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Poděkování patří vedení školy za zázemí a možnost tisku, za ochotu a 
pomoc prof. Markalouse a v neposlední řadě i všem, kteří B‑komplex 
zakoupí.

Slovo úvodem
Chlapci, děvčata, plantážníci,

s dušínovskou pílí jsem se ujal šéfredaktorského křesla, a řeknu 
Vám, je to práce nelehká. Společně s celou redakcí jsme přes měsíc 
usilovně shromažďovali veškerý materiál použitelný do časopisu, až 
jsme vydali 49. číslo, které nyní držíte v ruce. Myslím, že kvalitou 
se toto číslo rovná nejednomu předchozímu a doufám, že si každý 
najdete něco, co Vás zaujme. Vždyť tu máme pro každého něco! 
Dušíny určitě zaujme nová anglická rubrika a poučný zdravotnicky 
zaměřený článek, Rychlonožky a Červenáčky zas zábavné rubriky, 
profesorské hlody a „lyžařské cestopisy“, přívrženci Bratrstva kočičí 
pracky a Vontové určitě ocení tajemné příběhy a povídky a to ostatní 
si s chutí přečte Jindra s Jarkou.

Nezbývá, než Vám poradit, abyste všichni nahlédly do hlubin nového 
čísla B‑komplexu, v klidu si s ním zalezli na pavlač a četli a četli. 
A kdyby Vás náhodou někdo vyrušoval, věřte, že jeho chování je 
nečestné a nekamarádské a s klidem ho pošlete do… Stínadel. Jen ať 
se bouří! Himbajs.

■ Jakub Zámečník
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Botičský zpravodaj

Profesorské „hlody“
aneb jedna „kuřácká“ studentská fantasmagorie

SOČ
Školní kolo literární Středoškol-
ské odborné činnosti (SOČ) 
proběhlo v pondělí 31.3.08. Čtyř‑
členná porota hodnotila devět stu‑
dentských prací, všechny v oblasti 
prózy, některé v kombinaci s poe‑
zií. Přinášíme čerstvé výsledky a 
umístění. Práce se hodnotily 1‑10 
body (1 bod znamená nejlepší).

1. Jaroslav Pustina, 4.D, Slečno!, 
7 bodů
2. Eliška Exnerová, 1.D, Feťačka, 
14,5 bodu
3.‑4. Denis Biryukov, 3.C, Vánoce 
v Říši pekelné, 15 bodů
3.‑4. Zuzana Mančalová, 3.C, 
Bouřka, 15 bodů
5. Martina Míčková, 3.B, Některé 

dobré konce, 15,5 bodu
6. Jakub Zámečník, 2.B, Jak jsem 
zachránil dítě, 19 bodů
7. Karolína Kalecká, 3.C, Kdo si 
přeje mír…, 20,5 bodu
8. Jan Zámečník, 4.C, Výlet do 
Němec, 22bodů
9. Martina Mikšíková, 2.B, Pár pří-
běhů…, 25 bodů 

Tradičně se hlasovalo i v divácké 
anketě (uvádíme nejlepší tři auto‑
ry):

1. místo Martina Míčková 3.B
2. místo Jakub Zámečník 2.B
3. místo Denis Biryukov 3.C 

■ Michal Ježek

Turnaj ve stolním tenise
Dne 28. 3. 2008 proběhl na GB 
historicky první turnaj ve stol‑
ním tenise. Zúčastnilo se ho osm 
hráčů. Po velmi vyrovnaných a 
tvrdých zápasech se z vítězství 
radoval Michal Šimoník (1.C) , na 
druhém místě zakončil turnaj Dan 
Krejčík (3.C) a na třetím místě 
skončil Lukáš Veselý (2.A). Za 
ceny pro vítěze i zúčastněné patří 
poděkování hlavnímu sponzoru 
turnaje, profesoru Petru Hlavso‑
vi. 

■ Martin Vogner 3.A 
(hl. pořadatel turnaje)

Úroda na poměry nepříliš 
bohatá, ale pár perel přece:

Při hodině českého jazyka, kdy se 
objasňovaly významy některých 
přísloví.
Prof. Marešová: Tak co nám napří‑
klad říká přísloví:“Nestav svíčku 
pod okap.“?
Student: No, jako, že nemáme 
stavit svíčku pod okap, protože by 
nám chytl barák!

Prof. Šm.: (po dlouhém marném 
snažení) Jakpak má ta matemati‑
ka někam spět?
Student: (rozhodně) Spěje ke 
katastrofě!
Prof. Šm.: Vondro?

Prof. Šm.: Vy neumíte myslet ani 
jako ve vyšší dívčí…

Prof. Šm.: To jsou ti filosofové, co 
nenajdou jedničku…

Prof. Šm.: Michale, to jsou pře‑
zůvky.
Student: (s pokrčením ramen) 
Ano, sportovní obuv, ale nespor‑
tuji v ní.
Prof. Šm.: To ale nelze, přezůvky 
nesmějí být uzavřené. To vám ve 
čtvrťáku nikdo neřekl, že průnik 
těchto dvou množin je prázdná 
množina?

A navíc jedna trochu větší:

Probíhá hodina fyziky, profesorka 
Šmejkalová zrovna vysvětluje 

alfa záření. Zcela náhle, tak jak 
to u ní bývá zvykem, osloví třídu 
bizarním přístrojem. Co to je, ví 
na první pohled asi jen málokdo. 
Vzápětí se odehraje scéna, kterou 
si nepředstavovali ani zdatní futu‑
rologové mezi námi. 

Prof. Šm.: Je tu nějaký kuřák? 
Potřebuju kuřáka!
Prof. Šm: V rámci výuky si někdo 
může zakouřit!
Studenti (dva kuřáci si euforic‑
ky zavýsknou): Jó, jó, já půjdu! 
(ozve se první) Ne, já chci! (druhý 
si nenechá nic líbit)

První neváhá a jde k prof. Šm., 
natahuje ruku po cigaretě…
Prof. Šm.: No moment, já 
nemám... musíte mít vlastní.
Student: Tak moment, musím si 
ubalit. 
(Studenti vybuchují smíchy.)

Student ubalí z čerstvě zakoupe‑
ného tabáku, olízne a sebevědo‑
mě vyskočí. Profesorka mezitím 
otevřela okno. (Ne nadarmo prof. 
Hlavsa, protikuřácký referent na 
naší škole, radí: „Stačí vystrčit 
hlavu a jste z areálu venku…“) 

Prof. Šm.: Tak pojďte, zoufalče.

Student, stále ještě nevěřícně, 
zapaluje žváro a hluboce vtahu‑
je… a vtahuje…. a vtahuje…

Prof. Šm.: (trochu v šoku, ale 
jinak s ledovým klidem) Ježiši, ale 

sem mi to foukněte!

Student slabě foukne, zdá se, že 
se neděje nic abnormálního, jen 
většina studentů již smíchy upad‑
la v plačtivé naříkání, nyní již tuší, 
k čemu ona záhadná nenápadná 
věcička menšího kvádrového tva‑
ru slouží.

Prof. Šm.: (již trochu netrpělivě) 
Foukněte, ale pořádně!
Nic naplat, student již opět vde‑
chuje… a vdechuje…, profesorka 
však již nečeká, a hbitě přistrčí 
kuřákovi přístroj před ústa. Ten 
v leknutí cuká a přitom vypouští 
zuřivé čmoudy. Náhle prořízne 
burácející třídou vysoký pisklavý 
tón. 

Detektor! (ozve se někde z první 
lavice)
Ano, již všichni vědí, co podráždi‑
lo jejich nervy. 
Kam se však poděl ten, co vše 
svým dechem způsobil? Jeho zrak 
bloudí kdesi v okně…

■ Michal Ježek
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První atrakcí na cestě za sně‑
hem, sjezdovkami, horkou čoko‑
ládou (a nehorázně malou porcí 
nedosmažených hranolků s tatar‑
kou) se stal nenápadně vyhlížející 
řidič, který byl obratem pokřtěn 
naším GANGEM na KARLA. 

KAREL se mi jevil jako v pohodě 
řízek, zapůsobil na mě především 
tím, že místo bílých podšálků 
vlastnil blinkací pytlíky. 

Když jsme se konečně, s plný‑
mi žaludky gumových medvídků, 
lentilek a baget značky GOLF, 
dokodrcali k vysněnému cíli, zjis‑
tili jsme, že tu sice je 10 cenťáků 
sněhu, ale leda tak čtverečních. 
A to nemluvím o tom, že chata 
HÁJENKA si to sídlila pár nevý‑
znamných kiláčků do mírného 
kopečka skoro hodinu pěšky.  

Alespoň že ubytování, na roz‑
díl od nedobrovolného spalování 
tukových zásobiček v podobě 
výšlapu na chajdu, předčilo naše 
očekávání. Věřte tomu nebo ne, 
ale (některé) pokoje měly i SPR‑
CHU. Prostě Luxus.

Dalším z řad milých (či nemi‑
lých??) překvápek se stala vždy 
příjemná a za každé situace 
ochotná slečna za barem, střední‑
ho věku s kyprými tvary a obliče‑
jem tvaru melounu, která zplodila 
neřízenou turbostřelu v podobě 
ukecaného prcka. Ten se s oblibou 
proháněl po chodbách a vyřvával 
na nás nevhodná hesla, která by 
mu mohl závidět i sám Jiří Parou‑
bek či Mirek Topolánek, protože 
kam se oni se svou slovní zásobou 
nadávek na toho záprdka hrabou. 
No, alespoň jsme měli na koho 
svést záhadná zmizení poloprázd‑
ných plechovek od COCA COLY a 
párů pruhovaných ponožek.

První nepříjemná situace nasta‑
la ve chvíli, kdy asi tak polovina 
členů gangu začala postrádat 
svoje bágly, lyžařská náčiníčka a 
kosmetické kufříky. Ty se nevy‑
světlitelným způsobem dopra‑
vily na chajdu od vedle, a tak 
na žádost pod výhružkou smrti 
za ztrátu řasenky, tužky na oči, 
make‑upu, lesku na tlamu a laku 
na vlasy, kulmy, žehličky, stínů, 
pudru a třpytek se zase všechny 
kufry navrátily v pořádku svým 
majitelům. 

Zradu na nás přichystaly naše 
milované profesorky v podobě 
nevinné hrací kostky z člobrda. 
Když jste udělali něco protizá‑
konného (např. krkaly na svém 
pokoji po večerce), spravedlivý 
trest vás neminul. Prostě jste si 
šli jednoduše hodit. A takhle nějak 
jste mohli dopadnout: ráno celou 
BANDU probudit budíčkem, celý 
den chodit v zeleném či šedivém 
oblečení  a podle příslušné bar‑
vy zdravit kolemjdoucí BREKEKE 
nebo ÍÍÁÁ, při obědě být někým 
krmeni, donášet všem hrnky 
s libě vypadajícím čajem, nebo 
se z vás mohli stát skladatelé 
básniček. Hluboko pod drnem se 
ocitl ten, komu na kostkách padlo 
6. Pak vám úkol vybíral samotný 
profesorský sbor. A to se teprve 
začaly dít věci…  

Další oblíbenou činností našeho 
lyžařského a borďáckého kurzu se 
staly výlety na běžkách. Dobře, 
přiznejme si to, situace se jevila 
být OPRAVDU ZOUFALÁ.  Každý 
to řešil po svém; někdo schovával 
běžky pod postel, jiný skákal do 
schodů (a úspěšně si narazil loket), 
některým nejmenovaným jedin‑
cům se podařilo (ne)plánovaně 

zlomit hůlku (dotyčný na svou 
obhajobu poznamenal: „…Ta hůlka 
stejně nebyla moje.“), nebo urvat 
podrážku od bot(…že, Waltře). 
Nakonec jsme ale všichni běžkař‑
ské výlety zvládli na jedničku, 
popřípadě na dva mínus. Přežili 
to i zdatné profesorky s výbor‑
nou fyzičkou a náš snowborďácký 
instruktor Martin.

