
bude bodat injekce a hadičky různě po 
těle. Nebo dřív umřu? Ano, smrt. To 
je zvláštní. Vždycky jsem se bál smrti. 
Stokrát jsem přemýšlel o tom, jaká 
smrt je. A jaké je umírání. Ale nikdy 
jsem si nepředstavil takovou, dá se 
říci, pohodu. Tady, jak si tak sedím, 
na mne smrt přímo dýchá. Obrazně 
řečeno. To spíš jistá spodoba smrti, 
respektive života, odkapává z toho 
neidentifikovatelného železa na vy-
fouklý airbag. Ale to jen tak, jako vtip. 
Aby to dodalo trochu života do toho 
umírání. Ha. To je zvláštní, Říkám to 
dvacet let v práci a nikdy to nebylo 
tak výstižné. No, to je jedno. Vlastně, 
měl bych teď přestat jen tak zírat 
před sebe a něco se sebou udělat. 
Takže, mysli! Ano, žádné ty naučené 
pozice první pomoci tu nepomůžou. 

Takže bych asi měl něco udělat s tím 
krvácením. No jo, ale rukama nemůžu 
hnout. Skoro to vypadá, že tady si sám 
nepomůžu. Ale už slyším ten zvuk, co 
si běžně říká o zpomalení a uvolnění 
cesty. Tentokrát kvůli mé maličkosti. 
Celý život je pouštím. Považuji to za 
solidaritu s ohroženými na zdraví. 
A teď je tam, jak doufám, pouštějí jiní. 
Nikdy mě nenapadlo, že sanitka, co 
mě právě předjíždí, pojede jednou pro 
mě. A už jsou tady. A i hasiči. A blí-
ží se hlídka. A jen kvůli mě a škodě 
alespoň šest set tisíc na autě. Paráda. 
Vedle mě se vysypalo sklo. A nějaký 
chlapík v červené vestě se mi naklání 
do vozidla. Asi něco říká, ale já ho 
stejně neslyším. Šahá mi na krk. Jo, 
není nad staré dobré metody měření 
tepu. Usmál se na mě. Tak to asi bude 
zlý. Už mě jich obskakuje pět. Jeden 
mi něco říká. „Neslyším. Nějak vás 
neslyším!“ Jen se snažte. Vždyť i tohle 
si platím z daní. Ah, bolest. Nějak se 
mi začíná vracet bolest. Nohy. Koneč-
ně začínám trochu cítit nohy. Ale je 
to snad ještě horší, než předtím. Mám 
je už jako v ohni. A břicho. Probouzí 
se mi v něm ostrá bodavá bolest. Ale 
není to tím, že se mi lékař pokouší co 
nešetrněji vyjmout ten kus kovu. Je to 
tím, že, jak jsem o tom četl na interne-
tu, ze mě opadává šok. Ale nemyslím 
si, že bych nějaký měl. Ale to tam po-
pisovali také. Sakra, to bolí. Až z toho 
mám mžitky před očima. Kolem mě 
létají jiskřičky. Ne, jako když se člo-
věk praští do hlavy. Ale jako když se 
vám prořezávají dveřmi do auta. Do 
vraku auta. A prý že potřebuje umýt. 
Jé, vypadají jako hvězdičky. Hvězd 
plná obloha. Obloha plná záře. Ano, 
záře. Všechno je bílé. Bílý sníh. Bělost. 
Záře…

Už nebude zítra…

…už bylo jen dnes
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Okolí Gymnázia:
Historie Emauzského kláštera (I. část)

V tomto článku bych se rád vě-
noval historii slavného kláštera, 

který jsem již v minulých číslech něko-
likrát zmínil, především pak kvůli jeho 
pověstem. Dnes ale opravdu vážně, 
zkrátka smršť historických údajů, 
a žádní čerti, kouzelné zvony, ani nic 
podobného.

Na Moráni se tomuto místu říká 
podle bývalého pohanského posvát-
ného háje s obětištěm, který byl 
zasvěcen bohyni Moraně. Na skále 
Emauzské stával odedávna, přesněji 
řečeno od 12. století malý kostelík 
svatých Kosmy a Damiána, který v ba-
rokní úpravě stojí dodnes. Později zde 
vznikl klášter Na Slovanech a barokní 
kostel sv. Jana Nepomuckého. Klášter 
se do své dnešní podoby rozrostl 
teprve několikerými úpravami.

Malý kostelík svatých Kosmy a Da-
miána byl povýšen na kostel klášterní 
již v roce 1347, tedy rok před založe-
ním Nového Města, a o rok později, 
dne 21. září 1348, stvrdil papež Kli-
ment VI. bulou založení kláštera. Ve 
stejný den byl zvolen první emauzský 
opat, jímž se stal Pavel I. Ursinus, což 
v latině znamená „medvědí“. 

Stavba kláštera byla pojata velkoryse 
a císař Karel ji hned od počátku vše-
možně podporoval. Z dochovaných 

archiválií lze například vyčíst, že Ka-
rel IV. věnoval klášteru osm lánů lesa 
(tedy přibližně 147 ha) na stavební 
dříví. Nutno dodat, že právě tato pří-
lišná štědrost Karlova k církvi (a nejen 
ke klášteru Na Slovanech) byla jednou 
z příčin následujících husitských válek. 

Ačkoliv byl klášter založen na po-
měrně běžném půdorysu, můžeme 
podle dochovaných prvků konstrukcí 
a detailů usuzovat, že stavitelem byl 
opravdový mistr, zřejmě spadající do 
okruhu hutě vynikajícího dvorního 
stavitele Petra Parléře. Klášter se 
stavěl čtyřiadvacet let, včetně tvorby 
vnitřní výzdoby. Emauzské nástěnné 
malby ze šedesátých let čtrnáctého 
století se řadí mezi nejvzácnější pa-
mátky českého gotického malířství. 

Na Velikonoční pondělí dne 
29. března roku 1372 byl kostel 
s klášterem vysvěcen tehdejším praž-
ským arcibiskupem, kardinálem Janem 
Očkem z Vlašimě za přítomnosti 
císaře Karla IV. a jiných význačných 
osobností tehdejšího státu. Chrám byl 
vysvěcen ke cti Panny Marie, svatého 
Jeronýma, svatých Konstantina (Cy-
rila) a Metoděje, svatého Vojtěcha a 
svatého Prokopa. 

Klášter byl osazen „slovanskými“ 
chorvatskými benediktiny, protože si 

císař přál, aby se zde pěstovala staro-
slověnská liturgie, a odtud také plyne 
název kláštera „Na Slovanech“. Druhé 
označení „Emauzy“, nebo jak se v dří-
vějších dobách říkávalo „V Emauzích“, 
pak pochází z názvu části evangelia, 
která se četla v památný den svěcení. 

Klášter byl až do husitských válek vý-
znamným centrem kultury, vzdělanosti 
a umění, dokladem toho je i takzvané 
Remešské neboli Sázavsko-emauzské 
evangelium. Císař Karel IV. již roku 
1356 zřídil funkci zvláštního laického 
písaře, který byl pověřen opisováním 
liturgických textů pro potřeby klášte-
ra. Část těchto rukopisů (evangelium, 
modlitby a čtení) pak byla svázána do 
dubových desek, potažených maroké-
nem a ozdobených zlatem, drahokamy 
a drobnými relikviáři s ostatky světců. 
Po složitých peripetiích se dostal ru-
kopisný svazek v 16. století do Reme-
še, kde byl přiřazen k francouzským 
korunovačním klenotům a francouzští 
králové na něj při korunovacích pří-
sahali. 

Evangelium se dostalo do Remeše 
přes Cařihrad (Istanbul), kam jej roku 
1452 darovali čeští kališníci tamnímu 
patriarchovi u příležitosti jednání 
o spojení českých utrakvistů s církví 
východní. Roku 1574 rukopis s další-

Barbar Colen a Tyranosaurus Rex

Ondra Ruzicka



945/2006

mi cennými památkami koupil Karel, 
remešský biskup. V Remeši požívalo 
evangelium téměř posvátné úcty, ne-
boť bylo považováno za evangelium 
psané některým neznámým východ-
ním jazykem, a pro jeho starobylost 
a nákladnou výzdobu je přiřadili 
k francouzským korunovačním kle-
notům. Teprve roku 1717 rozeznal 
ruský car Petr I. při návštěvě Remeše 
písmo evangelia a vysvětlil jeho původ 
a obsah. Za francouzské revoluce se 
kniha ztratila, ale na Napoleonův pří-
kaz o soustředění rukopisů byla po 
čase nalezena, avšak bez drahocen-
ných desek.

Nyní se ale vraťme zpět do Čech, 
kde mezitím vzplanuly husitské války. 
Ty kupodivu nebyly pro Emauzský 
klášter takovou pohromou jako pro 
většinu ostatních řeholních domů 
v Čechách. Před vražděním a dranco-
váním slovanské benediktiny zachránila 

především rozvaha opata Pavla, který 
vystupoval jako dobrý diplomat, a také 
všeobecné povědomí o výjimečnosti 
zdejší staroslověnské liturgie.

Klášter směl sice živořit, ale v no-
vém, kališnickém zřízení. Nadále 
tu, nejčastěji bez mnichů, působili 
opatové, kteří však bývali zároveň 
správci konzistoře podobojí, jež zde 
byla zřízena již v polovině patnáctého 
století a trvala až do časů posledního 
kališnického opata Matouše Filoména 
Benešovského (1582–1589). Za toho-
to kališnického období postihla kláš-
ter největší pohroma v devadesátých 
letech patnáctého století, kdy tehdejší 
administrátor konzistoře podobojí, 
Jakub Stříbrský, zvaný Holub, zničil 
množství uměleckých památek, kláš-
terních svátostí, obrazů i oltářů.

Nástupce opata Benešovského, 
kališník Pavel Paminondas Horský 
konvertoval a pokusil se o obnovu 

katolické liturgie a o opravu sešlých 
budov – došlo dokonce k restaurová-
ní nástěnných gotických maleb v roce 
1594. Dlouhodobě neutěšená hospo-
dářská situace se však nezlepšila ani 
po bělohorské bitvě, a tak se museli 
emauzští benediktini podvolit rozhod-
nutí císaře Ferdinanda III., který jejich 
starodávné sídlo odevzdal roku 1635 
španělským benediktinům z Montser-
ratu. To se stalo na žádost dvorního 
zpovědníka císařovny, dona Benedikta 
Peñalosy de Mondragon. Císař tím 
vyjádřil svou vděčnost za vítězství 
v bitvě u Nőrdlingenu. Emauzští be-
nediktini dostali jako náhradu objekt 
bývalé premonstrátské koleje na Sta-
rém Městě pražském. 

Nově příchozím řeholníkům se za-
čalo v Praze říkat „černí Španělé“, ale 
o jejich působení v Praze si řekneme 
zase až příště. 

Tolik stručné vyprávění, další za-
jímavosti z okolí GB, Podskalí a No-
vého Města najdou čtenáři spolu se 
spoustou zajímavých obrázků v při-
pravované knize.