Pořádek, pořádek, pořádek! 
Ač se profesorky snažily sebe‑
víc, donutit naší TLUPOPARTU 
uklízet se jim nepodařilo. RŮŽO‑
VÝM CHROCHTAJÍCÍM ZVÍŘETEM 
KURZU se (podle očekávání) stal 
pokoj s číslem 26, který všech‑
ny zúčastněné v plném nasazení 
rozmetal svým viditelně cítitel‑
ným smrádečkem a ukázkovým 
nepořádkem. Sláva vítězům, čest 
zúčastněným. 

Další mimosjezdověpodvečerní 
aktivitou se stalo noční lyžování 
a prknování: V MASKÁCH.  Nápad 
sklidil patřičný úspěch, všichni 
jsme se vyblbli, včetně borďáka 
instruktora Martina, který ochotně 
zachraňoval promrzlé sjezdařky a 
profesorky.

Také stavění sněžných soch se 
nestalo špatným nápadem. Sníh 
se stal stavebním materiálem pro 
originální egypskou Sfingu, čůra‑
jícího ideálního studenta gymná‑
zia Botičská, stůl se židlemi, nebo 
rozpadlou část televizního studia. 
Meze fantazii se nekladly. A to 
ani u fantazírujících profesorek, 
z čehož jedna z nich s nadhledem 
poznamenává: „Tímto bych chtěla 
říct, že ideální studenti gymná‑
zia Botičská mají opravdu pěkný 
zadek.“

 ■ Barčildo, 1.A

Letošní lyžák

Dne 20. března v 10 hodin se 
účastníci lyžařského výcviku seřa‑
dili před chatou Hájenka. Na ten‑
to den byl naplánovaný celodenní 
výlet na Černou horu vzdálenou 
asi 5 km. 

S batůžky vybavenými chleby 
se salámem a tatrankou jsme 
vyrazili do kopce, bohužel jsme 
nevěděli, že toto „do kopce“ bude 
trvat celou cestu tam. Vpředu jako 
vůdce šla paní profesorka Hlisto‑
vá. Zbytek skupiny se pohyboval 
různou rychlostí danou hlavně 
tělesnou zdatností jedinců a na‑
mazáním lyží. Sníh se opravdu 
lepil a problémy s ním měli mno‑
zí, stálé sněžení nám cestu také 

neusnadňovalo.
Když jsme konečně dorazili 

k boudě na Černé hoře, oddechli 
jsme si, že půlku cesty máme již 
za sebou, a šli jsme se občerstvit 
do malé hospůdky. K malé radosti 
obsluhy si víceméně každý vyndal 
svůj chleba a začal obědvat, ač se 
obsluha tvářila sebekyseleji, niko‑
mu to na náladě neubralo.

Cesta zpátky byla děsivější 
– byla celá z kopce. Běžky, když 
obrátíte špičky směrem ze svahu 
dolů, se stávají velmi nebezpeč‑
ným dopravním prostředkem, 
nezatočíte na nich, oblouky se 
dělají obzvláště špatně, a pokud 
na nich stojíte poprvé v životě, je 

to opravdu adrenalinový sport.
Nejhorší a nejnepříjemnější 

úsek cesty přišel na pláni mezi 
Kolínskou boudou a boudou Slo‑
vanka. Zde foukal nárazový vítr, 
do toho sněžilo a byla hustá mlha. 
Mně osobně se toto počasí líbilo, 
ale nedej bože, kdyby někdo uhnul 
z cesty. Nikdo naštěstí z cesty 
neuhnul a všichni jsme v pořádku 
dorazili zpět do chaty.

Byl to opravdu dobrodružný 
zážitek, jaký bychom na „lyžáku“ 
nečekali.

■ Zdenka Lišková 1. B

Celodenní výlet na běžkách
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První půlrok prváka 
Je krásné letní ráno. Ptáci zpívají 
v korunách stromů, sluníčko 
krásně hřeje, vzduch je nasáklý 
opojnou vůní léta a já pozvolna 
vstupuji do školy v ulici Botičská. 
Ještě netuším, jaké nástrahy se 
za těmto  dveřmi skrývají a co 
teprve za těmi ve druhém patře.

Nastoupil jsem na gymnázium 
s neskromným cílem postoupit na 
vysokou školu. Slyšel jsem sice 
o tom, že  gympl ‑ to je smrťák, 
ale nebral jsem ohledy na dobré 
rady kamarádů a nechal jsem se 
nachytat. Ke svému potěšení jsem 
zjistil, že se nachytali i jiní, takže 
naše třída byla slušně obsazena. 
Byli tu však i takoví jedinci, kteří 
se domnívali, že to bude dobré, 
je to přece jen škola, ale profesor 
Hlavsa jim s neskrývanou radostí 
sebral iluze,ty  dal do velkého 
pytle, zavázal a spláchl do 
záchodu. 

Čekaly nás zkoušky ohněm. První 
z nich byla burza učebnic, kde 
ostýchaví prváci bojácně bloudili 
po chodbách a kupovali učebnice 
s vysloveným strachem v očích. 

Když se na burze dobojovalo, 
byli jsme jakž takž připraveni 
plnit své studijní činnosti. To, 
že by mohl přijít i nějaký test, 
jsme nepředpokládali, znovu nás 
však nějaký z profesorů vtáhl 
do reality a byla to profesorka 
Nováková, kdo nám dal první 
test. Byl  z češtiny a měl ukázat, 
co jsme se naučili na základní 
škole. No já pravděpodobně nic. 
Dostal jsem dvě pětky a čtyřku a 
bylo vymalováno. 

Ještěže jsem byl zařazen do tak 
přátelského kolektivu. Ten mě 
totiž uchlácholil, že se to zlepší, že 
z pětky bude zítra čtyřka, pozítří 
pak trojka a  už to bude jen lepší. 
Škoda, že neměli pravdu. V mém 
indexu se úspěšně střídají pětky se 
čtyřkami a čtyřky s pětkami dosud. 
Jsou tu ale i takoví studenti, kteří 
dostávají jedničky a hele, tady 
dokonce jedna s hvězdičkou, prý 
super práce, ale to se mě netýká. 
Já jsem každopádně tragéd, jak 
mě veleúspěšně nazývá profesor 
Luňák. Já jsem rád, že mi nikdo 
nepřibouchl vchodové dveře do 
školy a že sem mohu chodit. Ale 

i přes trpělivost učitelů se mi ty 
dveře na pár dní zavřely. Příčinou 
byla  nemoc těsně před Vánoci, 
takže jsem ani nemohl obdarovat 
své oblíbené spolužáky.

Pololetí se kvapem blíží a my 
máme pocit, “že už jsme se v tom 
naučili chodit“, ale příval testů nás 
zatlačí do židlí a příval sněhu nás 
vytlačí z chodníků. Znovu a znovu 
jsou prověřovány naše znalosti. A 
my  stále a stále musíme doma 
vysvětlovat, proč jsme dostali 
tuhle špatnou známku, tuhle a 
… ne, to ne, mami, ta se skoro 
nepočítá, to jsem jen nepřinesl 
domácí úkol.

Ale všechno zlé je k něčemu dobré 
a já věřím, že když vytrvám, tak 
uspěji. Proto všem přeji alespoň 
dvakrát lepší druhé pololetí, než 
bylo to první, a alespoň stokrát 
lepší, než bylo to moje. Tak 
asi takhle vypadá první půlrok 
(pod)průměrného prváka.

■ Walter Sodomka

Po kom to dítě je? 
Zaštrachal klíč v zámku. 

Otevřely se dveře. Jiří vešel do 
bytu, přezul se do domácích 
papučí a vstoupil do kuchyně, 
jejíž stěny byly pokryty tapetou 
se vzorkem DNA. 
„Ahoj, miláčku,“ prohlásil 
směrem ke své usměvavé ženě, 
„ahoj, miláčku, ahoj…miláčku, 
zopakuji ještě jednou, ahoj, mi‑
lá‑čku.“ 
„Jirko, už nejsi ve škole,“ zasekla 
ho Zuzka zvyklá na jeho zlozvyk 
ze školy vše žákům opakovat. 
„Co to děláš za pokus?“ 
„To je svíčková, Jirko.“ 
„A jaké má pH?“ zeptal se do 
prostoru a zběžně lakmusovým 
papírkem otestoval kyselost 
omáčky. 
„Můžu ti nějak pomoct, Zuzi?“ 
„Byl bys tak hodnej a nakrájel 
okurky?“ 
„Néé, Vokůrku ne, toho mám 
dost ze školy,“  zakřičel Jiří a 
zděšeně odběhl z kuchyně. 
„Zuzko, pojď sem, ta je tak 
roztomilá,“ ozvalo se po chvíli 
z pokoje. Ženuška hned přiběhla 
do ložnice, vymalované týrským 
purpurem, kde se u dětské 
postýlky dojatě skláněl Jirka nad 
malou Baruškou. 
„No, není roztomilá, viď, ťu, ťu, 
ťu, ty má malá Nikolko.“ 
„Jiří, to není Nikola, ale Bára,“ 
křikla nahněvaně a přísně žena. 

„Jééé, promiň, já zapomněl, že 
jsme ji nakonec nedali jméno po 
niklu, ale po bariu.“ 
„Táta,“ zahuhňala malá Baruška, 
ukazujíc přitom na fotku 
Mendělejeva nad postýlkou. 
„První slovo, ona řekla první 
slovo,“ vykřikli dvojhlasně a 
dojatě. 
„Táta apikální dominance,“ 
zahuhňala znovu Baruška. 
Tentokrát se rozzářil jen tatínek: 
„Apikální dominance, ona umí 

říct apikální dominance!“ skákal 
Jirka celý bez sebe. 
Když pak vyráčkovala první i 
druhý termodynamický zákon, 
nebylo již o čem pochybovat. 
Malá Baruška byla celá po 
tatínkovi...

■ Jakub Zámečník

P. prof. Ševčík na výletě, byl první, koho začaly bolet nohy.
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Prolog: Vážení literární 
dobrodruzi a detektivové!!

Toto je klíčová povídka k dějinám 
Malé Ameriky. Pojednává o 
jakémsi německém vojákovi, 
který je typický pro lomy na 
Americe. Typický proto, že se 
o něm říká, že chodí jako duch 
štolami a vraždí všechny zlé 
turisty a trampy. Někteří lidé jej 
prý viděli na vlastní oči. Většina 
z nich ovšem hned po setkání 
s ním zemřela. Ale kdo byl ve 
skutečnosti Hans Hagen? Jak 
se dostal do Malé Ameriky? Co 
dělal v oblasti Mořiny? Jak skončil 
jeho život?? Odpověď naleznete 
v textu.. 

Nad rozstřílenou střechou 
Karlštejna vlála československá 
vlajka. Třepetala se v záři 
květnového slunce roku 
pětačtyřicet. Z nedalekého 
kopce ji zachmuřeně pozorovali 
tři zarostlí muži v potrhaných 
uniformách wehrmachtu. Po 
nočním boji s partyzány se ztratili 
své jednotce a do rána se skrývali 
v hustém lese. Dnes se chtěli 
připojit k německé posádce hradu. 
Ale vlajka na věži zmařila jejich 
naděje. Zůstali sami, bez velitele 
a bez zásob v cizí, nepřátelské 
zemi. Zbyla jim jen jediná cesta 
směrem na západ. 