Na obrázku je „Druhý pohled na krá-
lovské Nové Město Pražské“, kolorovaný 
lept od J. Rattaye z poloviny 19. století, 
kde je dobře patrný barokní vzhled 
emauzského kostela (dvě vysoké věže 
v popředí), ještě před regotizací. Původně 
však kostel v době stavby žádné věže 
neměl. 

■ Jan Hanousek

Ondra Ruzicka
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Astrobiologie
Aneb můžeme sníst E.T.ho?

Jak vznikl život? Jak je rozmanitý? 
Kde všude se nachází? Co všech-

no dokáže vydržet? Existuje i jinde ve 
vesmíru? Najdeme někdy inteligentní 
mimozemšťany? 
Co je to vlastně život?
…A můžeme sníst E.T.ho?

To jsou otázky, které fascinují snad 
každého z nás. Chceme-li na ně nalézt 
odpověď, máme dvě možnosti. Buď-
to si přečíst Stopařova průvodce po 
galaxii od Douglase Adamse… Nebo 
studovat astrobiologii.

Jde o interdisciplinární obor zahrnu-
jící biologii, astronomii, geologii, che-
mii, medicínu, ekologii, paleontologii, 
astrofyziku a kdovíco ještě.

V nejširším slova smyslu se astrobi-
ologie zabývá výzkumem vzájemného 
ovlivňování živé a neživé složky příro-
dy. V poněkud užším a přesnějším vý-
znamu jde o zjišťování, co ještě život 
vydrží. V jak extrémních podmínkách 
je schopný existovat.

Některé organismy, převážně bak-
terie a archei, jsou schopné přežít 
extrémně nepříznivé podmínky. 

Obrovský tlak na dně moří a tep-
loty vyšší než sto stupňů celsia vyho-
vují sirným bakteriím u podmořských 
sopek.

Někteří chvostoskoci (Mnohobu-
něčný hmyz!) si vesele vegetují při 
teplotě -10 stupňů a při -20 je Prasiola 
crispa schopná fotosyntetizovat. 

V primárním okruhu jaderných 
elektráren prospívá bakterie Deino-
coccus radiodurans a například švábi 
přežijí devadesátkrát více radiace než 
člověk.

Život zcela bez kyslíku je běžný 
u mnoha jednobuněčných a v neaktiv-
ním stavu jsou 

schopni přežít i pobyt ve volném 
vesmíru (vakuum, radiace, teplotní 
extrémy…). 

Studium těchto tzv. extremofilů je 
hlavní náplní praktické práce astrobi-
ologů. 

Když zjistíme, v jakých prostředích 
život existuje na Zemi, budeme vědět, 
kde ho máme očekávat a hledat ve 
vesmíru.

Astrobiologie je jediným oborem, 
který se snaží nalézt definici života. 
Žádný jiný ji totiž ke své práci ne-
potřebuje. Botanik ví, že rostlina je 
taková forma života, která provádí 
fotosyntézu a má takovou a takovou 
stavbu a fyziologii. Zoolog se zajímá 
jen o takový život, který nefotosyn-
tetizuje, zato se plazí, běhá, létá nebo 
plave. Oblasti jejich zájmů jsou jasně 
ohraničené podmnožiny obecného 
pojmu „život“. Oni nepotřebují vědět, 
co je to život, když ví, co je to rostlina 
nebo živočich…

Astrobiologie je jiná, nezajímá ji ně-
jaká konkrétní skupina tvorů ani kon-
krétní oblast jejich činnosti. Zabývá 
se životem obecně. Proto potřebuje 
jeho definici.

Napsal jsem „snaží“ a „potřebuje“, 
z toho je jasné, že taková všeobecně 
uznávaná definice ještě neexistuje. 
Rostlina je živá, zvíře, bakterie, prvok, 
houba také. Na tom se shodneme, 
odpovídá to naší intuitivní představě. 
Co ale takový virus? Co priony, pů-
vodci BSE? Je živá sama o sobě jedna 
lidská buňka? Je živé mraveniště? A co 
počítačový virus?

Je život i na jiných planetách? Uvě-
domme si, že na Zemi existují orga-
nismy i v podmínkách daleko nepříz-
nivějších, než jsou například na Marsu. 
Dokud tam ale život neobjevíme, 
můžeme jen spekulovat.

Tedy jinak: Jak pravděpodobný je ži-
vot na jiných planetách? Víme, že tam 
může existovat. Ale vše, co existuje, 
muselo nejdříve nějak vzniknout… 
(Nebo ne, páni filosofové?) My s jis-
totou nevíme, ani jaké byly počátky 
života na Zemi. Vznikl snad ve vlaž-
né louži organické polévky někde na 
povrchu? Objevili se první buňky v 
horkých vývěrech pod mořem nebo 
ve věčném polárním ledu? Co když se 
život naučil rozmnožovat od jílů? 

Dokud toto nebudeme vědět, jaké-
koli odhady pravděpodobnosti života 
mimo Zemi budou čirými výmysly.

Nejdříve musíme poznat sami sebe, 

abychom vůbec věděli, po čem pát-
rat. 

Můžeme tedy sníst E.T.ho? 
No, pokud se nebude moc bránit, 

tak se o to můžeme každopádně po-
kusit… Jak ale může náš E.T. vypadat 
(a chutnat)?

E.T. nemusí mít žádnou fyzickou 
podstatu. Představte si ho jako infor-
maci, pokročilejší obdobu počítačové-
ho viru existující v nějaké počítačové 
síti nebo třeba jen v informacích vy-
tvářených vířením prachových zrnek 
na poušti. S ním se asi jako s potenci-
ální potravou počítat nedá. 

Tedy bude mít fyzickou podstatu. 
Ale proč hned pevná látka a kapaliny? 
Co třeba plazma – ionizovaný plyn. 
Plazma se v některých ohledech chová 
podobně jako pevná látka: Dokáže vy-
tvářet velice složité systémy. Nejjed-
nodušším zástupcem plazmatického 
života by mohl být kulový blesk… 

Ale dost exotiky, vraťme se k dů-
věrně známým pevným sloučeninám 
a kapalným rozpouštědlům. Co tak-
hle silikon v kyselině sírové nebo ve 
čpavku. I taková kombinace by mohla 
vytvořit složité systémy projevující se 
jako živé. Obávám se ale, že něco po-
dobného by nám (mírně řečeno) příliš 
nechutnalo. O kulových blescích ani 
nemluvím…

Tedy organické sloučeniny. Klasicky 
C, H, O, N a příměsi dalších prvků. 
Takový život by nám mohl spokojeně 
vegetovat v nejrůznějších rozpouště-
dlech (Vždyť voda je tak nudná…). 
Tak například amoniak. Je polárním 
rozpouštědlem stejně jako voda a 
kapalný zůstává i při daleko nižších 
teplotách. Pak tu máme přehršel ne-
polárních rozpouštědel: oxid uhličitý, 
methan, ethan. I ve sloučeninách síry 
by se někomu mohlo dařit. Kyselina 
sírová, sulfan, oxid siřičitý… Pro fajn-
šmekry methanol nebo roztoky solí. 
Stačí si jen vybrat. Řekněme, že po 
pečlivé přípravě by některé z těchto 
organismů mohly být poživatelné i bez 
závažnějších trvalých následků. 

Samozřejmě je tu možnost, že se ži-
vot na jiné planetě vyvinul na stejném 
základě jako ten pozemský – nukleové 
kyseliny, cukry, tuky a bílkoviny slože-
né z aminokyselin.

My, stejně jako veškerý pozemský 
život, obsahujeme pouze 20 (mož-
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ná 21) aminokyselin. Ve vesmíru a v 
meteoritech jich ale bylo objeveno 
daleko více. A další a další se podařilo 
uměle syntetizovat v laboratoři. Prak-
ticky všechny by dokázaly vytvořit 
bílkoviny. Navíc, každá aminokyselina 
existuje ve dvou formách: pravotočivé 
a levotočivé. Pozemský život používá 
pouze ty levotočivé, pravotočivé jsou 
pro nás nestravitelné. Každá bílkovina 
je určena sekvencí po sobě následují-
cích aminokyselin a navíc specifickým 
„zauzlováním“ celé molekuly. Když si 
to všechno dáme dohromady, vyjde 
nám počet možností daleko větší, než 
vůbec za celou dobu existence vesmí-
ru může vzniknout. Vesmír se nikdy 
neopakuje!

Když (až?) tedy objevíme na jiné 
planetě život, bude daleko pravdě-
podobnější, že nám odrecituje pár 
Shakespearových sonetů v middle en-
glish, než že bude složen ze stejných 
bílkovin jako my…

Proto musím důrazně doporučit: 
E. T. ho ani neochutnávat! 

V ČR je možné astrobiologii stu-
dovat na MFFUK a o otevření tohoto 
předmětu v rámci magisterského 
studia na katedře geologie uvažuje i 
přírodovědecká fakulta UK.
Zdroje na síti:
www.distantworlds.wz.cz
www.astrobio.net
www.astrobiology.com

Hele, sasuješ ty hůpy astrobiology? 
To ti sou teda frůdi, který fakticky 
věděj kde maj ručník.

■ Lukáš Novák

V Každém čísle se dovíte něco o 
světě Jazzu – historie, lidé, nová alba 
nebo písně, o kterých stojí psát.

Booklet posmrtného vydání alba Genius 
loves company

Ray Charles Robinson, bezespo-
ru jeden z nejlepších jazzových 

klavíristů, zpěváku a skladatelů své 
doby, který velmi ovlivnil následující 
vývoj jazzu jako takového, se narodil 
v Albany ve státě Georgia, odkud se 
ještě jako malý přestěhoval na Floridu. 
Prožil velmi těžký život. V pěti letech 
viděl na vlastní oči, jak se mu utopil 
bratr, v sedmi oslepl (měl zelený zá-
kal, proto začal chodit na školu pro 

neslyšící a nevidoucí) a nedlouho poté 
mu zemřeli oba rodiče. 

Už v patnácti začal profesionál-
ně vystupovat jako jazzový pianista 
a zpěvák skupiny rhytm&blues. Od 
roku 1952 nahrával u společnosti At-
lantic, největšími hity se staly skladby 
I Got a Woman, Mess Around nebo 
What‘d I Say.

Koncem 50. let 20. století přešel 
k nahrávací společnosti ABC a v hit-
parádách bodoval se skladbou Geor-
gia On My Mind, která se později 
v roce 1979 stala oficiální písní státu 
Georgia. Velký úspěch mělo jeho 
album Modern Sounds in Country 
and Western Music (1962), na němž 
nazpíval řadu největších country hitů 
té doby.

V polovině 60. let měl Charles 
problémy s drogami, roku 1965 byl 
zatčen za držení heroinu a rok věz-
něn. Po propuštění se ale rychle vrátil 
k hudbě, podařilo se mu udržet si po-
pularitu a až do své smrti byl předním 
převážně jazzovým hudebníkem.

V roce 1980 hrál ve filmu The 
Blues Brothers, v průběhu 90. let 
20. století nazpíval několik reklam 
na Pepsi. Zemřel 10. června 2004 ve 

věku 73 let, na játerní nemoc. O jeho 
životě vypráví biografický film Ray 
z roku 2004, který všem velmi do-
poručuji. Nově také vyšlo CD (pod 
názvem „Ray Sings, Basie Swings“) 
se starými nahrávkami Rayova zpěvu 
a novými nahrávkami hudby, kterou 
hraje Count Basie Orchestra.