Nedaleko hradu, v zalesněné 
oblasti vápencových skal a roklí, 
protkané spoustou těžních jam, 
narazili na početnou skupinu 
partyzánů. V krátké přestřelce 
jeden z Němců padl a druzí dva 

museli pod palbou ustoupit až 
k okraji hlubokého lomu. Ve 
skalní stěně pod nimi se černalo 
několik otvorů do podzemních 
chodeb. Poslední možnost úkrytu. 
Domluvili se pohledem a začali 
sestupovat po téměř kolmé stěně 
k otvoru nejbližší štoly. V těžkých 
okovaných botách se lezlo špatně. 
Odhazovali tedy silné maskovací 
pláště a vystřílené samopaly. Po 
chvíli se nad okrajem lomu objevilo 
několik partyzánů. Zahlédli sice 
dva stíny mizící ve štole, ale dlouhá 
dávka ze samopalu zasáhla už jen 
mlčenlivé kameny. 

Po dvou hodinách ve štole už toho 
měli oba Němci dost. Klopýtání 
ve tmě, narážení do dřevěných 
opěr a brodění blátem. Vyškrtali 
už téměř všechny sirky a východ 
nikde. Přece jdou po kolejích a ty 
vozíky, které tu a tam postávaly 
na zarážkách, se sem nutně 
musely někudy dostat. Jejich 
úvahy přerušil jakýsi vzdálený 
rachot. V dáli před nimi se 
objevilo malinké světélko. Přitiskli 
se ke stěně a z pouzder vytáhli 
pistole. Světélko se přiblížilo. 
Už mohli rozeznat důlní vozík s 
hořícím kahanem, za kterým se 
tlačilo několik temných postav s 
puškami. Jeden Němec vystřelil. 
Odpověděl mu bolestný výkřik 
a ohlušující dávka ze samopalu. 
Nezasáhla ho. V záblesku výstřelů 
si všiml temného výklenku ve 
stěně. Skočil do něj následován 
svým druhem. Nebyl to výklenek, 
ale odbočka chodby. Koleje tudy 
nevedly. Dali se do běhu a modlili 
se, aby nespadli do nějaké díry. 

Když se za nimi ozval dusot 
mnoha párů nohou, ten zadní 
se otočil a hodil granát. Ve tmě 
však špatně odhadl směr a granát 
narazil do stěny. Neměl už čas 
zalehnout. Strašná síla výbuchu 
ho odhodila stranou jako pytel 
zkrvavělých hadrů. Jeho druhovi 
vpředu zalehlo v uších. Nemohl 
proto slyšet temné zadunění, 
které se ozvalo po výbuchu. 
Ucítil jen, jak se zachvěla země 
a na hlavu se mu zřítila padající 
dřevěná výztuž. 

Když se probral, bylo ticho a tma. 
Syrové vlhko a chlad ze země. 
Špatně se dýchalo. Namáhavě se 
postavil, zatočila se mu přitom 
hlava. Chvilku šmátral po kapsách 
a potom rozškrtl svojí poslední 
sirku. Nedaleko ležela mrtvola 
jeho druha, zasypaná kládami a 
kamením. 

Za ní se tyčil mohutný zával z 
obrovských kamenných bloků. 
Sirka dohořela a spálila mu prsty. 
Otočil se, nahmatal rukou stěnu a 
dal se na další klopýtavou cestu. 
Nedošel daleko. Chodba byla 
slepá. Vyčerpaně se posadil na 
zem. Německo prohrálo válku, 
jeho kamarádi padli a on sám je 
zaživa pohřben v téhle prokleté 
podzemní noře. V pistoli mu zbyl 
poslední náboj. Nevěděl, že jeho 
jméno nezemře s ním. Jmenoval 
se Hans Hagen.

 ■ Ignác Šneiberg

Povídka: Pověst o Hagenovi
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The Harvest: By Martin Rybáček

Názor experta: Žvýkat či nežvýkat?

Tahle povídka nového redaktora 
potěší asi hlavně náruživé 
angličtináře. Třeba ale upoutá 
i toho, komu tento jazyk tolik 
„nevoní“. Budeme rádi. M.J.

Hello, I am Parker Smith from 
Georgia. It is the time of harvest 
and I am rolling down the dusty 
summer road to Doksy Town. On 
the right side opens up a huge 
field of crop and I am thinking of 
tomorrow when I will be sitting on 
the tractor putting all this away. 
Well, I have still couple of hours 
before dawn, I better find a buddy 
and give a play of poker in Claw 
Saloon. 

The sun slowly lowered under 
the horizon and a lonely cyotty 
cry pierced the air above the old 
mining city. Parker just left the 
bar and now is slowly approaching 
his old red Ford. Suddenly, the 
windscreen is blown apart with 
a bullet of the Winchester rifle 
in hands of Bill, the Doksy Town 
cherrif. „What the hell was that?“ 
asks Parker with tired, rather 
nonchalant voice. He already had 
a dozen of whiskey drinks and his 
brain doesn´t fully analyze the 
situation. „You think I´ll let y´ just 
fade away? What about the pact 
we signed few hours ago?“ Bill 
is in a creepy mood and nothing 
stayes calm after his impact. „I 
know, I´ll get my butt over there 
in the morning.“ answers Parker 
with apperant difficulties. „I know 
your drunken guts too well to trust 
you!“barks Bill with ignorance and 
full of hatered rushes back in the 
saloon. Old Smith reaches up for 
the steering wheel and lights his 
cigar. „If I wasn´t tied by the 
Satan´s Whiskey, this wouldn´t 
ever happen to me. Tomorrow I 

am getting up one hour earlier 
to harvest Billy´s fields for 
months.“
It is 5 am and the morning apathy 
is disturbed as the loud John Deere 
tractor is entering the 2000 acres 
of fresh wheat. Parker, pumped 
up with his morning portion of 
snooze, is energically swinging on 
his seat and his lips are singing: 
„America, the Beautiful“. The day 
just hardly took off for its way 
around the world and thousands 
of Mr. Smiths across the country 
are beginning their harvest 
season. Only our Georgia man 
does everything  for just a couple 
bugs per hour, because of his 
drunken mistake. A few days later 
everything would change upside 
down…

Billy has been drinking for few days 
now and his health problems are 
worse with every day. He doesn´t 
know about his two stomach 
ulcers caused by heavy drinking 
and serious damage of liver. No 
surprise, the next morning two 
church bells are acompannying 
our town cherrif to heaven. Elisa 
Gardner, Billy´s wife is crying to 
Jeff, the notary officer: „He was 
trying to finish some document 
late after midnight yesterday.I 
don´t know what it was, but he 
was so urgent about it.“ 

Parker has just finished one of 
his long days and is looking for 
a hot shower. While passing 
the kitchen table, he notices a 
white envelope leying on the 
cloth. He zoomes a little closer 
and reads: „Jeff Parkinson, The 
Notary Office, Doksy Town.“ 
After reading the letter inside 
he sits down nervously:“Am I 
dreaming or is that, the Hell, 
truth?“ He goes back in town and 
asks Jeff himself. „Yes, he turned 

good, his conscience drove him 
crazy.“confirms Jeff. 

Parker expressed his sympathy 
to Mrs. Gardner and full of new 
energy headed back home. He´s 
just got 2000 acres from Billy, 
who turned for good facing his 
own death.

That beautiful August day, Parker 
stopped with his Whiskey passion 
and began a hard work on his own 
property. He gets his morning 
portion of snooze and starts the 
harvest season as one of the best 
payed crop growers across the 
country.

Vocabulary:

wheat [wi:t] pšenice 
crop [krop] úroda 
harvest [ha:vist] žně 
Buddy [bady] druh, kámoš

What the hell was that? 
Volný překlad: Co to proboha 
bylo?

 
Dozen [dazn] tucet 
Fade away ztratit se 
Creepy [kri:py] mrzutý 
Butt [bat] lidské pozadí 
Guts [gats] vnitřnost 
Snooze [snu:z] šňupací 

tabák (hovorově) 
Bugs [baks] dolary  
Ulcer  vřed 
Liver  játra 
Urgent  naléhavý

■ Martin Rybáček

Již je to nějaký pátek, co jsem 
se dostal do rozepře s panem 
profesorem Markalousem. V 
té době jsem jako ještě mladý 
bezvýznamný student navštěvoval 
povinný kurs IVT.
Asi každý zasvěcený ví, že 
dostat se do pře s profesorem 
Markalousem není těžké. I  my 
jsme byli občas ve při. Jednou z 
příčin pře bylo žvýkání.
Pan profesor měl skvělý cit pro 
odhalení požvykujícího člověka. 
Jednou dokonce odhalil i mě. 
Ano, divil jsem se, jak to dokázal. 
Vždyť jsem byl členem klubu 

Secret Chewing (Skryté žvýkání 
). ‑ Okamžitě jsem byl požádán, 
vlastně přinucen, odložit žvýkačku 
do koše. Vzhledem tomu, že jsem 
byl trénovaný z klubu S. Ch. , 
kde nás učili, jak se zachovat v 
podobných situacích, napadaly 
mě různé možnosti obrany. Skrýt 
žvýkačku v puse jsem zavrhl, 
tudíž jsem zkusil jinou možnost. 
Možnost vražednou. ‑ Hádat se s 
Evženem Markalousem.
 Začal jsem: „Žvýkání je 
přeci zdravé!“ To jsem si naběhl. 
Mr Markalous jako by to čekal. 
Okamžitě vypálil svoje obligátní: 

„To je blbost,“ a dále pokračoval 
fén argumentů, připomínek, 
důkazů o nezdravém žvýkání. Jen 
pro zajímavost argument: „Přece 
nejste volové či krávy, kteří 
potřebují žvýkat! Lidé se narodili 
k tomu, aby kousali nikoli žvýkali 
jako dobytek!“ To mi přišlo docela 
logické. Přesto jsem zareagoval: 
„Ale v televizích tvrdí, že žvýkání 
je zdravé a …“ Okamžitě jsem byl 
přerušen: „To je blbost. Kdybych 
já dostal peníze za to, abych říkal, 
že Traband je lepší než Mercedes, 
udělám to. To přesně dělají i ti 
rádoby zubaři v reklamách.“ 
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Někdy se stane, že nevím, jak 
dál. Že vše, pro co žiji, je pryč 
a já chci jen zemřít. Déšť stéká 
po skle okna jako slzy po mé 
tváři. Obrovské kapky dopadají s 
rámusem na parapet. V dálce je 
vidět modré bliknutí následované 
zahřměním. Je blízko. Venku 
i uvnitř. Uvnitř pokoje i mě. 
Zima. Ta paní v bílém plášti, 
která žije i v největších letních 
vedrech. Uvnitř srdcí. Srdcí jako 
je to mé. Pokouším se schoulit 
do deky a na nic nemyslet. Ale 
ta látka mě nezahřívá, tu bílou 
ženu neobelstím takovým trikem. 
Mráz cítím v morku kostí, ale 
mnohem více v srdci. Blesk a 
hrom. Temnota. I žárovka ztratila 
svou kouzelnou moc dávat světlo. 
Stejně jako vzpomínka na tvůj 
úsměv. Chci světlo a teplo. Ty dvě 
věci, které jsi mi přinášel ty. Pro 
mě. Říkával jsi mi tehdy, že já 
jsem tvé světlo. Možná, ale ty jsi 
vždy byl mou sílou. Teď zmizela. 
A mé světlo zhaslo. Zůstala jsem 
jen s potemnělým pokojem. 
Místem, které se mé mysli podobá 
nejvíce. 

Spustil se déšť a já měl pocit, 
že jsem zahlédl modrý záblesk. 
Vybavila se mi vůně tvých vlasů, 

když jsi se ke mně přivinula a 
chtěla, abych tě před bouřkou 
chránil. A já nemohl a ani nechtěl 
odmítnout chránit své světlo. 
Dostávám strach. Ten plíživý, 
tísnivý pocit dostihl i mě. Ačkoliv 
jsi mi tolikrát říkala, že jsem tvou 
sílou, propadl jsem zoufalství. 
Ty jsi sama v pokoji uprostřed 
bouře. Zase svému strachu, 
obavám i zoufalství čelíš sama. 
Kapky dopadající na parapet 
odpočítávají každou vteřinu tvé 
tíživé samoty. Spěchám. Schody 
vybíhám doslova bez dechu. 
Nedopřeji si však odpočinku 
na nádech. Nezasloužím si ho. 
Konečně dobíhám ke dveřím 
tvého pokoje. Bez zaklepání 
otevírám potichu a pomalu dveře. 
Sedíš ve výklenku okna, zabalená 
v dece. Světlo zhaslo. Naprostá 
temnota. Mám pocit, že své okolí 
vůbec nevnímáš, a já jen bláhově 
doufám, že tato temnota se do 
tvého srdce ještě nevkradla. 
Sama se svým strachem ztracená 
uprostřed temnoty. Po chvíli váhání 
se pomalu začínám přibližovat k 
tobě. Stále se neotáčíš. Nejspíš 
jsi ani nezaznamenala mou 
přítomnost. Obejmu tě kolem 
ramen. Teprve teď sis mě všimla. 

Třeseš se. Otáčíš se na mě a 
v náhlém osvětlení bleskem 
zahlédnu tvou mokrou tvář. Tvář, 
které tolik sluší úsměv. Pevně tě k 
sobě přivinu.

Náhle ucítím dotyk. Ten obyčejný i 
výjimečný dotyk se mění do objetí. 
Objetí, po kterém jsem tolik toužila 
i proklínala. Od těch silných paží, 
které mě vždy chránily. Otočím 
se a náhle osvětlení bleskem mi 
ukáže zoufalství a strach v tvých 
očích. Pevně mě k sobě přivineš. 
Jako bys chlácholil mě i sebe. 
Pořád jsi mou sílou.

Kéž by tato bouře zuřila do konce 
světa, abych nikdy nedostal 
záminku tě pustit a odejít. Navždy 
tebe i sebe chlácholit a chránit 
před temnotou a chladem. Být 
tak blízko tebe a cítit to náhle 
souznění, porozumění, lásku, o 
které ti nikdy neřeknu. Navždy o 
ní budu mluvit jako o přátelství, 
které nerozbije ani bouře. Jen 
abych tě neztratil. Tebe a tu lásku, 
která zůstane a nepotopí ji ani 
žárlivost. Pořád jsi mým světlem.

■ Martina Mikšíková 

Povídka: Bouře ze dvou stran

Zvoní. Konec kursu. Debata 
o počítačích se stočila ke 
žvýkačkám a už z ní nevybředla. 
Mně to nevadilo, však se ostatní 
dobře bavili, já jsem samozřejmě 
dožvýkal při zasvěceném výkladu 
Mr Markalouse žvýkačku, kterou 
jsem měl vyplivnout, vlastně 
odložit do koše. Ale stejně mi 
vrtalo hlavou, že žvýkání je 
nezdravé. 

 

Na světě se totiž za rok vyžvýká 
100 000 tun žvýkaček, obyvatelé 
USA utratí za žvýkačky ročně 
300 mil $. Dále jsem zjistil, že již 
pravěcí lidé žvýkali. Archelogové 
totiž vykopali žvýkací gumu starou 
5000 let. Také už staří Májové 
žvýkali, prý kvůli blahodárným 
účinkům na chrup. Sice nežvýkali 
nějaké Orbitky, avšak určitá 
spojitost se zde nabízí. Májové 

byli přeci na svoji dobu vzdělaní 
lidé. Dále se při žvýkání tvoří sliny, 
které jak víme, čistí zuby. Jistě, 
sliny nám nevyčistí zuby tak jako 
zubní kartáček s pastou. Všichni 
mají také po žvýkání svěží dech. 
No a myslím si, že argumenty 
pana Markalouse o nezdravosti 
žvýkání jsou plné trhlin. Jistě 
nesmíme žvýkat jako dobytek, 
což znamená vytvářet frekvenci 
žvýkání 105‑164 žvýknutí za 
minutu, jelikož při takto zběsilém 
žvýkaní třeba týden v kuse by 
mohly naše zuby relativně trpět.
Závěrem však dodávám, že 
žvýkat při určitých situacích ( jako 
jsou různé společenslé akce typu: 
divadelní představení, výuky IVT, 
atd. ) je nevhodné. Tudíž chápu 
profesora Markalouse, že při jeho 
kursech IVT se žvýkat nebude. Ať 
je to zdravé nebo ne. 
Tak zní můj plně zasvěcený, 
profesionální a seriózní názor.

■ Váš Expert. 
M.V.
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řekl chtěl říci, znamená

Deklarovali jsme ochotu participovat… Jsme ochotni spolupracovat 
(podílet se)…

Stanovisko, které deklarujete, není legitimní. To, co říkáte, není správné.

Sleduji monitoring pozorování dění kolem 
Temelína. Sleduji dění kolem Temelína.

Ojediněle se vyskytují srážky v kapalném 
skupenství. Občas prší.

Mám vizuální kontakt. Vidím je (ho).

Musíme zvýšit pozornost k incomingové turistice. Musíme se více starat o turisty.

Vizitorské karty Návštěvnické karty

Já se ještě vrátím do předchvíle. Ještě se vrátím zpět.

Budou podnulové teploty. Bude mráz.

Bohužel to dopadlo tak, že to dopadlo. Bohužel to dopadlo špatně.

Tím získají klíčové kompetence k recepci a 
produkci komunikátů… Tím se naučí číst a psát…

Dochází k rovnoměrnému navyšování vodní 
hladiny. Voda rovnoměrně stoupá.

Na startovacím roštu zaujímá pole position. Startuje z 1. místa.

Lidé usilují o krátkodobé zchlazení v podobě 
zmrzliny. Lidé se chtějí ochladit zmrzlinou.

Policie dlouhodobě usiluje o posun v řešení 
problematiky nehodovosti. Policie chce snížit počet nehod.

U zaměstnanců jde o čtyřicetiprocentní dojížďku. Čtyřicet procent zaměstnanců 
dojíždí.

Došlo k tomu, že došlo k vybřežení a následnému 
přetečení vody přes protipovodňová opatření a 

zatopení obce.
Voda přetekla hráze a zatopila obec.

Docházelo k velké konzumaci alkoholu ve formě 
piva a pak docházelo k nevhodnému chování 

hostů

Hosté se opili pivem a pak se 
nevhodně chovali.

Perli české jsou produktem 
dlouhodobého snažení Evžena 
Markalouse zachytit co možná 
nejšťavnatější „nečeské“ výroky 

a upozornit na jejich správnou 
„českost“. Literární kořeny 
profesora informatiky se zkrátka 
nezapřou. Zde uvádíme jen 

některé ze sezbíraných lahůdek. 
Kompletní tabulku naleznete na 
disku O ve složce IVT Markalous.  
                         ■ Michal Ježek

Perli české

Kam zmizela paní vrátná?
Všichni starší studenti 

tohoto gymnázia si jistě všimli, 
že v loňském roce došlo ke 
kontroverzní výměně na váženém 
a všemi uznávaném postě 
vrátné/vrátného. Studentům 
byla předkládána verze, že stará 
paní vrátná, doktorka filozofie, 
již nebyla způsobilá vykonávat 
toto náročné povolání a odešla do 
důchodu. Ale bylo tomu skutečně 
tak?

Jak říká náš tajný, ale velmi 
přesvědčivý informátor, důvody 
jejího „odvolání“ jsou úplně jiné. 
Už toho věděla moc. Dozvěděli 
jsme se, že zdejší gymnázium 
neslouží primárně jako vzdělávací 
a výchovná instituce, slouží 
zároveň jako zástěrka pro 
ilegální aktivity mafie figurující 
v policejních dokumentech pod 
familiárním názvem „Váňův gang“. 
Paní vrátné, jakožto intelektuální 

kapacitě, muselo brzy začít 
docházet to, co naprosté většině 
studentů i neinformovaných 
profesorů nedojde celý život. 
Nekalé praktiky, záhadné 
transakce a jiné nelegální aktivity. 
To vše pomalu zjišťovala paní 
vrátná. Avšak pátrání na vlastní 
pěst se jí stalo osudným. Poté, 
kdy se dověděla jisté informace, 
dala si dohromady jedna a jedna 
a posléze udeřila na bosse celé 
organizace ‑ „Váňu“. Ten se 
jí samozřejmě vysmál, i když 
ihned podnikl kroky k jejímu 
sledování. Jak říká náš tajný, ale 
velmi přesvědčivý informátor, 
paní vrátná to měla už v té chvíli 
spočítané. Váňovi došlo, že k 
bezpečnosti celého „podniku“ 
bude jistější, odklidí ‑li paní 
vrátnou z cesty a nahradí ji někým 
méně aktivním. Paní vrátná však 
nemusela dopadnout tak špatně 

nebýt toho, že první, co udělala 
po návratu z bossovy pracovny, 
bylo, že šla na policii. A na to 
přesně čekal sledovací a poté i 
likvidační tým narychlo povolaný. 
Paní vrátná byla zlikvidována 
přímo před policejní stanicí. Její 
„záhadné zmizení“ se však policii 
nikdy „nepodařilo vyšetřit“. A její 
místo získal současný pan vrátný. 
Nezmizí však jednoho dne i on?

V příštím čísle se, pokud 
autoři tohoto článku přežijí, 
budete moci dočíst další informace 
o pravé tváři naší školy.

■ W. Storitze, R. Shaed
(kvůli vlastní bezpečnosti 
vystupují oba autoři pod 

pseudonymy)
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Rozhovor s uklízečkou
V minulých číslech B‑komplexu 
jste se mohli dočíst, jaký názor 
na naši školu mají profesoři, 
studenti či absolventi. Nás však 
zajímal pohled „z druhé strany“. 
Proto jsme se rozhodli udělat 
rozhovor s místní uklízečkou. 

Jenže s kterou? Jak nám prozradil 
pan profesor Luňák, na naší škole 
působí uklízečky dvě – jedna 
v patře prvním, druhá v patře 
druhém. My jsme nejprve zašli 
do 2. patra. Zdejší uklízečka nás 
však odmítla s tím, že je méně 
výmluvná než její kolegyně z patra 
prvního. Proto jsme sešli dolů. Zde 
však žádná uklízečka nebyla, jen 
profesor Luňák, který nám nabídl, 
že když za rozhovor zaplatíme, 
bude se za uklízečku vydávat. 
V zájmu pravdivosti jsme s díky 
odmítli a počkali na druhou paní 
uklízečku. Jenže i ta nás odmítla, 
že je sice výřečnější, avšak 
momentálně nemá na rozhovory 
do tisku náladu. Nezbývalo nám, 
než znovu vyjít do druhého 
patra, kde nás naštěstí první paní 
uklízečka vzala na milost. Proto 
mohl vzniknout tento krátký 
rozhovor:

Jak dlouho uklízíte na této 
škole? 
Jéžiši, to si nevzpomenu, to bych 
musela spočítat... Od té doby, 
co byly holce dva roky, takže tak 
deset let.