■ Martin Kozel

Jazzový svět
Ray Charles * 23. 11. 1932 (Albany, Georgia) † 10. 6. 2004 (Beverly Hills, California)



12 45/2006

Ekoškola
Jak se na naší škole prodírá myšlenka „ekochování se“ a jaká vlastně je?

Jak to na škole vypadá s tříděním 
odpadů, šetrným využíváním ener-

gií a vody? A jak to vypadá s podporou 
těchto projektů a jejich pochopením 
a přisvojením?

Pravdou je, že máme možnost třídit 
víčka od pet lahví, krabice na papír 
jsou v každé učebně, máme dvojitá 
okna a zbytečně se většinou nikde ne-
svítí. Dá se tedy naše škola považovat 
za ekologicky šetrný ústav? Odpovědi 
jsou dvě. Jednak „ano“, tedy alespoň 
vzhledem k celostátnímu průměru. 
Ale to je odpověď platná pouze tehdy, 
bereme-li školu jako budovu a právní 
instituci. Tedy odběratele energií, 
vody a producenta určitého objemu 

papíru a nerecyklovatelných odpadů.
Druhou odpovědí je však „ne“. To 

když budu chápat školu jako syno-
nymum ke slovu studenti. Můžeme 
se považovat za ekologicky (enviro-
mentalisticky*) smýšlející a jednající 
skupinu? Celkově asi jen za ty smýš-
lející. Každý z nás ví, že by se měl 
třídit odpad, jak šetřit energiemi, 
neobnovitelnými zdroji paliv a surovin 
a podobně, ale upřímně, kdo z nás to 
skutečně dodržuje? To, že hodíte do 
krabice vedle dveří z učebny papírek, 
není objektivní důvod považovat se za 
ekologicky šetrného člověka.

Možná si teď říkáte: „Tohle určitě 
píše nějakej blbec, co si myslí, kdoví 
jak on sám všechno dělá správně a že 
on sám jediný nepůsobí zátěž životní-
mu prostředí. Vždyť postupně přešel 
na psaní v druhé osobě!“ Ne! Odpoví-
dám průměru. Nejsem člověk, co má 
doma vše zelené a pije jen zelený čaj 
(a to ani z důvodu, že má raději mléko, 
které se pít zelené nedá). Moje „eko-
logičnost“** je přímo úměrná poho-
dlnosti jejího momentálního konání. 

Jdu-li s novinami kolem kontejneru na 
papír, vyhodím je tam, doma odpad 
třídíme, ale na chalupu raději jezdím 
autem, než vlakem. Já si to jen, trochu 
pasivně, uvědomuji. Ale zpět k téma-
tu, trochu jsem odbočil, ale snad jsem 
tím někoho z vás uklidnil.

Co se tedy skrývá pod označením 
„šetrnost k životnímu prostředí“? 
Rozhodně to není nic, co by končilo 
za hranicemi bytu, kde (teoreticky) 
třídíme odpad, možná někdo svítí 
úspornými žárovkami (To ostatně 
také není výhra. Jejich výroba je mno-
hem energeticky náročnější) a kde 
má většina z nás ledničku energetické 
třídy A. Pokud se nad otázkou, jak 
dosáhnout co nejmenších ztrát na 
straně enviromentalistické a zároveň 
dosáhnout co nejmenší časové zátěže 
a největší pohodlnosti, chceme přece 
jen zamyslet a povrtat se v ní, můžeme 
dojít k závěru, že to nejsme přímo my, 
kdo globálně ohrožuje stávající pod-
mínky, kdo „znečišťuje“ Zemi. Jsou to 
hlavně továrny, těžba a zemědělství. 
To ale neznamená, že my nic. Pouze 
se posouváme z přímých původců 
problémů na pozici nepřímých. Jsme 
to totiž my, kdo si výrobky vznikající 
v této struktuře výrob kupuje, čímž 
umožňuje její udržení či rozvíjení.

Položím otázku jinak. Co je ekolo-
gičtější, jet na chalupu osobním autem 
místo hromadné dopravy, nebo ku-
povat výrobky firmy, která garantuje 
minimální dopad jejich výroby na ži-
votní prostředí? Byli byste ochotni 
připlatit si za chléb upečený z obilí 
pocházejícího z biofarmy, která 
nesmí používat umělá hnojiva, her-
bicidy, pesticidy a ostatní, no che-
mikálie, ačkoli bude dražší? Přitom 
by nákup takovéhoto chleba byl 
stejně náročný, jako nákup toho 
obyčejného vedle něj. Možná si 
řeknete, že se ale zase musí hledět 
také na ekonomickou stranu věci. 
Pak se zeptám, jestli pojedete na 
nákup autem, nebo na tramvajenku 
autobusem?

Ale vraťme se ještě k tomu na-
šemu nepřímému znečišťování. 
Máme tržní hospodářství, to zna-
mená, že hlavní slovo má zákazník. 
A zákazník se tak může svobodně 
rozhodnout, koho koupí výrobku 

podpoří. A to je mnohem větší moc, 
než jakou má díky volebním hlasům 
do státního aparátu. Nejednou se 
potvrdilo, že zákazníci zruší programy 
obřích firem ne svými protesty, ale 
svým obchodním nezájmem. Jeden 
příklad za všechny: odpor Evropanů 
ke GMO donutil Americké zemědělce 
k produkci „čisté“ pšenice, načež mu-
sela gigantická firma produkující nové 
druhy GM plodin zrušit sedmiletý vý-
voj nového druhu této plodiny, který 
si vyžádal desítky milionů dolarů.

Kam jsme se to zase dostali? Tedy já? 
No, raději skončím. Ale ještě jednou 
připomenu, že máte každý možnost 
změnit svět kolem celkem pohodlně, 
i když to tak třeba na první pohled 
nevypadá. Až tedy půjdete zase jed-
nou s novinami kolem kontejneru na 
papír, hoďte je raději tam…

■ Jan Zámečník

*) Pro jistotu: enviromentalistika zkoumá 
vztah člověka (společnosti) k životnímu 
prostředí, dopady a vzájemné ovlivňová-
ní.
**) Správně bych samozřejmě měl na-
psat „enviromentálnost“, ale je to dost 
těžko vyslovitelné slovo a takhle to určitě 
taky chápete…
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Jistě jste si všimli, že se na chod-
bách našeho gymnázia nedávno 

objevily nové koše na třídění plastů. 
Po krabicích na papír, které jsou už 
dlouhou dobu ve všech třídách, je to 
další krok kupředu. Tím spíš, když si 
uvědomíme, že ještě donedávna se 
veškerá umělá hmota musela házet do 
ostatního komunálního odpadu. První 
koše na plasty se na škole objevily 
teprve před dvěma lety a to ještě jen 
na chodbě ve druhém patře. Samot-

né koše na chodbách tu ale nejsou 
jen tak pro chloubu. Před školu byly 
zároveň s tím přistaveny kontejnery, 
kam se bude roztříděný obsah škol-
ních košů vynášet. Poděkujeme za to 
především prof. Marešové. Ještě lépe 
než poděkováním se však můžeme 
my všichni odměnit tím, že budeme 
odpad pravidelně a skutečně třídit. 
Jak jste si možná všimli, autor článku 
o Ekoškole si uvědomuje, co znamená 
skutečné ekologické chování. I vy se 

jím můžete inspirovat a být ohleduplní 
k tomu, co nám příroda nabízí. My 
všichni bychom si měli uvědomit, že 
tu není od toho, abychom s ní naklá-
dali jako se svým majetkem. Všichni 
jsme z přírody vzešli a všichni s ní mu-
síme spolupracovat tak, aby neškodila 
nejen našim životům, ale i těm, kteří 
tu budou po nás.

■ Michal Ježek

Další krok kupředu v třídění odpadu 
aneb dodatek k článku o Ekoškole

Aktivity českých gympláků
N a této stránce jsme připravili 

překvapení. Jedná se o zbrusu 
novou rubriku, která bude (doufejme, 
že pravidelně) přinášet rozhovor se 
zajímavým mladým člověkem, studen-
tem českého gymnázia. Napoprvé se 
redakční štáb B-komplexu „vypravil“ 
nedaleko za Prahu, na Kladenské 
Gymnázium, kde v posledním ročníku 
osmiletého studia kreativně působí 
Roman Hájek.

Jméno: Roman Hájek
Věk: 18 let
Vzdělávací ústav: Všeobecné gymnázi-
um; osmileté a čtyřleté studijní obory
Adresa: Náměstí Eduarda Beneše, 
1573

Jakým nepovinným aktivitám se 
ve škole věnuješ?
Věnuji se hlavně ekologické činnosti. 
Pravidelně se účastním ekologických 
olympiád a vedu přírodovědný krou-
žek, kde se na ekologii hodně zaměřu-

jeme. Dále se také snažím o obnovení 
školního časopisu.

Můžeš prozradit něco víc o tom 
kroužku? Jak funguje, čím se za-
bývá?
Jeho tradice sahá asi osm let zpátky. Já 
ho vedu tři roky, ale od začátku jsem 
jeho členem. Kroužek se pravidelně 
schází dvě hodiny týdně.
Zabýváme se hlavně tím, co se nestih-
ne v rámci biologie, tj. vědami jako je 
ekologie, environmentalistika a moje 
oblíbená meteorologie.

Kolik máte členů?
V současnosti kromě dvou vedoucích, 
tím druhým je moje přítelkyně, třináct 
„dětí“ od primy do druháku (sex-
ta – pozn. red.).

Jakých úspěchů jsi s kroužkem 
dosáhl?
Na začátku listopadu tohoto roku se 
do školy konečně dostaly specializo-
vané kontejnery na tříděný odpad, tří-
dění tak získalo úplně novou dimenzi, 
což z velké části považuji za naši záslu-
hu. Udělali jsme s tím docela rozruch, 
uspořádali jsme oficiální křest i s paní 
ředitelkou.

Kroužek tedy řídí třídění odpadu 
na škole?
Ano. Stál u jeho zrodu a dodnes třídící 
agendu udržuje. Dokonce jsem napsal 
směrnici, která informuje o osobě 
zodpovědné za třídění odpadu v pří-
padě, že by přestal fungovat.

Na čem se ještě podílí?
Organizuje také sběr. Vedle toho 

pomáhá při přípravách na nejrůznější 
soutěže. Například to byla ekologic-
ko-biologická soutěž pro druhý stu-
peň základních škol „Zelená stezka, 
zlatý list“ se zaměřením na přežití 
v přírodě.
Řekl bych, že jím oživujeme školní 
prostředí, někdy možná i trošku pro-
vokujeme. 

Čím například?
Například v současnosti máme na 
chodbě školy celkem provokativní 
projekt… Na hlavním schodišti vede z 
přízemí do patra „Cesta plastové láh-
ve“, čtrnáct zastavení parafrázujících 
křížovou cestu. Vzbudilo to opravdu 
spoustu rozporuplných reakcí.

Proč jste zvolili zrovna tuto sym-
boliku?
Chceme tím prostě jenom upozornit 
na problémy kolem nás a Kristus je 
docela úspěšná marketingová značka, 
i když chápu ty, kteří to mohou po-
važovat za neetické. Před spuštěním 
projektu jsem se ale mnoha věřících 
ptal a říkali, že jim to nevadí.

Pořádáte i nějaké akce mimo 
školu?
Nedávno jsme byli pomáhat v sever-
ních Čechách na zámku Jezeří. Paní 
kastelánka potřebovala pomoc, tak 
jsme uklízeli, hrabali listí a nosili kame-
ny. Samozřejmě pořádáme různé ex-
kurze a snažíme se zvát lidi z branže.
 
Jak je to s podporou školy?
Škola nám dává zázemí a finanční 
prostředky. Na druhou stranu pořádá 
v prváku ekologický kurz, což nám 
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trochu komplikuje situaci.
Jsou mezi studenty vaší školy ob-
vyklé podobné aktivity?
Většina ostatních školních kroužků je 
pod vedením profesorů. Takže spíš 
ne. Jo máme na škole dvě studentské 
kapely.
Pod vedením učitelky češtiny u nás 
funguje také dramatický kroužek, kde 
se zpravidla hrají zkrácené klasičtější 
hry. Z minulého repertoáru: Molié-
rův Lakomec, Shakespearův Sen noci 
svatojánské, což byla asi nejúspěšnější 
inscenace – která vyhrála na soutěži 
amatérských divadel Kladenská dio-
nýsie.

Jak nejčastěji trávíš přestávky ve 
škole?
Běhám po kabinetech.

Co tě motivuje k aktivitě, která 
není povinná?
Chci, aby si lidé, kteří jednou přijdou 
po nás, vzpomněli, co všechno jsme 
dokázali. Jak jsme tady vynášeli krabi-
ce, a že i kontejnery na třídění odpadu 
jsou tu díky našemu úsilí…

Pověz něco o školním časopise, 
kterému se věnuješ.
Náš časopis vycházel dlouho tištěný. 
Když jsem byl ve druháku (6. ročník), 
začal skomírat kvůli nedostatku redak-
torů. Chtěli jsme mu dát pravidelnost 
a minulý rok jsme se proto rozhodli, 
že bude vycházet na internetu, ale vy-
dali jsem jen čtyři čísla, zhruba o sedmi 
článcích. Chtěli jsme dále jednou za 
měsíc vydávat výběr v tištěné podobě, 
který by byl konkurence schopný in-
ternetové verzi, ale asi to nevyjde.

S jakým problémem se tvorba 
časopisu potýká?
Je to určitě velmi úzká redakce a neo-
chota starších studentů. A také vznik 
konkurenčního časopisu studentské 
recese.

Jak se váš časopis jmenuje a kde 
ho na webu naši čtenáři nalez-
nou?
Jmenuje se Slastný gym, což je název, 
který jsme nově vymysleli. Na strán-
kách naší školy, www.gymnasiumklad-

no.cz, je umístěn odkaz.

Nakonec ještě dovol obligátní 
otázku. Jsi v posledním ročníku. 
Kam se chystáš dál?
Doufám že na vysokou školu, ale ješ-
tě nevím jakou. Nedávno jsem kvůli 
tomu byl v psychologické poradně, 
kde se mě ptali na otázky typu: „Týráš 
zvířata?“ A já jsem si vzpomněl, že 
jsme dělali experiment, jak se proje-
vuje teplota prostředí na broucích…

Díky za rozhovor a přeji hodně 
štěstí a úspěchů v práci.

Pro ty z vás, kteří byste se chtěli o dě-
ní na Kladenském Gymnáziu a Ro-
manových aktivitách dozvědět něco 
víc, použijte rovněž webové stránky 
Gymnázia Kladno.

■ Michal Ježek

N a focení je nejhorší, když vám 
dojde nápad, kde a co fotit. 

To se mi také stalo a věřte, že pro 
fotografa, byť amatérského, to není 
nic příjemného. Navíc mě tlačil čas, 
protože jsem musel odevzdat nějaké 
fotky kamarádovi, co jsem mu slíbil. 
Zachránila mě pouze oddílová výpra-
va do severních Čech. Již loni jsme 
tam s oddílem jeli a nádherná příroda 
nás obklopovala ze všech stran. Není 
nic krásnějšího, než se ráno probudit, 

vykouknout z okna a vidět krajinu 
plnou pastelových barev. Taková je 
podzimní krajina Jizerských hor, přes-
něji obce Kořenov.

S dopravou si člověk nemusí lámat 
hlavu, protože ČD zavedly novou 
linku, která začíná na Hlavním nádraží 
a končí v Tanvaldu. Dál se musí jet 
asi 20 minut. Do Kořenova se přijíždí 
tunelem. Jelikož je velice táhlý, dá se 
cesta na jeho druhý konec vzít lesem. 
Člověk si ušetří asi 30 minut chůze po 
asfaltové cestě.

Témata na focení tu jsou na každém 
kroku. Nemusíte dělat okruh dlouhý 
30 km. Stačí si udělat malou procház-
ku, třeba ke zdejším potravinám a ko-
lem hned můžete vidět spoustu věcí 
na focení. Kostelík, zvláštní hospoda 
nebo třeba pár historických domků, 
které ještě pamatují Habsburky. 

Já jsem šel s kamarády okruh dlouhý 
25 km, a kdyby se nezkazilo počasí, 
vyfotografoval bych celý film. Tento 
kraj je totiž plný pastvin a lesů, kte-

ré se na podzim nádherně zbarvují 
a s dobrou fotovýbavou se dají pořídit 
pěkné fotky.

Moje brašna obsahovala tělo Nikon 
F80, lepší poloprofesionální filmovou 
zrcadlovku, dále krajinářský objektiv 
s optickým rozsahem 17–35 mm 
a světelností 1:2.8–4. Ovšem člověk 
může mít „super“ drahý přístroj, 
ale bez dobrého filmu je všechno to 
„super“ vybavení na nic. Já používám 
Fuji Pro 160C, dá se sehnat verze 
„S“, ale ta není tak kontrastní. Tento 
film je podle odborných foto časopisů 
nejlepší ve své kategorii, jeho citlivost 
je sice 160 ISO, ale když si odepřete 
focení za šera, bohatě vám postačí. Dá 
se sehnat ve dvojím provedení, a to 
jako svitek nebo kinofilm s 36 snímky. 
Bohužel jediné mínus je cena, ta se po-
hybuje kolem 150 Kč. Ale za nádherné 
fotky je dobré si trošku připlatit. :-) 

■ Roman Páral 2.C

Focení v podzimních Jizerkách
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Slovácký krúžek oficiálně vznikl 
v roce 1896, avšak jeho půso-

bení sahá do historie mnohem větší. 
Tvořili a dodnes ho tvoří lidé, kterým 
je blízké Slovácko a kteří chtějí zacho-
vat lidové tradice, hudbu a tanec. 

V současné době se každý měsíc ko-
nají besedy Slováckého krúžku v kul-
turním domě GONG ve Vysočanech, 
každoročně Moravský ples a košty 
vín. Dále krúžek účinkuje na různých 
hodech, vinobraních a společných ak-
cích s bratrskými Slováckými krúžky 
v Brně a Bratislavě.

V Praze se 25. 11. konal Slavnostní 
večer 110. výročí založení Slováckého 
krúžku v KD Vltavská. Během večera 
byly předvedeny tance nejen ze Slo-
vácka ale i z různých dalších oblastí 
Moravy a Slezska, bylo řečeno něco 
k historii krúžku, vzniku a tradicím. 
Připomenuti byli rovněž jeho význam-
ní členové, kteří již nežijí, ale i ti, kteří 
stále aktivně působí. Jako host vystou-
pila Cimbálová muzika Jiřího Janouška, 

ve které hraje i dcera Jiřího Janouška 
Markéta, o které určitě někdo z vás 
již slyšel, a dále právě Slovácké krúžky 
z Brna a Bratislavy.

Celé vystoupení trvalo přibližně dvě 
a půl hodiny včetně přestávky. Všichni 
vystupující byli ve výtečné náladě a pů-
sobili velmi uvolněně. Velkou zásluhu 
na tom měl primáš Slováckého krúžku 
v Praze Martin Sochor, který měl sice 
poraněnou nohu, ale nebylo to vůbec 
znát. 

Vystoupení bylo velmi příjemné, za-
ložené však především na zpěvu, což 
byla dle mého názoru trošku škoda, 
protože nějaký živější tanec by atmo-
sféře zajisté prospěl. Mezi hosty jste 
mohli vidět například herce Josefa So-
mra, velkého příznivce krúžku, a jiné 
známé tváře. Po vystoupení se vyklidil 
sál a připravil se na bujaré oslavy až do 
rána. Těch jsem se bohužel neúčastni-
la, neboť jsem byla velmi znavena, ale 
i tak to byl pěkný zážitek.

Chápu, že ve vašich řadách je asi těž-

ké hledat příznivce folklóru, ale kdyby 
měl kdokoli z vás zájem, klidně zajdě-
te na besedu krúžku. A kdyby chtěl 
být kdokoli třeba tanečníkem, buďte 
si jisti, že vás srdečně přijmou. Tímto 

i já doufám, že vás 
snad někoho folklór 
opravdu osloví a že 
si ho zamilujete.

Ti, co by se chtěli 
o Slováckém krúžku 
dozvědět něco více, 
mohou tak učinit na 
internetové adrese:

http://www.sweb.cz/slovackykruzek 

■ Jana Hubálková

110. výročí Slováckého krúžku v Praze

Metal a jeho typy
Metal je pod podrobnějším pohle-

dem velmi různorodý. Rozhodla 
jsem se vám představit základní typy 
metalu a jejich přiblížení. Hranice mezi 
typy je někdy velmi tenká, a proto se 
vždy najde nějaká výjimka.