Jak jste zde spokojená? 
(rozhodí ruce) Ale jde to, mohlo 
by to být i horší.

Máte nějaké vazby na tuto 
školu? 
Nemám vůbec žádné, kromě 
toho, že tu uklízím.

Jaký je váš názor na tuto 
školu? 
Velice dobrý, myslím, že je to 
dobrá škola. Dokonce jsem 
uvažovala, že sem dám holku, až 
vyjde.

Co si myslíte o zdejších 
studentech? Jsou pořádnější 
nebo méně pořádní než dřív? 
Jsou stejní. Nejsou ani více, ani 
méně pořádní než dřív. Jste (vy 
studenti – pozn. redakce) úplně 
normální.

Jsou období, kdy máte více 
práce? 
Jak kdy, někdy bych vás zabila, 
ale většinou to jde. Jen před 
prázdninami mám vždycky hodně 
práce, to jste nejhorší.

Nacházíte nějaké zajímavé 
zapomenuté věci? 
Často. Učebnice, sešity a tak 
podobně, ty dávám na katedru. 
Cenné věci odnáším do kabinetu. 

Co nejzajímavějšího jste 
našla? 
Notebook. Pod lavicí byl 
zapomenutý notebook! To 
tenkrát panu profesoru Luňákovi 
vstávaly vlasy hrůzou na hlavě.

Jaké máte plány do 
budoucna? 
Já už žádné. Jen vychovat dceru, 
jinak žádné plány nemám. Dál 
budu uklízet na této škole.

Děkujeme za rozhovor!

■ Lukáš Hrych, Tadeáš Gregor

Zdravotnická záchranná 
služba

Nejdříve v pravidelné rubrice první 
pomoci osvětlím princip fungování 
záchranné služby. Dozvíte se, 
kdy a jak volat záchranku, co 
máte dělat, než přijede, a co po 
jejím odjezdu, a jak to vlastně se 
záchrannými službami je. Téma 
jsem vybral jednoduše.

Zdravotnická záchranná služba 
(dále jen ZZS) působí na území ČR 
(Prahy) 150 let. První automobily 
se objevily r. 1910 a od roku 1924 
má záchranka oprávnění používat 
výstražná zvuková znamení.
PRO ÚČINNĚJŠÍ SPOLUPRÁCI 
Kdy volat tísňovou linku 155? 
Vždy, pokud došlo k náhlé poruše 
zdraví, úrazu nebo nehodě 
s vážnějšími následky.
Nejčastěji jsou to:

• náhle vzniklý nebo prudce se 
zhoršující pocit tlaku či bolesti 
na hrudi

• náhle vzniklá či prudce 
postupující dušnost

• porucha vědomí, bezvědomí, 
křeče

• otrava léky a chemikáliemi
• vážný úraz spojený s velkou 

bolestí, krvácením nebo 
poruchou vědomí, dýchání či 
krevního oběhu

• vážné dopravní nehody

Jak volat linku 155?
Na linku 155 lze volat bezplatně 
z telefonu jakékoliv veřejné sítě 
v ČR včetně mobilních telefonů, 
vždy bez jakékoliv předvolby.
Dále – zachovejte klid a odpovídejte 
na všechny potřebné otázky co 
nejpřesněji:

a) co se přesně stalo (úrazy, 
situace, nehoda)

b) přesné místo události 
(alespoň popsat)

c) informace o postiženém
d) informace o volajícím
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Rozhovor s Petrem Veletou
asistentem režie u opery Národního Divadla, nejen o tom, 

jak tekly potoky černé vody…
Když jsme s panem Veletou 

popíjeli limonádu a přemýšleli o 
náplni našeho rozhovoru, nebylo 
ještě jasné, jakou „rovinou“ se 
v příštích hodinách mezi čtyřma 
očima budeme ubírat. Uvidí‑
te sami, jestli se nám podařilo 
zkombinovat povídání o profesi 
asistenta operního režiséra se 
zajímavostmi z divadelního světa 
a ze samotného života člověka, 
který toho zažil mnohé a celý 
život dělá to, co jej baví.

Jaké povinnosti obsahuje 
práce asistenta režie u opery 
Národního divadla, když se 
začíná studovat nové dílo?

Jeho práce v podstatě spočívá 
v tom, že je mu přidělen nový 
titul, s kterým se musí seznámit, 
pokud ho nezná, tzn. že si třeba 
poslechne, jak ho hráli v Metropo‑
litní opeře, koukne se na nějaké 
DVD či v případě, že je to úplně 
nová inscenace, koukne se do 
klavírního výtahu, o čem to vlast‑
ně je, jací tam vystupují zpěváci, 
sbory, jaká je struktura a děj díla. 
Pak probíhá tzv. inscenační pora‑
da, kde se asistent režie seznámí 
s režisérem, který je většinou 
přespolní, ze zahraničí nebo 
z jiného divadla. S návrhem na 
inscenaci většinou přijde režisér 
sám. Je to záležitost dramaturgic‑
kého plánu, který se vytváří dva 
až tři roky dopředu. 

Jaké jsou obvykle požadavky 

režiséra na jeho asistenta?
Každý režisér je jiný. Většinou 

už má svůj tým lidí, svoje výtvar‑
níky pro scénu a pro kostýmy 
a přijde s nějakým návrhem, 
jak by měla inscenace vypadat. 
Jenže často potřebuje vedle sebe 
někoho, kdo zná zázemí divadla 
a dokáže režisérovi poradit, co 
v divadle lze a co tam nelze dělat. 
V tomhle smyslu mu je asistent 
režie pravou rukou. Musí to být 
člověk, který má kontakty na 
dílny, na krejčovny a dokáže mu 
být nápomocný v organizačních 
věcech. 

Vzhledem k tomu, že jsem pod‑
statnou část svého života strávil 
v divadle, dobře ho znám, včet‑
ně zákulisí a různých pracovních 
postupů a navíc ho mám strašně 
rád, získávám tím dvě velká pozi‑
tiva pro svoji práci.

Do jaké míry se asistent 
může podílet i na umělecké 
stránce inscenace?

Někdy se stává, že režisér 
potřebuje s někým konzultovat 
svůj názor a je rád, že má v týmu 
někoho loajálního. To je docela 
rozumné, protože je to člověk 
„odjinud“ a může na to mít i jiný 
kritický pohled, který buď režisér 
přijme, nebo nepřijme. Když ho 
nepřijme, asistent jen napomáhá 
v organizačních věcech. Je ale i 
druhý typ režiséra, který svému 
asistentu rád přenechává méně 

podstatnou tvůrčí práci, vytvoří si 
své aranžmá se sólisty a je rád, 
že mu asistent nabídne starost o 
externí pracovníky a o kompars, 
že s nimi např. nastuduje pocho‑
dy. Za takovou možnost realizace 
při tvůrčí pomoci jsem velice rád. 
Někdy se ale stane, že má režisér 
jen svoji představu, a pak je tře‑
ba plnit jeho příkazy a prosby a 
pomáhat mu v tom, aby předsta‑
vení dopadlo dobře.

Co konkrétně si musíte 
zapamatovat pro práci s herci 
a zpěváky?

V zásadě to, co každý sólista na 
jevišti dělá (ne co zpívá – to je 
v notách), ale třeba jakým způ‑
sobem se pohybuje, jaký má 
výraz, jestli zvedne pravou ruku 
nebo levou nohu, že si sedne 
tam a tam, šermuje s tím a tím 
atd…, tyhle všechny věci člověk 
musí mít v hlavě. Navíc se musí 
starat o to, aby sólisté chodili na 
zkoušky kostýmů, aby to, co si 
pan režisér na zkoušce vymyslí, 
se dalo zrealizovat, to když např. 
řekne: „Zařiďte mi, aby se na toho 
sólistu z pětimetrové výšky vylil 
kýbl vody,“ a tečka. A asistent 
musí jít a začít zkoumat: „Prosím 
Vás, technici, máme tady na to 
vůbec nějaké zařízení…?“ I mimo 
zkoušky je třeba běhat, shánět a 
ptát se.

Kolik je u jedné inscenace 

Rozhovor s dispečerkou nijak 
neprodlužuje příjezd záchranky na 
místo zásahu, protože výjezd je 
aktivován již po obdržení informací 
uvedených v bodech a), b).

Co dělat před příjezdem 
výjezdové skupiny???
Ihned poskytnout základní první 
pomoc:
• zjistit, zda postižený vnímá a 

dýchá, případně zda má hmatný 
tep na krčních tepnách

• dýchá‑li a sám aktivně 
nezaujímá nějakou polohu, 
uložte jej do stabilizované 
polohy na boku

• nedýchá‑li, položte postiženého 
na záda, zkontrolujte dutinu 
ústní, zakloňte hlavu a zahajte 
dýchání z úst do úst

• není‑li hmatný tep a postižený 
nedýchá, zahajte nepřímou 
srdeční masáž a umělé dýchání 
v poměru 30:2

• uvolněte prostor a podmínky 
pro příjezd týmu ZZS

• případně zajistěte prostor pro 
přistání vrtulníku (LZS)

Pokud nevíte přesně, jak máte 
s první pomocí postupovat, obraťte 
se na operátorku zdravotnického 
operačního střediska. Jsou to 
školené zdravotní sestry, které 
vám dají život zachraňující rady.
Pokud voláte pouze linku 155 (bez 
policie a hasičů), NEDOPORUČUJI 
!!! volat linku integrovaného 
záchranného systému 112, protože 
přepojováním ztrácíte cenné 
vteřiny, které se mohou využít 
lépe ve prospěch zraněného.

Sanitka odjela…, co teď?
Na situaci, která se stala, už 
nemyslete. Pokud se vašemu 
blízkému něco stalo, je v rukou 
profesionálů, kteří mu chtějí 
a musejí pomoci. Systém ZZS 

je velmi dobře promyšlený a 
propracovaný a neztrácí se tak 
zbytečně čas.
Pokud k úrazu či nehodě došlo 
a chcete postiženého navštívit, 
počkejte s tím pár hodin 
(doporučuje se 12‑24 hodin), 
kromě výjimek ‑  malých i větších 
dětí.

A na závěr bych chtěl 
poznamenat:
Záchranáři o nás pečují a starají 
se v situacích velmi krajních a 
vypjatých, většinou zaviněných 
naší vinou. 
Můžeme a měli bychom se však 
starat o svoje zdraví především my 
sami…. Vždyť život a zdraví máme 
jen jedno, mysleme na to….

Více na:
www.zzshmo.cz
www.cervenykriz.eu

■ Ignác Šneiberg 
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asistentů, jste na to sám?

Ano. U každé inscenace je jenom 
jeden. Je to i trochu dobré. Kdyby 
byli dva, museli by o sobě navzá‑
jem vědět a pořád se domlouvat.

Jak se vypořádáváte se zvy-
šující se koncentrací povinnos-
tí před blížící se premiérou?

No, obvykle se stává, že do 
premiéry jsem úplně fit, snažím 
se běhat, zařizovat a vyjednávat. 
V momentě, kdy je premiéra, si 
člověk jenom tak sedne…, ale při‑
tom musí zařizovat spoustu věcí 
kolem. Většinou, to se stává mě, 
se asistent tři dny po premiéře 
zhroutí a pak týden odpočívá. 

Máte nějaký způsob duševní 
přípravy, jak tu spoustu práce 
zvládat, nebo Vám stačí těžit 
ze svých zkušeností?