Základní typy:
  

Black metal
vznik: zač. 80. let, Norsko
zpěv: vřískot/skřek
znaky: rychlé bicí, klávesy
kapely: Satyricon, Mayhem, Immortal, 
Venom, Emperor, Dark Funeral, Dark-
throne, Dimmu Borgir, Gorgoroth,
Cradle of Filth (počátky)
 

Death metal
vznik: zač. 80 let, USA
zpěv: řev/vytí (tzv. growling)
znaky: údernost
kapely: Death, Cannibal Corpse, Six 
Feet Under, Nile, Morbid Angel
 
Heavy metal
vznik: 80. léta (i dříve), VB
zpěv: vysoký mužský zpěv, jiný
znaky: melodika
kapely: Grave Digger, Helloween, 
Hammerfall, Manowar, Judas Priest, 
Iron Maiden
 
Speed metal
vznik: konec 80. let, Německo
zpěv: vysoký melodický mužský zpěv

znaky: komplikovaná rytmika
kapely: Gamma Ray, Primal Fear, Rage, 
Blind Guardian

 
Doom metal
vznik: 2. pol. 80. let, vychází z deathu
zpěv: řev/vytí
znaky: pomalejší rytmus, pochmurné 
texty
kapely: Celtic Frost, My Dying Bride

Trash metal
vznik: 70/80. léta, VB
zpěv: řev/vytí
znaky: rychlé kytary, kytar. sóla, 
kapely: Anthrax, Destruction, Sodom, 
Sepultura, Machine Head, Slayer 
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Další typy:

Nu metal
vznik: pol. 90. let, USA
zpěv: normální/řev
znaky: podladěné kytary
země:USA
kapely: KoRn, Deftones, Linkin Park, 
Mudvayne

Electronic/Industrial
zpěv: normální/řev
znaky: použití elektronických efektů

kapely: Deathstars, Mortiis, Pain, 
Samael, Arcturus, Marilyn Manson, 
Static-X, 
Fear Factory, Nine Inch Nails, 
Rammstein, Aborym

Gothic
vznik: poč. 90. let, USA, Evropa
zpěv: normální/různý
znaky: goth image, klasické nástroje
kapely: Moonspell, The Gathering, La-
cuna Coil, Within Temptation, Type 
O Negative

Zdejší metal:

V České republice je metal zastoupen 
například těmito skupinami: Ador 
Dorath (Český Těšín) , Root (Brno), 
Trollech (Plzeň), Stíny Plamenů (Pl-
zeň), Rites Of Undead (Praha), Tisíc 
Let Od Ráje, Solfernus, X-Core 
Text Book

■ Martina Pecharová

Vážení čtenáři. Dostala jsem 
v tomto časopise přidělenou 

rubriku Divadlo, a tak bych byla velmi 
ráda, kdybych v tomto oboru uspěla. 
To se mi podaří pouze tehdy, pokud 
budete spokojeni Vy! Pokusím se tedy 
psát o co nejzajímavějších věcech, 
abyste vždy dostali tu správnou chuť 
přečíst si mé práce… Dnes jsem pro 
Vás připravila reportáž z jedné premi-

éry, která se konala dne 28. 9. 2006 
v divadle Broadway. Tak přeju příjem-
né počteníčko :o)

Zhruba před dvěmi lety měla v Di-
vadle Broadway derniéru Kleopat-
ra – slavný popový muzikál Michala 
Davida, který mezi diváky sklidil tako-
vý úspěch, že se producenti rozhodli 
jej na tři měsíce obnovit. No a začali 
na tom tvrdě pracovat. Nové kos-
týmy, nová choreografie a dokonce 
nové tváře. Například na místo Patrika 
Stoklasy, který zemřel chvíli po Kleo-
patřině éře, nastoupil mladý talent ze 
soutěže Česko hledá superstar – Petr 
Poláček. Ten mimo jiné hrál i v dru-

hém Davidově muzikálu Tři mušketý-
ři. Dále pak se přidala Šárka Vaňková, 
která se naučila roli Octavie. I tato 
mladá zpěvačka byla zviditelněna sou-
těží, která hledá star mezi prostým li-
dem. Dále k původnímu složení přibyl 
Bohouš Josef (Octavian), Josef Vojtek 
(Marcus Antonius), Alice Konečná 
(Fulvie) a další. Já měla tu čest a byla u 
toho, když se nám 28. 9. 2006 tenhle 
úžasný muzikál poprvé vrátil.

 Divadlo bylo narvané k prasknutí. 
Atmosféra by se dala krájet nožem, 
jak se všichni těšili na první tóny, 
slova a postavy. Ještě před začátkem 
měli Michal David a Dr. Oldřich 
Lichtenberg uvítací řeč. Byla to slova 
vážná, šťastná ale i vtipná. Pan doktor 
„Lichťas“ ubezpečil diváky, že pokud 
se jim představení nebude líbit, mohou 
se pak alespoň zadarmo najíst a napít 
na rautu, který na nás čekal večer. 
To už se ale roztáhla opona a první 
company vběhla na jeviště. Celou 
první půlku diváci tajili dech a napja-
tě sledovali dění zapeklitého příběhu 
nešťastné královny egyptské. Sem tam 
se dal zaregistrovat blesk fotoaparátu 
novinářů, kterých zde byl hojný počet. 
Čas, který uběhl do přestávky, byl 
podle mého názoru nějak moc krát-
ký, ale to bylo snadno odůvodnitelné. 
Když se člověk dobře baví, pak vše 
utíká rychleji. Druhá půlka probíhala 
naprosto skvostně. Ostatně stejně 
jako ta první :o) Excelentní zpěv všech 
zúčastněných byl balzámem pro mé 
uši. Krásné kostýmy zas zaujaly moje 
oči a na choreografii jsem jen nevě-
řícně ty oči valila. Komparsisti se také 
vytáhli. Pokaždé je musím obdivovat, 

jak to vydrží a jak to, že když tančí 
ve skupině, je to skutečně jako jeden 
muž. To chce notnou dávku talentu. 
U konce jsem pak podle vzlyků ze 
všech stran rozeznala pláč. 

A nedivila jsem se… Tragický konec 
plný mrtvých a nešťastných hrdinů by 
vzal za srdce každého. Nováčci se vy-
znamenali, jak jen to šlo. Na konci pak 
samozřejmě následovala děkovačka, 
kde noví představitelé bohů (Linda 
Finková s manželem Richardem Gen-
zrem) poděkovali jménem divadla 
všem účinkujícím. Dokonce došlo na 
slzy i mezi herci. 

Nejvíc asi plakala Monika Absolo-
nová, která slavila 27. 9. narozeniny 
a samozřejmě se na ni nezapomně-
lo. Stačilo pár milých slov od kolegů 
a několik vroucích gratulací a už lovila 
po kapsách kapesník. „Ale třicetiletá 
dáma přece nepláče,“ napomenul 
zpěvačku její kamarád Tomáš Trapl, 
představitel Octaviana… Úhlavního 
nepřítele Kleopatry. 

Když se pak skončilo úplně, vyvalily 
se davy na úzké chodbičky a začaly se 
probírat jídlem a pitím. Všichni byli 
spokojení, protože měly za sebou bri-
lantní zážitek a před sebou většinou 
nějakou tu hvězdu, což většinu lidí 
přivede do takové euforie, že bývá 
celkem sranda to pozorovat. Jak jsem 
tam tak stála a celá spokojená ještě 
vychutnávala shlédnutou podívanou, 
říkala jsem si jedno: Tohle musím kaž-
dýmu doporučit!

■ Zdeňka Vrátná

Kleopatra se vrátila na prkna 
Divadla Broadway!
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Po úspěchu, který sklidily muzi-
kály našeho školního souboru 

Škorně (dříve Botička) v loňském 
školním roce, začal vznikat nový kou-
sek, který jeho „matka“, režisérka 
profesorka Nováková, nazvala Balada 
o námořníkovi. To podle předlohy od 
Jiřího Wolkera. 

Základní verze scénáře se dopsala 
zhruba tak kolem pololetí a tehdy se i 
začalo zkoušet. Rozdělily se role a za-
čaly se rýsovat první náznaky nového 
díla, které mělo předčít veškerá oče-
kávání. Pořádně se ale začalo zkoušet 
až po prázdninách, kdy byl scénář 
dopsán. Od září zbývaly do premiéry 
necelé čtyři měsíce a pohled na herce 
byl v té době poněkud tragický. Nikdo 
nevěděl, co má dělat. Každý netrpělivě 
žmoulal scénář, který měl být už dáv-
no v hlavě. Jak se každý při zkoušení 
soustředil na slova, zapomínal hrát, 
kuňkal a nervózně těkal očima po 
ostatních. I přes to se podařilo hercům 
zabrat a dát vše dohromady. Příchod 
nových členů byl také podporou. Ne-
ustálé středeční zkoušky a prozpívané 
víkendy udělali své. Hra postupovala 
úspěšně kupředu. Profesorky Nová-
ková a Halamová přísně dohlížely a 
registrovaly každou chybu. Popisovaly 
každou scénu a jejich představy o ide-
álním zpracování. A studenti se činili 
jak mohli, aby naplnili jejich vize. 

V říjnu už se všem začala třást kole-

na. Středeční zkoušky byli nedostaču-
jící, a tak se vyrazilo koncem října do 
Děčína, kde se celé tři dny pilně hrálo 
a zpívalo a v neposlední řadě tancova-
lo. Po návratu ze severu už začínalo 
dílo vypadat k světu. 

Listopad byl též perný měsíc. Skoro 
každý víkend se soubor scházel, do-
mlouval a secvičoval jako o život. Kon-
cem listopadu se opět jelo soustředit 
a tentokrát byl vykonán pořádný krok 
kupředu.

Do premiéry zbývá týden a nervo-
zita houstne… Každý si je sám sebou 
a svou rolí více nebo méně nejistý. A 
jak to všechno nakonec dopadne? To 
posuďte sami. A vězte, že ať už to do-
padne jakkoli, tak píle a snaha, která 
za tím stojí, je neuvěřitelně zmáhající a 
únavná, ale rozhodně stojí za to. 

Ono se může zdát lehké, ztotožnit 
se se svou rolí, ale není. Být někým 
jiným Vám dá zabrat jako máloco. Na-
konec však ten pocit vítězství smyje 
všechny špatné vzpomínky a zůstanou 
jen ty dobré. Však se kolikrát stalo, že 
tekly slzy proudem. Smíchy i lítostí… 
Když se však potom zastavíte a poo-
hlédnete se po ostatních, všimnete si, 
jaký kus práce vznikl a věřte mi, že se 
Vám zatají dech. Je to až neuvěřitelné. 
Lidé, které znáte se mění před vašima 
očima. Jsou z nich najednou jejich role 
a Vy zjistíte, že přítel je fuč. Místo něj 
tu stojí někdo úplně jiný.

Když se pak zase vrátíte na plac, musí 
se i z Vás stát to, co hrajete. Vaše já 
jde stranou a všechno se rázem změní. 
No a potom… Když se dohraje a ega 
se zase „vrátí na svá místa“, pak se ta 
bezvadná parta, která v dramatickém 
kroužku vznikla, sebere a jde někam 
na oběd a celé hodiny diskutuje o tom, 
co už je vlastně napůl jejich životem. 
O dramatu, které prostoupilo jejich 
studium, jejich city i smýšlení. 

Teď však nezbývá nic než doufat, 
že dvanáctého prosince budou diváci 
naplněni zážitkem, který si odnesou 
s sebou domů a který budou vyprávět 
všem známým a bude trvat dlouho, 
než na něj zapomenou. Já myslím, 
že tento efekt bude splněn, protože 
tato hra je plná citů a emocí. Je vtipná 
a srdce beroucí. Vypovídá o zradě, 
přátelství, lásce a nenávisti. A o čem 
přesně se bude pojednávat v příběhu? 
Tak na to najdete odpověd v Akropo-
li dvanáctého tohoto měsíce, přesně 
v 19.00. Nebo spíš od jedné, kdy se 
bude hrát pro studenty. 

Pokud byste to však opravdu ne-
mohli vydržet, přečtěte si Baladu o ná-
mořníkovi od Jiřího Wolkera a získáte 
tak alespoň představu o námětu. Přeji 
Vám krásný zážitek a oči plné slz.

■ Zdeňka Vrátná

Jak se dělá muzikál?