Zvládám to zřejmě díky těm 
zkušenostem, ale i schopnosti 
koncentrovat se na jednu věc, 
což je velmi důležité. I když je 
v rámci Vaší práce spousta „vět‑
viček“, musíte se umět soustředit 
na jedinou inscenaci. Tyto dvě 
věci zřejmě člověku dovolí, aby 
v tom rozjetém vlaku, do kterého 
naskočil, jel dál. Kdybych se ale 
nekoncentroval a přeskakoval 
mezi vlaky, mohlo by se jednoho 
dne stát, že už nedoskočím. 

Vaše práce se ale asi trochu 
liší v období před premiérou a 
po ní? 

Ano, po premiéře vlastně začíná 
její druhá fáze. Řekl bych, že je 
zajímavější, i když neméně vyčer‑
pávající, a především trvá pod‑
statně déle. V tomto období, tedy 
až do derniéry, na asistentu režie 
visí odpovědnost udržet hru tech‑
nicky v běhu. Obnáší 
to spoustu organizační 
práce s externím sbo‑
rem, ale i s novými 
zpěváky, kteří třeba 
zaskakují za nemocné 
a musí se svoji roli, 
někdy i během několi‑
ka hodin, naučit. Asi‑
stent režie v tu dobu 
vlastně přebírá odpo‑
vědnost za režiséra, 
který už obvykle po 
premiéře do divadla 
nechodí. Do premié‑
ry je jeho pomocnou 
rukou.

Jak dlouhá trvá Vaše přípra-
va před premiérou opery?

Před samotným procesem pří‑
pravy hry ji nestuduji moc dlouho, 
např. Aidu jsem už trochu znal, 

ale stejně je potřeba si zjistit děj, 
kdo zde vystupuje a hlavně, co je 
potřeba připravit, tzn. jaké rekvi‑
zity, že jsou potřeba tři meče, 
deset květin a věnec na hlavu, 
třeba. To je vlastně celá příprava. 
Samotná realizace inscenace trvá 
zhruba měsíc a půl až dva měsí‑
ce.

Přesto se mi zdá období 
dvou měsícůdost krátké pro 
precizní nastudování něčeho 
tak náročného. Když o tom 
tak mluvíte, vypadá to, že dát 
dohromady operu je vlastně 
docela snadné… 

No jo, ale jak kdy. Když se obje‑
ví opera, která je mezi zpěváky 
všeobecně známá, její režie je 
pak snadná. Takovým příkladem 
je třeba opera Aida, v Národním 
divadle nově zinscenovaná před 
dvěma lety. 

Nicméně i v Aidě se musí 
udělat spousta práce, už jen 
v koordinaci externího sboru, 
který je zde veliký.

Někdy se proto zkouší tzv. dvou‑
fázově, tedy dopoledne a odpo‑
ledne nebo večer, a pak je toho 
opravdu dost. Záleží hodně na 
náročnosti představení a speciál‑
nosti nastudování. Aida byla režij‑
ně pojata klasickým způsobem. 
Nejprve je příprava se sólisty, a 
potom se to dává dohromady se 
sborem, což je někdy velmi složitá 
práce, protože se zpěváci chovají 
tak trochu jako neukázněné děti, 
jako by je to ani nebavilo. Mají 
dojem, že příliš mnoho pohybu na 
jevišti škodí a že si režisér vymýš‑
lí voloviny, které nikdy nedělali… 
Snaží se ho pokud možno neupo‑
slechnout. 

Myslíte si, že je „neposluš-
nost“ externího sboru speci-
fickou záležitostí Národního 
divadla, nebo je to obvyklý jev 

a zpěváci to mají spíše v pova-
ze?

Určitě je to v povaze lidí, a i 
když je Národní divadlo specifič‑
tější záležitost, protože je tady 
lidí angažováno hodně a není tady 
taková ta rodinná atmosféra, jak 
tomu je v menších divadlech, i 
ve velkém kolektivu by měli zpě‑
váci usilovat o to, aby to dobře 
dopadlo. Sólisté většinou udělají 
všechno, když přijde režisér a řek‑
ne, že potřebuje, aby zazpívali ve 
stoje na hlavě (teď to samozřejmě 
přeháním), tak se o to alespoň 
pokusí a pak třeba řeknou, že to 
nejde. Když ale to samé chce po 
zpěvákovi ze sboru, ten mu řekne 
rovnou, že to nejde. Myslím, že 
jim chybí k divadlu hlubší vztah, a 
to je trochu hloupé, i když se jed‑
ná o velký kolektiv. O to je práce 
asistenta režie těžší. 

Jako asistent režie tedy tvo-
říte můstek mezi režií a inter-
prety?

Asistent je vlastně tak trochu 
hromosvodem, musí být loajální 
vůči režisérovi a tlumočit sboru 
jeho představy. Někdy musí zpě‑
váky přesvědčit, že to není blbost, 
i když si třeba sám myslí, že to 
blbost je. Je to trochu psycholog, 
který zpracovává negativní vlivy 
v divadle. Ono se v divadle říká, 
že maminka a režisér mají vždyc‑
ky pravdu.

Musíte tedy být připraven 
reagovat na náhlé potíže 
v inscenaci…

Ano. Jednou se nám stalo v ope‑
ře Carmen, že při představení 
spadla zavěšená kulisa, tedy ne 
úplně, ale z hlediště to bylo vidět. 
V takové chvíli se musíte rychle 

rozhodnout, jestli hru pře‑
rušit a omluvit se divákům 
,nebo hrát dál. V této hře 
navíc obě jednání neoddě‑
luje přestávka.

Jak jste to vyřešil?
Protože šlo také o diri‑

genta, který o takovém 
problému neví, není s námi 
během představení v žád‑
ném kontaktu, poslali jsme 
do orchestru človíčka, kte‑
rý mu po hráčích doručil 
vzkaz na papíře, aby se 
nevyděsil, až spadne opo‑

na, a pak se to rychle opravilo.

Vy jste ovšem nebyl asis-
tentem režie odjakživa. Také 
jste tančil.Kdy jste se dostal k 
baletu?

V sedmé třídě jsem nastoupil na 

Aida (1. jednání)
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baletní školu. Tam se mi moc nelí‑
bilo, protože jsme měli profesor‑
ku, která nás nutila cvičit u tyče. 
Po hodinách baletu jsme ale měli 
dramatický kroužek, kde tancova‑
la nynější herečka Jana Paulová. 
Zůstával jsem tam kvůli ní a pak 
jsem s ní dokonce hrál ve stejné 
hře, byla to role kostlivce. Pak 
jsem byl přijat na Pražskou kon‑
zervatoř, na taneční oddělení, kde 
jsem začal objevovat své dispos‑
ice k tanci. Úspěšně jsem ukončil 
studium a jako hotového taneč‑
níka mě v roce 1971 požádala 
paní profesorka, abych s ní jel do 
Londýna na jednu taneční školu 
demonstrovat její styl tance. Zís‑
kal jsem tam stipendium. Bylo mi 
osmnáct let a povolili mi vyměnit 
si jednu libru. Musel jsem si vydě‑
lávat na černo uklízením.

Odtamtud jsem dostal nabídku 
do jedné baletní školy v Bruse‑
lu. Jel jsem si pro povolení zpět 
do Československa, ale už mě 
nepustili. Tak vlastně začalo moje 
dlouhé taneční období v Čechách. 
Nejprve v Olomouci a později 
v angažmá v Bratislavě, u Národ‑
ního divadla, kde jsem působil 
devět let jako sólista baletu.

Jak byste charakterizoval 
toto období svého života?

Byly to roky 1973 – 82. Zažil 
jsem tam mnoho zajímavých a 
krásných představení, tančil jsem 
např. v Romeu a Julii či v Labu‑
tím jezeře. V tu dobu bylo divadlo 
pověstné výbornými zpěváky, 
herci i tanečníky. Byl tam velmi 
dobrý a mladý baletní soubor. 
V opeře tenkrát začínal Peter 
Dvorský. Činohra byla dokonce 
každé pondělí vysílána v televizi. 
Měl jsem možnost se potkat se 
spoustou talentovaných a mimo‑
řádných lidí.

Vzpomínáte se na nějaký 
velký zážitek? 

Jednou k nám přijel český 
choreograf Pavel Šmok s nastu‑
dováním baletu na námět české 
pohádky Pták Ohnivák. To byla 
moje role, byl jsem třetí alterna‑
ce. Byla to krásná práce soudo‑
bého moderního tance. Bohužel 
však byla jakousi kritikou soudobé 
politiky. Všechny hry tehdy muse‑
ly být nejprve schváleny nějakým 
komunistickým výborem. Tato 
hra kupodivu prošla. Co se týče 
obsahu, byl tam starý král, který 
udržoval krutovládu ve své zemi 
a držel v kleci Ptáka Ohniváka, 
který pro poddané znamenal 
jakýsi symbol radosti, volnosti 
a svobody. K Ohnivákovi přišel 

princ, kterému pták slíbil splnit tři 
přání, když ho pustí. Pták byl puš‑
těn a starý král svržen. Všechno 
vypadalo na šťastný konec, jenže 
navzdory původnímu scénáři vstal 
princ z trůnu, který získal jedním 
přáním, a opět ptáka uvěznil. To 
už byla očividná alegorie na naši 
politickou zkušenost. Brzy se to 
doslechli komunističtí úředníci a 
donutili to Pavla Šmoka změnit. 
Právě v tom třetím představení, 
kde jsem tančil já, už Pták Ohni‑
vák nesměl být zavřený. Jenže 
pak to zase končilo moc velkým 
happyendem, což zase vyzně‑
lo jako „návod k revoluci“. Je to 
samozřejmě absurdní, ale pro 
komunisty to bylo až příliš vese‑
lé. 

Jak to dopadlo s baletem?
Hra byla zakázána a Pavel Šmok, 

na kterého velmi rád vzpomínám, 
se ocitl na Slovensku na „černé 
listině“ zakázaných autorů. 

Jednou jste mi vyprávěl o 
černošské opeře, kterou jste 
hráli v Bratislavě…

Byla to slavná opera Porgi a 
Bess od amerického skladatele, 
kde jsme účinkovali s baletem. 
Vtipné bylo, že museli být všichni 
herci černí. Každý před předsta‑
vením vyfasoval kýbl černé barvy 
a museli jsme se navzájem natírat 
houbičkami, protože všude si člo‑
věk nedosáhl. Ta barva šla navíc 
velmi špatně odličovat, takže kam 
si člověk neviděl, tam byl černej 
čtrnáct dní. Po představení vždyc‑
ky tekly z divadla potoky „černé 
vody“.

Proč jste z tak skvělého 
divadla odešel?

Tehdejší baletní šéf byl vyhozen 
a nahrazen straníkem, s kterým 
jsem si neporozuměl.

Co jste dělal potom, šel jste 
do jiného divadla?

Ne hned. Nějakou dobu jsem 
působil jako výchovný učitel mlá‑
deže moderního tance a stepu a 
staral jsem se také o pohybovou 
přípravu zpěváků pop music. Až 
potom jsem přešel do Karlínské‑
ho divadla, kde se hrály operety. 
Následně jsem začal studovat 
na AMU  choreografii a stal jsem 
se šéfem baletu Olomouckého 
divadla, které však těsně po roce 
1989 z ekonomických důvodů 
zrušilo baletní soubor. Choreogra‑
fií jsem se toužil zabývat a chvíli 
jsem to dělal pro změnu v divadle 
v Ústí nad Labem. Vedle divadla 
jsem se zapojil do organizace 

festivalu soudobého moderního 
tance Tanec Praha, který existuje 
do dneška.

Nepřemýšlel jste zkusit ješ-
tě práci v zahraničí?