Rozhovor s Lenkou Jelínkovou
aneb příběh absolventky GB a nadějné muzikálové hvězdy

• Kolik ti je let a kdy jsi ukončila 
studium na Gymnáziu Botičská? 
Je mi 20 let a minulý školní rok jsem 
maturovala.

• Kde nyní studuješ?

Nyní jsem na Fakultě sociálních stu-
dií na Masarykově univerzitě v Brně, 
obor sociologie a genderové studie.

• Jak se ti daří? 
Bohužel jsem si asi nevybrala správ-
nou školu, takže se studiem pro tento 
školní rok končím. Podala jsem si při-
hlášku na JAMU (Janáčkova akademie 
múzických umění v Brně) na obor 
Muzikálové herectví a uvažuji o tom, 
že bych si podala přihlášku i na něja-
kou lehčí školu v Praze, abych se při 
jejím studiu mohla dál věnovat divadlu 
aspoň na té amatérské úrovni.

• Přemýšlela jsi už dříve, že bys 
zkusila divadelní či jinou umělec-
kou fakultu? 
O DAMU (Divadelní fakulta Akade-
mie múzických umění v Praze) jsem 

přemýšlela asi od druháku. Ve třeťáku 
jsem si dokonce nechala platit hodiny 
herectví. Před maturitou jsem ale ztra-
tila sebevědomí a ani jsem si nepodala 
přihlášku, čehož dnes trochu lituji.

• Jak ses dostala k divadlu?
To byla docela dlouhá cesta. Asi v pěti 
letech jsem se přihlásila do folklórního 
souboru Rosénka, kam jsem pak cho-
dila patnáct let. Zprvu jsme především 
tančili a zpívali, později jsme začali dě-
lat i divadelní čísla. Na gymnáziu jsem 
se hned přihlásila do pěveckého sboru, 
kde mi prof. Halamová (starší) nabídla 
alternaci hlavní role ve školním muzi-
kálu. To byl muzikál „Voodoo“, kde 
jsem ztvárnila postavu Petry Skálové. 
Původně jsem začínala jako třetí al-
ternace, ale konkurenci jsem časem 
zlikvidovala (smích) – ne, holky odešly 
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fakt samy… Pak přišla nabídka od 
studentky, která napsala svůj vlastní 
muzikál F&F, Fauna a flóra, a ta mi 
také nabídla hlavní roli. Tím jsem do 
herectví spadla a pak už jen přicházely 
další nabídky na spolupráci. Mimo jiné 
i do dvou amatérských filmů.

• O jaké filmy se jednalo? 
První film se jmenoval 13 cigaret, poz-
ději se přejmenoval na Love story 24 
hodin. Scénář napsal Radek Hlista, teh-
dejší student čtvrtého ročníku. Já jsem 
si zahrála jistou Samantu ze Šumavy, 
krásnou a naivní, novou studentku na 
střední škole, do které se okamžitě 
zamiloval největší „správňák“ školy, 
hlavní hrdina. Během těch 24 hodin 
jsme ve filmu prožili snad všechno, co 
jde stihnout – seznámení, nesmělost, 
ostych, okouzlení, obdiv, plány na 
budoucnost… vášeň už jsme nestihli, 
díky bohu (smích). Den skončil smrtí 
hlavního hrdiny a mým zešílením. Tak-
že tam bylo i vypětí a drama, leč dalo 
by se říct, že to byla spíš parodie na 
americké filmy ze středních škol.
Druhý film se jmenoval Primátor Di-
trich aneb zkáza Titaniku na Vltavě. 
Ztvárnila jsem tam dvě vedlejší role, 
televizní moderátorku a hysterickou 
cestující.

• Kromě VOODOO jsi hrála 
i v dalším muzikálu, podle scé-
náře prof. Novákové. Co o něm 
můžeš říct?
Muzikál se jmenoval „Řekněte to To-
nymu“ a byl o lásce studentky Kláry 
Holanové k profesorovi češtiny, 
Tonymu. Ten váhal mezi ní a svojí 
kolegyní. To vše se odehrávalo mezi 
partou studentů ze 4.B a jejich kan-
tory v období maturit. Já jsem ztvár-
nila roli Kláry, naivní a věčně zasněné 
studentky, která se právě nešťastně 
zamilovala do svého profesora.

• Jakého se dočkali oba muzikály 
úspěchu?
Oba se účastnily festivalu „Prkna” 
v Hradci Králové, pořádaném Hudeb-
ní mládeží. V roce 2004 tam vyhrál 
Voodoo a o rok později Tony. Musím 
se pochlubit, že s Voodoo jsem získa-
la ocenění za nejlepší herecký výkon 
festivalu. 

• Jak se ti hrálo a spolupracovalo 
s ostatními? 
Nejlíp se mi vždy spolupracuje s Luká-
šem Rokosem, což je můj velmi dobrý 
kamarád a vynikající herec i zpěvák. 

Prožili jsme spolu v muzikálech spous-
tu různých situací. Tím samozřejmě 
nechci opomenout jiné kamarády 
a hvězdy z dramaťáku.

• Jak často jezdíš nyní kvůli dra-
matickému kroužku do Prahy?
Velmi často. Dalo by se říct, že jsem 
více v Praze než v Brně. Ale vůbec mi 
to nevadí, jsem naopak ráda, že se 
můžu na muzikálu, který se teď na-
cvičuje, podílet, i když tím asi utrpělo 
studium. Kromě výjimek se účastním 
každé zkoušky.

• Můžeš o novém muzikálu něco 
prozradit?
Abych neprozradila moc… (smích). 
Pokud se budou čtenáři chtít dozvědět 
před premiérou něco víc, doporučuji, 
aby si přečetli Baladu o Námořníkovi 
od Jiřího Wolkera, podle které byl 
muzikál napsán. Můžu také prozradit, 
že se v něm setkají se spoustou vypja-
tých situací, nejrůznějšími emocemi, 
hrátkami osudu. Dalo by se říct, že 
je velmi dramatický a smutný, takže 
doufáme, že budou diváci odcházet 
s depresí a promočenými kapesníky. 
(smích)

• Opět zde hraješ s L. Rokosem, 
můžeš popsat, jak se vztah vašich 
rolí proměnil?
Ve Voodoo i v Tonym jsem ho milo-
vala. V tomto muzikálu ho ale naopak 
nesnáším, neboť moje postava je zku-
šená žena a on představuje ten typ 
muže, který se jí díky jejím zkušenos-
tem hnusí. Navíc ohrožuje její dceru.

• Máš tedy možnost projevit i jiné 
city, než tomu bylo v dosavadních 
muzikálech. Jak se ti s ním hraje, 
když ho teď musíš nenávidět? 
Je to příjemná změna, protože to 
můžu vzít zas z opačné stránky. Ve 
dvou muzikálech jsem na něj „jen“ 
zbožně hleděla. Pro herce je hrozně 
krásný pocit, když může najednou vy-
střídat svoji pozici a vyzkoušet si zase 
jiné pocity a reakce.

• Není ti někdy nepříjemné, když 
máš kamarádovi, kterého máš ve 
skutečnosti ráda, nadávat?
Když hrajeme, není to z mého po-
hledu Lukáš a já. Jsou to prostě dvě 
postavy, které se nemají rády 
a já jen projevuji ty emoce, které bych 
cítila, kdybych v roli své postavy ve 
skutečnosti byla. Pak vidím, že je to 
chlap, který ubližuje mně blízké osobě 

a nenávidím ho z celé duše. Projevit 
tyto záporné emoce mi nedělá vůbec 
problém, naopak si to užívám, protože 
je normálně ve svém osobním životě 
tolik neprojevuji.

• Jak se ti hraje s ostatními stu-
denty ze souboru? 
To bohužel nemůžu přesně říct. Jsem 
strašný sobec. Když hraju, vnímám 
většinou jen sama sebe, svoji postavu. 
To samé platí i ve vztahu k ostatním. 
Nevnímám je jako spolužáky nebo 
jako spoluherce, vidím jen jejich po-
stavy. Ale když je sleduji, hrají skuteč-
ně velmi dobře. Ostatně vlastně to, že 
je vnímám jen jako jejich postavy, asi 
svědčí o tom, že jsou moc dobří.

• Myslíš, že vaši herci dosáhli už 
takové profesionality, že pak na 
jevišti, podobně jako ty, „neuvi-
dí“ diváci (míněno studenti) své 
kamarády, ale jejich autentické 
role?
Je to dost možné a bylo by to ideální. 
Přesto nejsme profesionálové, nějaká 
ta chybička se přece jen může vlou-
dit. Diváci se ale rozhodně mají na co 
těšit

• Myslíš, že máte v současném 
souboru nějakou vycházejí hvěz-
du?
Rozhodně, nebudu jmenovat, diváci 
na to myslím přijdou sami. Myslím, že 
tam máme velmi talentované herce 
a herečky. Někdy až zažívám komplex 
vyžilé staré herečky, jejíž hvězda vyha-
síná a přicházejí nové, zářivější a větší, 
se kterými se nemůžu rovnat. (smích)

• Jak hodnotíš prof. Novákovou 
jako režisérku? 
Paní profesorka je naprosto úžasná 
a geniální. Dalo by se říct, že je natolik 
geniální, že se někdy ve své genialitě 
zaměří na skoro umělecký detail 
(smích) a nepostihne třeba celou tech-
nickou či organizační stránku. Organi-
zace dramaťáku bývá občas zkouškou 
našich improvizačních schopností…, 
ještě že jsme tak úžasná parta!

• Jsi tedy s atmosférou, která 
nyní ve sboru panuje spokojená?
Je to naprosto fantastické. Nikdy jsem 
nebyla v tak bezvadné partě lidí. To 
jediné, co mě překvapilo, byl konkurz 
na hlavní roli, který se konal mezi dvě-
ma mladšími dívkami. Byla jsem zvyklá, 
že se role hned rozdaly a nemuselo se 
soutěžit. Měla jsem pocit, jako by se 
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mezi nás dostal náznak rivality. Tato 
jediná vada na kráse je ale dávno za-
pomenuta. Na dramaťák nedám nikdy 
dopustit.

• Jak to vidíš s Baladou o ná-
mořníkovi a s dramaťákem do 
budoucna? Jaký si myslíš, že bude 
mít tento muzikál úspěch?
Samozřejmě mnohem větší než měly 
první dva muzikály. Myslím, že stejně 
jako herci, je i pí. prof. Nováková čím 
dál tím lepší. Řekla bych, že desátý 
muzikál se už určitě dostane na Brod-
way. (smích)

• Čím si myslíš, že se nový muzi-
kál liší od těch předešlých?
Tento muzikál je určitě mnohem 
vypjatější a silnější. Ubralo se na hu-
moru a přidalo se na dramatičnosti, 
osudovosti, zkrátka na tom, co by di-
váka mělo zamrazit a zasáhnout až do 
morku kostí. Co by jím mělo projet, 
aby prožíval příběh s námi.