V roce 1995 jsem dostal nabíd‑
ku pracovat jako pedagog v jed‑
nétaneční škole, opět v mé milo‑
vané Anglii, která měla veškeré 
zázemí na velmi dobré úrovni. Ale 
nedostal jsem pracovní povolení. 
Jedna paní na úřadě zkrátka řek‑
la, že tu nikoho z východu nepo‑
třebujou…

To byl tedy první a poslední 
pokus stát se pedagogem?

Poslední ne. Stal jsem se peda‑
gogem na taneční konzervatoři u 
nás. Nejdřív jsem učil angličtinu, 
ta mě, ale moc nebavila a pak mi 
nabídli učit občanskou výchovu. 
Znělo to jako blbost, ale nakonec 
to bylo velmi zajímavé. Dětem 
jsem vlastně povídal o divadle, o 
tom, jak se tam mají chovat, kdo 
je to inspicient, co to je vlastně 
balet… a vyprávěl jsem jim u toho 
vlastní zkušenosti a zážitky, což je 
dost bavilo, protože jim to nikdy 
nikdo neřekl. Nyní když někte‑
ré z nich potkávám v Národním 
divadle, ještě na to rádi vzpomí‑
nají. Bohužel v mé pedagogické 
práci už nikdo dál nepokračuje.

Po této zkušenosti „od 
katedry“ jste tedy již zamířil 
k prknům Národního divadla?

Ještě předtím mě zaujala jiná 
práce. Byl jsem nabídnout svo‑
ji pomoc do gerontologického 
centra v Kobylisích, protože tam 
umřel můj nevlastní otec a oni se 
o něj hezky starali. Paní doktorka 
se mě ptala, co umím, tak jsem jí 
řekl, že skoro nic, že umím ako‑
rát tancovat, dělat choreografii, 
a učit a ona vymyslela, že bych 
mohl tancovat v gerontologickém 
oddělení se seniory, kteří trpí 
Alzheimerovou chorobou a další‑
mi postiženími. Protože jsem znal 
průběh této nemoci, věděl jsem, 
že při ní nedochází k poškozo‑
vání dlouhodobé paměti, a tak 
jsem našel krásnou starou hud‑
bu, takovou, s kterou tito senioři 
často vyrůstali, nějaké foxtroty a 
valčíky, a začal jsem s nimi tanco‑
vat, což dělám dodnes. Provádím 
vlastně jakousi psychickou léčbu 
taneční terapií.

To zní neuvěřitelně a hlavně 
velmi náročně. 

Je to velmi náročné, protože 
jsou ti lidé často na vozíčku, o 
berlích, nebo trpí nějakým stadi‑
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em demence. Navíc u toho dělám 
ještě v divadle a nyní jsem začal 
studovat doktorát právě v oboru 
této terapie. Je to ale úžasné, 
protože se ti lidé obrovsky mění, 
velmi se jim zvedá sebevědo‑
mí, začínají se radovat a doslo‑
va někdy dovádí. Prostě se jim 
to líbí. Daří se mi roztancovat 
celý důchoďák, protože do toho 
zapojím i sestřičky. Jednou přijeli 
nějací kluci předvádět breakdan‑

ce a já jsem u toho začal tancovat 
se seniory, měl byste vidět, jak se 
jim to líbilo…

Tedy, kdybych se Vás zeptal 
na přání do budoucna, patřila 
by mezi ně taneční terapie?

Určitě. Ale samozřejmě vedle 
divadla. Divadlo je moje srdeční 
záležitost, pohybuji se v něm už 
velmi dlouho a snažím se ho dělat 
poctivě a naplno. Pořád jsem se 

učil něco nového od zajímavých 
lidí a to bych si přál i do budoucna. 
Co se týče toho, co si přeji každý 
rok pod stromeček, rád bych se 
ještě někdy vrátil k divadelní cho‑
reografii.

Děkuji za rozhovor a přeji 
mnoho úspěchů.

■ Michal Ježek

Jubilejní 50. maturitní proslov
aneb jak se s tím poprali letošní maturanti

V roce 1959 se stalo mnoho 
důležitých a zajímavých událos‑
tí: Sovětský svaz vypustil sondu 
Luna 2, která jako první přistá‑
la na Měsíci. Dalajláma odešel 
z Tibetu do exilu. V New Yorku 
byla prodána první panenka 
Barbie. Elvis Presley nastoupil 
vojenskou základní službu. Osm‑
náctiletý chlapec jménem Richard 
Starkey dostal pod stromeček bicí 
soupravu a rozhodl se, že se stane 
velkým bubeníkem (no těžko říct, 
jestli se mu to opravdu povedlo, 
ale později si změnil jméno na 
Ringo Star a vystupoval s kape‑
lou Beatles). U nás zahájilo svou 
činnost divadlo Semafor a byla 
vybudována přehradní nádrž Lip‑
no. Jo a na jednom nejmenova‑
ném pražském gymnáziu proběhl 
maturitní ples. 

Nyní se píše rok 2008. Rusko 
vypouští už maximálně tak zvý‑
šené emise skleníkových plynů. 
Dalajláma (i když už asi ne ten 
původní) je stále ještě v exilu. 
Plastová panenka Barbie je věč‑
ná, i když už poněkud změnila 
šatník. Král rock’n’rolu je už přes 
dvacet let po smrti (i když někteří 
věří, že jen odletěl na návštěvu 
za soudruhem Gagarinem, nebo 
si někde v Karibiku užívá anony‑
mity). Ringo Star stále drží v ruce 
paličky a nepřestává bubnovat, i 
když „Brouci“ už se dávno rozle‑
těli. Divadlo Semafor stále ještě 
svítí na naší divadelní scéně a 
přehradní nádrž Lipno stále ještě 
drží pohromadě. A na tom nejme‑
novaném gymnáziu se stále ještě 
drží tradice maturitních plesů. 
Dokonce tak pravidelně, že letos 
proběhl již jubilejní padesátý.

Člověk si říká, že když se něco 
zopakuje již po padesáté, nelze 
v tom nalézt nic nového. Přesto 
si troufám tvrdit, že na každém 
z těch padesáti proběhlých plesů 
bylo něco nevšedního, netra‑
dičního, zábavného a možná i 
vtipného. Nevím, jestli se zrovna 
ten náš (padesátý) ples povedl 

ze všech těch předcházejících 
nejvíce, ale myslím, že alespoň 
tak nějak důstojně doplnil tu 
předcházející řadu. Pro ty, kteří 
z jakéhokoliv důvodu na letoš‑
ním maturitním plese (třeba kvůli 
bublání šampaňského) přeslechli 
zdařilý úvodní proslov maturan‑
tů, bychom zde rádi uveřejnili 
jeho tištěnou verzi:

Vážené paní profesorky a páni 
profesoři, milí rodiče a kamarádi, 
vážené dámy a pánové, dovolte, 
abychom Vás jménem letošních 
maturantů přivítali na jubilejním 
50. maturitním plese gymnázia 
Botičská.

Ač se to zdá neuvěřitelné, od 
prvního nejistého kroku na půdu 
naší školy uplynuly dlouhé čty‑
ři roky, během kterých jsme se 
potýkali s jazyky cizími i mateř‑
ským (kolikrát jsme ani nero‑
zeznali, který je který) s řády 
přírodními, společenskými, ale i 
s tím školním.

Dovolte nám, abychom se 
s Vámi podělili o naše pocity, 
dojmy a vzpomínky, které máme 
čerstvě v paměti, ale řada z nich 
nás bude provázet celý život.

Každý rok byl pro nás něčím 
charakteristický, a proto bychom 
pro Vás rádi udělali takové malé 
shrnutí každého ročníku z pohledu 
nás – studentů. Možná, že někte‑
rým z Vás to připomene i jejich 
vlastní středoškolské studium:

Prvák: Jsme nejmladší. Ostat‑
ní studenti nás neberou vážně, 
ale zato profesoři nás mají rádi 
– nezlobíme, neodmlouváme a 
nechodíme pozdě do hodin. Mít 
tahák je potupa. Nemít přezůvky 
je průšvih. Nechce se nám věřit, 
že ta směšně malá přihrádka je 
skříňka na věci. Holky: My hol‑
ky jsme neustále zamilované do 
těch velkých, urostlých a chytrých 
čtvrťáků. A naši kluci?

Kluci: Ach jo. Holky pořád dolej‑
zají za čtvrťákama a nás si vůbec 
nevšímají. Už aby přišli nějaké 

hezké nové prvačky.

Druhák: Začínají nám vyrůstat 
růžky. Ve škole jsme si již docela 
zvykli, ostatní se s námi kamará‑
dí a profesoři zjišťují, že nejsme 
zase tak hodní a pilní studenti, 
jak si mysleli. Tahák je občas fakt 
potřeba a někdy se stane i to, že 
přijdeme trošičku později do ško‑
ly. Jediné, co nás opravdu štve, je 
ročníková práce, kterou bychom 
raději obžalovali, než obhajovali.

Kluci: My kluci jásáme! Konečně 
přišly prvačky. To aspoň nejsou 
takový kačeny, jako u nás ve tří‑
dě.

Holky: Zato nám ti skvělí čtvrťá‑
ci odešli a takoví už tady nikdy 
nebudou!

Třeťák: Škola patří nám. Matu‑
rita daleko a profesory už jsme 
stejně dávno prokoukli. Tahák už 
mimochodem používáme skoro 
všichni, stejně tak chodíme poz‑
dě, nepřezouváme se a neděláme 
úkoly. Profesoři vzpomínají, jak 
to bylo krásné, když jsme byli 
v prváku. 

Kluci: Hurá!!! Nám klukům zase 
přišly prvačky.

Holky: Kluci už jsou vážně trap‑
ný! Motají se kolem prvaček a nás 
si vůbec nevšímají.

Čtvrťák: Jsme rebelové. Snaží‑
me se aspoň někdy přijít do školy, 
aby nás vůbec pustili k maturitě. 
Nemít tahák je průšvih. Mít pře‑
zůvky je potupa. Profesoři pomalu 
sčítají šediny a dny do maturity. 
Skříňky jsou již v takovém stavu, 
že mnoho lidí ani pořádně neví, 
co v nich má. Některým se tam 
již rozmnožují rostliny a primitivní 
formy živočichů.

Kluci: Nás kluky už nebaví, jak 
za námi prvačky běhají. Nemáme 
na ně čas, musíme se učit.

Holky: No a nám holkám je jed‑
no, co kluci s prvačkami dělají. 
My se musíme učit.
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A teď tady po čtyřech letech 

před Vámi stojíme a uvědomuje‑
me si, že nám tohle všechno při‑
rostlo k srdci. Myslím, že je nám 
každému trochu smutno, když si 
představíme, že za pár měsíců 
odejdeme. Začíná nová etapa 
našeho života, a i když to někdy 
obratně skrýváme, tak jsme 
dospěli a jsme lépe připraveni 
zdolávat další překážky.

Za to všechno bychom chtěli 
poděkovat všem profesorům, kte‑
ří nás kdy učili, suplovali, zkoušeli, 
zapisovali, opravovali, známkovali 

i poznámkovali. Zvláště pak chce‑
me poděkovat profesorce Vlastě 
Sudzinové, Aleně Šmejkalové, 
Vlastě Čepelové a profesoru Petru 
Šímovi, s kterými jsme, jakožto 
s třídními, byli v nejčastějším 
kontaktu a s kterými jsme zažili 
spoustu všedních i nevšedních 
situací.

Jsou tady i další významní lidé, 
bez kterých bychom se neobešli. 
Jsou to všichni, od vedení školy až 
po pana vrátného, paní uklízečku 
či pana školníka. I těm patří náš 
velký dík. 