• Vrátím se k tvé osobě, která už 
něco v herectví zažila… Preferu-
ješ herectví před kamerou nebo 
divadlo?
Obojí má něco do sebe, ale asi je pro 
mne zajímavější divadlo. Každé před-
stavení je jiné, může třeba nastat oži-
vení v podobě improvizace a člověk 
nemá takový problém se do příběhu 
dostat. Musí se vžít do role, a pak se 
může nechat unášet proudem před-
stavení. Příběh ho vlastně vede v tom, 
co dělá. Nevýhodou je, že postupem 
času představení zevšední. Ve filmu 
je to jiné. Každá scéna je originální 
a vzniká jen jednou (byť třeba na 
dvacet pokusů). Tím chci říct, že toto 
hraní nezevšední. Na druhou stranu, 
nevýhodou je, že scény se většinou 
točí na přeskáčku, čili že se hystericky 
rozpláčete v úterý ráno kousek za 
Prahou a druhou část pláče natočíte 
v pátek večer v centru města. Občas 
je prostě docela složité na scénu na-
vázat. 
 
• Jak moc se dokážeš při předsta-
vení vžít do role?
Když je klid, všichni se soustředí a hra 
probíhá tak, jak má, nevnímám svět 
okolo sebe. Zejména ve vypjatých 
momentech se snažím pochopit, jak 
by moje postava ve skutečnosti rea-
govala a jednala.
Jelikož jsem starší než moje divadelní 

dcera, nemám takový problém držet si 
vůči ní odstup, spíš mám trochu pro-
blém procítit mateřskou lásku. Přece 
jen je mi jen dvacet let. O své roli ale 
hodně přemýšlím, ve volných chvílích 
si opakuji text a snažím se zlepšit, co 
podle mě není stoprocentní. Pořád 
je co pilovat, pořád je co vylepšovat. 
Snažím se místa, která mi úplně ne-
sedí přizpůsobit, prožít, vysvětlit sama 
sobě.

• Jak se připravuješ na předsta-
vení? Máš nějakou hlasovou pří-
pravu?
Před VOODOO jsme s Lukášem Ro-
kosem chodili na zpěv k prof. Halamo-
vé. Už tenkrát mi bylo naznačeno, že 
mám hezký hlas, tak ať se s ním naučím 
správně pracovat, ale tenkrát jsem to 
vzala na lehkou váhu. Teď jsem se na 
prof. Halamovou zase obrátila. Jed-
nou až dvakrát týdně se mě snaží učit 
zpívat, ale zatím je mi technika zpěvu 
poměrně cizí. Přesto věřím, že nejsem 
beznadějná. Herecky se zatím bohužel 
nijak nepřipravuji.

• Stíháš kromě divadla a školy 
ještě něco jiného? 
Přiznám se, že vůbec nic, dokonce 
ani rodinu. Bohužel se doma obvykle 
jen otočím. Připravuji se na přijímací 
zkoušky na herectví a na premiéru 
muzikálu. V dohledné době mě čeká 
ještě jedno představení, Živý Betlém. 
To se bude hrát 25. a 26. 12. a pak 
ještě 5. a 6. 1. na Pražském hradě. Já 
mám postavu hlavního anděla. V ji-
ných rolích se pak představí studenti 
konzervatoře a JAMU a dokonce se 
v prvních dvou představeních v roli 
Marie objeví i jedna poměrně známá 
osobnost. Touto cestou bych chtěla 
rovněž čtenáře pozvat. Celá akce 
probíhá pod záštitou nadace Pomozte 
dětem (Kuře).

• Jak vidíš svoji budoucnost? 
To je dobrá otázka, kterou si kladu 
velmi často. (smích) Varianty jsou růz-
né. Kdybych se dostala na JAMU, bylo 
by to jasné. Když se tam nedostanu, 
budu se celý příští rok věnovat zpěvu 
a herectví a pak to zkusím znovu. Me-
zitím budu do září pracovat a od září 
snad studovat nějakou lehčí školu, jak 
už jsem říkala.

• Pokus se na závěr shrnout, co 
tě na herectví nejvíc přitahuje?

Herectví mi dává hrozně moc… šanci 
najít v sobě pocity, které bych jinak 
neměla šanci zažít. Ve svých rolích 
jsem mohla být matkou, už to je pro 
mne zážitek. Mohla jsem tajně milovat 
profesora a vyznat mu svoji lásku, to 
bych jako Lenka Jelínková taky nikdy 
neudělala. Mohla jsem se dostat do 
minulosti (ve VOODOO), prožívat 
tajnou lásku a spoustu emocí. Tím 
nechci říct, že by můj soukromý život 
nebyl tak pestrý, ale život divadla je 
přesah, život nad. Je krásný pocit sžít 
se svojí rolí…, musíte úplně oprostit 
vlastní osobnost a vytvořit ze sebe 
osobnost jinou. A vytvořit roli, to 
neznamená jen odříkat správně into-
načně text, ale obnáší to i dynamiku 
pohybu, způsob sezení, gesta, mimiku, 
pohledy, práci s kostýmem a rekvizi-
tami…

• To musí být ale hrozně vyčer-
pávající.
Je to neskutečně vyčerpávající! Jednou 
jsem během hodiny zpracovala tři na-
prosto odlišné role. Pak jsem se cítila 
skoro až vyhaslá, prázdná a zničená. 
Nějakou chvíli mi zase trvalo, než 
jsem se vzpamatovala.

• Co bys vzkázala čtenářům 
B-komlexu?
Předpokládám, že to jsou převážně 
studenti GB. Vzkázala bych jim asi to, 
co je pro mne nyní nejdůležitější…, 
aby si v životě ujasnili, co doopravdy 
chtějí a věnovali se tomu naplno, aby 
za tím prostě šli. Myslím, že je to v ži-
votě velmi důležité. Také bych jim přá-
la, aby se jim líbilo naše představení, 
prožili ho a odcházeli spokojení, tedy 
spíš „nespokojení“. Bylo by vlastně 
ideální, kdyby odcházeli s pořádnou 
depresí .

• Děkuji za rozhovor.

■ Dialog: Zdeňka Vrátná
■ Přepis a úprava: Michal Ježek
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Abych se vám hned na úvod 
přiznal, tak ani moc nevím jak 

začít. Je to asi 12 hodin, co v Sazka 
aréně přistál po svém skoku poslední 
jezdec a já sem ještě tak plnej emocí, 
že opravdu nemám tucha, odkud to 
dnešní povídání začít. Ale rozhoupat 
se asi budu muset, co? Nebo vás to 
nezajímá? Vyberte si… můžu vám tu 
napsat článek o tom, co jsem dělal 
o prázdninách, ale to vás asi moc ne-
vytrhne. Nebo vám tu se zaníceností 
sobě vlastní povyprávím o večeru, 
který byl zasvěcen vskutku božské 
podívané… podívané, která zvedne 
tlak… podívané, při které si vyřvete 
hlasivky a uplácáte ruce… podívané, 
která voní hlínou a benzínem… podí-
vané, která nezná hranic… podívané, 
které se dostalo královského názvu 
FREESTYLE MOTOCROSS! Co si vy-
berete? Ano… správně… vidím vám 
to na očích. Když jste se rozhodovali 
co dál dělat, tak pro vás bylo FMX 
jasná volba .

Tak tedy začínáme… připoutejte se 
prosím, pojedeme z kopce, ale vlastně 
i do kopce… no když nad tím tak pře-
mejšlim, tak pojedeme i po rovině, ale 
taky poletíme… to máte buřt, prostě 
se připoutejte, protože tohle bude 
pěkně ostrá jízda. 

Když sem vás v předchozím čísle 
B-komplexu lákal na tuhle akci, tedy 
na Nokia Freestyle Motocross 2006, 
říkal jsem, že tam uvidíte něco, co není 
k nahlédnutí doma v obýváku. A vy si 
teď jistě říkáte, to jsme tě ale převezli, 
hošánku, my to totiž z pohodlí svého 
domova klidně vidět mohli. Máte na-
prostou pravdu, trochu sem se sek-
nul. Kanál ČT4 Sport mě tak trochu 

dostal a vysílal celou 
akci v přímém pře-
nosu. Ale co jste to 
vlastně mohli doma 
vidět?!… pár kluků 
v helmách, co skáčou 
z rampy na kopec hlí-
ny. Vy jste to VIDĚLI, 
ale NECÍTILI jste to. 
Ta černá bedna, co 
máte doma, vám totiž 
nikdy neposkytne to, 
co vám dá realita. 
Nenaskočí vám husí 
kůže poté, co rider po 
lehce nedotočeném 
back flipu dopadne 
a ustojí to. Ale když 
ten šílenec přistane 

10 m od vás, tak to je jiná. Stejně tak 
nemůžete doma zažít tu nádheru, 
když spolu s dalšími 16 999 diváky 
hecujete ty borce na mašinách, aby 
se vydali z posledního. Telka je dobrá 
věc, ale FMX na vlastní kůži je úplně 
něco jiného… nevěříte… tak na něj 
někdy zajděte .

Ale abych se dostal k vlastnímu 
programu. Stejně jako minulý rok byla 
celá akce v římském stylu, přesněji 
řečeno ve stylu gladiátorských her. 
Že jsou freestyle jezdci vlastně novo-
dobí gladiátoři, jsem vám říkal už loni, 
takže to tady nebudu omílat znova, 
ale abyste nebyli ochuzeni, tak vám 
alespoň přečtu slogan letošní Nokia 
FMX. Je trochu delší, ale moc se mi 
líbí, snad bude i vám. Představte si, že 
sedíte v Sazka aréně, která je narvaná 
až po střechu… je tma a hudba, která 
dostala do vínku trochu víc basů, vám 
nadzvedává sedačku… do toho si na 
světelné kostce ve středu arény čtete 
tato slova: Roky trvající války přivedly cí-
sařská vojska na konec cesty. Už nebylo 
s kým bojovat. Impérium, postavené na 
krvi prolité v bojích, hrdinství neznámých 
vojáků a obětích pro Caesara, slavilo svůj 
triumf. Nejlepší muži byli zajati a cvičeni. 
Vojenský dril vystřídal výcvik boje muže 
proti muži. Přítel musel zabít přítele, 
soused souseda, bratr bratra. Zástupy 
statečných bojovníků vcházely do arény 
a jen několik málo z nich se vracelo zpět. 
Každý z nich věřil, že až nebude s kým 
bojovat, až všichni stateční muži padnou, 
zůstane sám. Sám… poslední… jediný 
a svobodný… Gladiátor! Celkem dosti 
působivé, nemyslíte?!

Celým večerem provázel, stejně 
jako tomu bylo loni, Leoš Mareš. 

Ačkoliv měl celkem slušný mezery ve 
freestyle vzdělání, názvy některých 
triků mu unikaly, tak musím uznat, 
že mě pobavil. Jeho hlášky na dívky, 
které mu dělaly roští, měly solidní říz. 
No roští… ono stejně většina pánů po 
očku pokukovala spíše po nich, nežli 
po polonahém Marešovi převlečeném 
za člena římské smetánky. Ano, při-
znávám se bez mučení, já také… ale 
jenom trošičku . 

Večer byl rozdělen na dvě hlavní 
části, „soutěžní“ a „zábavní“. Oba 
výrazy jsou uvedeny v uvozovkách, 
neboť zcela nevystihují podstatu té 
či oné části. V prvním dějství šlo 
prostě o to, že proti sobě bojovaly 
týmy amerického kontinentu a zbytku 
světa. Tím zbytkem světa byla myš-
lena především Evropa, ke které se 
přidala největší hvězda večera, jezdec 
z Austrálie. Ale freestyle motocross 
není vůbec o soutěžení… tahle šílená 
zábava je tu pro lidi, pro jejich čisté 
potěšení a ne kvůli nějakejm pohárům 
a diplomům s medvídkama. Druhé 
dějství představovalo vlastně jízdy 
tipu double synchro a vláčky. Nejdřív 
se ale pojďme společně podívat na ty 
líté boje v zaprášené aréně, kde nikdo 
nezná bratra, ale všichni se nakonec 
podporujou a tleskaj si navzájem. 
První kolo první části… každý z těch 
magorů se 100 kg železa a plastů pod 
zadkem měl minutu na to, aby předve-
dl něco ze svého umění. 

A že toho ti chlapci uměj fakt dost. 
Zatímco loni byli v první části back 
flipy zakázané, protože to měl být až 
vrchol programu, letos se lítalo hlavou 
dolů každou chvíli a nikoho to až tak 
moc nevzrušovalo. Jo jasně… salto 
vzad má pořád svoje kouzlo, a ještě 
chvíli ho mít bude, ale čisté salto bez 
přidaných prvků už v dnešní době 
skáče kdekdo. Vždyť ho loni vystříh-
nul teprve čtrnáctiletý Petr „Pilník“ 
Pilát! A poté, co na letošních X Ga-
mes otočil Travis Pastrana (mimo jiné 
objevují se zvěsti, že by tento famózní 
Američan, který v současnosti platí 
za eso světového FMX, mohl už příš-
tí rok zavítat i k nám… jestli to tak 
bude, tak už bych prosil lístky ) na 
hlíně Double back flip, stal se klasický 
flip běžným trikem. Pokud je ale do 
salta zařazen některý z mnoha prvků, 
tak je to rázem něco úplně jiného. 
Když se za letu hlavou dolů pustíte 
řidítek, nebo naopak motorku držíte 
pouze rukama a roztáhnete nohy, je 

Diktátoři FMX
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to daleko ostřejší a davy začínají jásat. 
Když se ovšem najde takovej šílenec, 
kterej se při saltu vzad rozhodne, že 
z mašiny regulérně vystoupí a drží se 
jednou rukou řidítka a jednou sedla, 
tak propadáte totální euforii. Začínáte 
podvědomě uctívat ty týpky, který 
to očividně nemaj v hlavě v pořádku, 
jako bohy. A oni si vaší přízeň dokáží 
udržet tím nejlepším způsobem který 
znají. Přivedou vás do varu, vstanete 
a budete křičet: „jooooooooo“! a při-
tom tleskat jako blázni, jen abyste tro-
chu odčinili ten nášup výtržností, kte-
rým vás obdarují. Vy budete ve varu 
a oni tím pádem také. Potřebují vás, 
aby se vyhecovali k tomu nejlepšímu, 
co umějí. Je to nekonečný koloběh a 
oni v něm chtějí s vámi běhat až do 
konce.

Ale zpět. Každý rider si tedy od-
jezdil a odlétal svoji minutu. Nejdřív 
se po sobě předvedlo všech 6 jezdců 
z týmu „Zbytek světa“. K těm pat-
řili: Petr Pilát, Libor Podmol, Martin 
Koreň, David Rejsek (všichni ČR), 
Morgan Carlsson (Švédsko) a Robbie 
Maddison (Austrálie). Poté nastoupil 
tým hájící „barvy“ amerického konti-
nentu. Dustin Miller, Jake Windham 
(oba USA), Reagan Sieg, Andy Bell 
a Jeff Fehr (všichni tři Kanaďané) 
vletěli do arény jako diví a vůbec se 
nezalekli toho, jak to před nimi naši 
kluci váleli. Již v tomto prvním kole 
bylo k vidění několik back flipů. Pře-
devším Robbie, Jeff a Libor se odvážili 
hodit i back flip whip. Při tomto triku 
jezdec s motorkou neprovádí normál-
ní salto vzad (no ono normální je dost 
zavádějící pojem), ale v letu se vyosí… 
asi tak o 30–40 °. Těžko se to popi-
suje, kdo viděl, ví, jak je to brutální, 
a kdo to neviděl, ten se na to aspoň 
příště podívá. Když na hlínu bezpečně 
přistál poslední z jezdců, začalo hlaso-
vání o tom, který z týmů si více získal 
diváky. Hlasování proběhlo po vzoru 
starého Říma… neboli čím víc křičíš 
a plácáš, tím líp. Pro fyzikálně nadané 
jedince: pomocí hlukoměru se měřila 
hlasitost projevu přítomných diváků… 
samozřejmě v dB. A tak se křičelo… 
podle očekávání získal první bod tým 
Evropy.

Druhé kolo prvého dějství spočívalo 
v boji systémem „head to head“. Tedy 
prostě tak, že do arény vjeli vždy dva 
jezdci… jeden z amerického a druhý 
z evropského týmu. Každý z nich měl 
4 skoky na to, aby přesvědčil 17 000 
diváků, že on je ten nej… že on je ten, 
který si zaslouží svobodu… že on je 

GLADIÁTOR. Po odjetí páru se vždy 
hlasovalo stejným způsobem jako 
v předchozím kole. Ti bystřejší si jistě 
už všimli, že máme celkem 11 riderů, 
což je počet, ze kterého se budou 
dělat páry asi docela blbě. Nebojte se, 
žádný z jezdců nebyl rozdělen na pět 
dílů a přidán ke každému páru. Prostě 
se akorát vybral jeden, který se tohoto 
kola neúčastnil. Tím nemohl být nikdo 
jiný, než-li Robbie Maddison. Tenhle 
šílený Australan by totiž všem dal 
strašnej náklep, protože je minimálně 
o třídu lepší, nežli zbylí jezdci. Přesto 
poté, co se odjelo „head to head“, se 
tento sebevrah v aréně objevil. Měl 
totiž předvést to nejlepší, čeho je 
schopen. Takže nemohly chybět triky 
kolama nahoru. Abych se vrátil k bo-
dování, tak Evropa vs. Amerika… 4:2!

Poté následovala 15 minutová 
přestávka, po které přišlo freestyle 
představení Bobcatů… no ano, slyšíte 
dobře. Takový ty věcičky na hrabání 
a hrnutí hlíny si to dávali po předních 
i zadních kolech… no a ten jeden ne. 
Ten měl totiž pásy, takže to prostě 
postavil na předek i s pásem. Jestli si 
to nedokážete představit, tak je to 
něco, jako kdybyste jezdili popředku 
s tankem… berte to s nadsázkou.

Když si poslední z Bobcatů poslušně 
ustal na svém místě a uložil se k odpo-
činku, mohlo v klidu začít double syn-
chro. V čem to spočívalo. No prostě 
v tom, že arénou kroužily dvě spla-
šený věci usrkávající z nádrží benzín 
a spolu se svými neméně splašenými 
jezdci se snažili skákat co možná nej-
víc synchronně. Buďto jezdili kluci za 
sebou se snahou o nejmenší rozestu-
py (v podání Windhama a Millera to 
bylo až neuvěřitelný… lítali tak 2 až 3 
metry od sebe), nebo každý z riderů 
najížděl na rampu na opačné straně 
arény. Snahou tentokrát bylo, aby byly 
oba stroje ve vzduchu ve stejnou chví-
li. Aby byl význam slova synchro ještě 
umocněn, dávali oba jezdci většinou 
stejný trik. V této druhé části večera 
už se o ničem nehlasovalo, takže si 
každý mohl naplno užívat nerušené 
zábavy, po které už rok toužil (ales-
poň u mě to tak bylo). Pak přišly na 
řadu klasické vláčky. Takové trochu 
rozšířenější double synchro až na to, 
že jezdci si vlastně dělaj, co chtěj, a je 
jich tam víc. Byly dvě skupinky po čty-
řech… nejdříve světová čtveřice a po-
tom čtveřice našich. Někteří jezdci se 
tohoto kola neúčastnili, bohužel už 
si nejsem jistý, kteří to byli, takže je 
raději nebudu uvádět. Přítomní jezdci 

však sklidili obrovské ovace a bylo na 
nich znát, že je to fakt baví, jezdit před 
tak nadšeným publikem.

No a pak… pak vše ztichlo, proto-
že se schylovalo k závěrečnému bodu 
programu. Mělo přijít… no dobře 
přijet… něco, co nemělo na minu-
lých ročnících FMX u nás obdoby. Za 
ohromného jásotu všech diváku vjel 
do arény sněžný skútr, čtyřkolka a mo-
torka. V plánu byl totiž skok všech 
těchto tří vozítek najednou. A to skok 
ne jen tak ledajaký… všichni tři borci 
měli se svým nástrojem předvést back 
flip. Na motorce, jak jsme si řekli, to 
už není žádná věda. Věřím, že většina 
z vás by dokázala ještě skousnout salto 
vzad na čtyřkolce, ale hodit přes záda 
něco, co váží bezmála 300 kg! to už 
chce pořádnou dávku odvahy. Trou-
fám si tvrdit, že po každém podařené 
triku tomu šílenci, co s tím lítá, stříká 
adrenalin ušima i nosem. Jsme na pří-
rodovědném gymnáziu, takže abyste si 
to líp dokázali představit, uvedu to na 
příkladu z živočišné říše. Představte 
si mladou jalovičku (ta asi tak váhově 
odpovídá našemu skútru), která má na 
předních nohách přidělané lyže a mezi 
zadníma strčenej pás, díky kterému 
si to fofrem valí po pastvě. No a vy 
na takovouhle jalovici naskočíte… 
pořádně jí otočíte pravým uchem (to 
jako plynovou rukojetí) a ona si to za-
čne šinout k odrazové rampě… když 
jí pak dostanete do vzduchu, pořádně 
za ní taháte a otáčíte jí přes záda. Ona 
sice trochu bučí a vzpouzí se… není 
divu, kdo by chtěl s její váhou házet 
back flip, ale vy se nedáte a otočíte jí. 
Pak s ní přistanete a jste bůh. Dokázal 
jste tisícům diváků, že jde udělat salto 
vzad i s něčím, co je původně určeno 
na úplně něco jiného, nežli na free-
stylové vylomeniny. A přesně to ten 
chlapec předvedl. Vystřihnul back flip 
s tou těžkou mrchou a ustál to. 

Závěrem bych ještě rád pochválil 
pořadatele, neboť připravili opravdu 
skvělou show. Příprava celé dráhy 
není jistě nic jednoduchého a oni to 
zvládli na výbornou. Jen tak dál… další 
ročníky Freestyle Motocrossu čekají 
a s nimi i tisíce diváků, kteří vědí, že je 
jen málo věcí na světě, které se mo-
hou FMX rovnat. 

Jestli budete mít někdy možnost 
jít se na ty létající šílence podívat na 
vlastní oči, tak určitě neváhejte a jdě-
te… fakt to stojí za to.

■ Robert Starý
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