Velký dík patří také našim rodi‑
čům, za to, že to s námi ty čtyři 
roky vydrželi a podporovali nás 
v našem konání, i když se třeba 
i kolikrát na třídních schůzkách 
dost podivovali tomu, co ve škole 
dokážeme.

Vám všem děkujeme za pozor‑
nost a přejeme příjemný večer a 
dobrou zábavu. 

■ Vít Vršník, Tereza Bílková

Okolí GB: Letohrádek Amerika
 V našem dnešním poví‑

dání se od Botičské trochu vzdálí‑
me, ale zase ne natolik, abychom 
opustili katastr, ve kterém naše 
škola leží. Projdeme‑li Botičskou 
ulicí do ulice Na Slupi a zahneme‑li 
vlevo ke kostelu sv. Alžběty, proti 
němuž se nachází objekt bývalých 
lázní, můžeme mezi nimi vystou‑
pat příkrou a romantickou Apoli‑
nářskou ulicí ke kostelu sv. Apoli‑
náře a dále kolem známé budovy 
porodnice až na nároží s ulicí Ke 
Karlovu. Zde opět odbočíme vlevo 
a projdeme tou částí ulice, která 
je mezi moderní budovou Urolo‑
gické kliniky VFN a ústím ulice Na 
Bojišti. Pak už zbývá jen několik 
kroků k romantickému zámečku 
s několika názvy, jehož historii 
i starodávné pověsti k němu se 
vážící bych zde rád zmínil. 

 V roce 1715 kupuje od 
Josefa Línka, měšťana Nového 
Města pražského, pozemek, na 
němž stojí letohrádek, včetně 
rozsáhlé zahrady a vinice, Jan 
Václav říšský hrabě Michna, pán 
na Vacínově. Podle něj se také 
stavbě říká „Letohrádek hraběte 
Michny z Vacínova“. 

 Tato nádherná barokní 
stavba je dílem geniálního archi‑
tekta Kiliána Ignáce Dienzenho‑
fera, který ji vystavěl v letech 
1717 – 1720, a neověřený zdroj 
nám říká, že se pro tuto stavbu 
inspiroval snad někde ve Francii. 
Objekt se sice nyní nachází v ulici 
Ke Karlovu, ale na přelomu deva‑
tenáctého a dvacátého století se 
tato ulice jmenovala právě podle 
architekta Dienzenhofera. Ze dru‑
hé poloviny devatenáctého století 
rovněž pochází označení „Ameri‑
ka“.

 Nádvoří a zahrada leto‑
hrádku jsou dotvořeny sochami 
z dílny slavného barokního socha‑
ře Matyáše Bernarda Brauna, 
které pocházejí z období kolem 

roku 1730. Na nádvoří jsou to dvě 
sochy znázorňující zápas Herkula 
s obrem Kakem, v zahradě pak 
najdeme dvojice antických božs‑
tev jako alegorie čtvera ročních 
období: bůh Bakchus coby podzim 
s bohyní Demeter, představující 
léto, druhé sousoší pak předsta‑
vuje boha Apollóna jako zimu a 
bohyni Artemis coby jaro.

Nejzajímavějším v interiéru je 
velký sál v prvním patře, který 
připomíná jakýsi chrámek múz, 
jehož stěny a klenba jsou pokryty 
freskami. Velká freska znázorňuje 
boha Apollóna, který drží planoucí 
pochodeň, to proto, že byl bohem 
slunce a světla. Apollón se vzná‑
ší prostorem na okřídleném koni 
Pegasovi, obklopen rejem drob‑
ných géniů. Velkou fresku dále 
doplňují čtyři alegorie architektu‑
ry, malířství, hudby a geometrie. 
Stavitel římského Kolosea, uka‑
zující císaři Vespasiánovi plány 
stavby, znázorňuje architekturu, 
Apelles, malující portrét Alexan‑
dra Makedonského, představu‑
je malířství, Orfeus, zvuky lyry 
okouzlující zvěř, značí hudbu a 
Smrt Archimedova vyjadřuje geo‑
metrii.

Stavba letohrádku byla dokon‑
čena roku 1719, nebo počátkem 
roku 1720, a již 19. září 1729 
byl objekt prodán za deset tisíc 
zlatých Karlu Josefu hraběti Des‑
foursovi a po vystřídání dalších 
tří majitelů získal letohrádek 
profesor pražské university Josef 
Veith. Ten zde často hostil uče‑
nou společnost, mezi jinými také 
profesora matematiky Stanisla‑
va Vydru, hudebního skladatele 
Václava Jana Křtitele Tomáška a 
také Ignáce Cornovu, který byl 
svobodným zednářem. Prý se zde 
scházeli zednáři, k čemuž se váže 
hrůzostrašná pověst. 

Žena jednoho ze zdejších zed‑
nářů přišla jednou za velmistrem, 

protože si přála, aby její muž 
z řádu byl propuštěn. Velmistr 
řádu nejprve žádost rázně odmítl, 
když ale žena neústupně trvala 
na svém, řekl, že je pouze jediná 
možnost, jak to udělat, a podal jí 
velikou knihu, celou černou, v níž 
bylo na každé straně napsáno 
jméno jednoho člena a nakresle‑
no srdce. K tomu jí podal zlatou 
jehlici a řekl, ať srdce zlatou jehli‑
cí propíchne, nebojí‑li se. Žena se 
nerozmýšlela a nakreslené srdce 
proklála. V tu chvíli se na papíře 
objevila kapka krve a v dáli se 
ozval srdceryvný výkřik. Jaké 
strašné překvapení pak čekalo 
nešťastnici, když po návratu domů 
nalezla svého manžela mrtvého 
spolu se stejnou zlatou jehlicí, 
kterou prve byla papír proklála, 
tentokrát však pohrouženou do 
skutečného manželova srdce.

Prý sem docházel i zednář z Malé 
Strany, který bydlel v Ostruhové, 
tedy dnešní Nerudově ulici. Údaj‑
ně byl zrazen svojí žárlivou milen‑
kou, dán do vězení a popraven 
na Popravním kameni na Karlově 
náměstí, v blízkosti kaple Boží‑
ho Těla, což inspirovalo Karolinu 
Světlou, aby tento příběh zvěčnila 
ve Zvonečkové královně.

Roku 1826 byla v Americe zří‑
zena zahradní restaurace, kterou 
navštěvovali převážně němečtí 
zákazníci, a byla pojmenována jak 
jinak než Amerika. Toto pojmeno‑
vání vzniklo prý proto, že se zde 
scházeli dobrovolníci, kteří dopro‑
vázeli rakouského arciknížete 
Maxmiliána do Mexika. Jiná verze 
vypráví také o uprchlících, kteří 
tajně odcházeli z monarchie do 
Spojených států, kde hledali lepší 
práci, lepší výdělek a v neposled‑
ní řadě také volnost a svobodu 
v době, kdy u nás tvrdou rukou 
vládl absolutistický ministr Bach.

V jednom ze dvou zahradních 
domků, které přiléhají ke dvo‑
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ru letohrádku, prožila dětství 
významná česká herečka Růžena 
Nasková (1884 – 1960), která 
byla členkou Národního diva‑
dla v letech 1907 – 1948. Otec 
Naskové, který byl úředníkem 
pražského magistrátu a účetním 
dobytčího trhu na Karlově náměs‑
tí, dostal k obývání se svojí rodi‑
nou právě tento domek. 

Sama herečka Nasková vzpomí‑
ná na své dětství v Americe a na 
různé příhody ve své knize pamětí 
„Jak šel život“ těmito slovy: 

„Představte si: narodila jsem 
se v Americe. Ale ne za mořem. 
Amerika, kam jsem jednoho dne 
o hodině třinácté zhurta a neče‑
kaně přikvačila, že jsem mamin‑
ku ani nenechala buchty dopéci, 
je utěšený barokový letohrádek 
v ulici U Karlova. Nemohlo být 
krásnějšího dětství nad ono, jež 
jsem si žila v Americe!“.

Letohrádek býval prázdný a 
využíval se pouze výjimečně 
k výstavám průmyslové školy. 
Malá Růženka se tak v romantic‑
kém prostředí zámečku cítila jako 
vládkyně. Měla ráda tuto oázu, ve 
které prastarým sochám svěřova‑
la svá dívčí tajemství. Ve zchátra‑
lém stavení vpravo od zahradního 
domku bývalo nucené útočiště 
„šupáků“ – bezdomovců, zlodějů a 
tuláků, kteří odsud bývali posíláni 
postrkem, tj. šupem, z Prahy do 
svých vesnic na venkově. Růžen‑
ka se zajímala o zdejší prapodivné 
obyvatele i správce Tůmu. 

„Když jsem jako dítě poprvé 
viděla v Národním Divadle Dali‑
bora, srdečně jsem se zaradovala 

při vstupu žalářníkově a ihned 
jsem hlasitě konstatovala: Jé, pan 
Tůma! Měl právě takový veliký 
kruh se spoustou klíčů jako můj 
přítel z Ameriky, jen mne mátlo, 
že tak smutně zpívá. Pan Tůma 
byl samý žert a smích i se svými 
svěřenci a zpívat jsem ho nikdy 
neslyšela,“ vzpomíná Nasková a 
pokračuje: „Společnost, kterou 
hostívala šupárna, byla přepestrá. 
Cikáni, poběhlice s dětmi nesený‑
mi jako ranec v šátku na zádech, 
potulní muzikanti, šlejfíři, žebráci 
a dokonce tam jednou přenocova‑
li dva vousatí řečtí mniši…“

Ze dvorku za domkem, ve kte‑
rém Naskovi bydleli, bylo vidět na 
dvůr sousedního patologického 
ústavu, kde se na nízké střeše celé 
léto sušily lidské kostry. Růženka 
se jich nebála: „Stávali nebo seděli 
si tam jako na besedě a já se jich 
nikdy nebála, třebaže jsem věřila 
na strašidla a bála se potmě. Tito 
kostlivci byli příliš skuteční, zna‑
la jsem je a měla před očima od 
nejútlejšího dětství, hleděli na mé 
hry prázdnýma očima a mně se 
zdálo, že jsou šťastni a že se na 
mě dokonce smějí.“

Daleko více strašidelní byli živí 
lidé v protějším ústavu choro‑
myslných. Z oken Kateřinek často 
do zahrady letohrádku zíraly divé 
zraky duševně chorých pacientů. 
U okna sedávala i krásná dívka 
s dlouhými černými vlasy, které si 
přivazovala ke mřížím, a zpívala 
árie z oper – říkali jí Viktorka. 

Růženka si vážila i toho, že ji 
přijali do své party kluci a holky 
z Bojiště: „Natloukli mi stejně 
jako já jim v případě potřeby, 

špinavé, odřené a rozbité lokty i 
kolena mne zdobily, jak byl rok 
dlouhý, nikdo mi nedal znát, že 
nejsem z nich…“ S dětmi z Bojiš‑
tě měnila pocukrované buchty od 
své maminky za lívance s povidly 
a byla spokojená, že ji nepovažu‑
jí za ufňukanou slečinku. „Sžila 
a sbratřila jsem se i s blízkými 
mrtvými věcmi a každý a všechno 
mi dalo něco dobrého pro život.“ 
Tolik vzpomínky herečky Růženy 
Naskové.

Letohrádek byl v dřívějších 
dobách zván také „U Trpaslíků“, 
podle drobných sošek alegoric‑
kých putti, které zde stávaly po 
roce 1902 na sloupech v oplocení, 
jež odděluje objekt od ulice. Putti 
zobrazovali lásku, zasnoubení, 
těhotenství a mateřství. Sošky 
jsou vidět ještě na novinové foto‑
grafii z konce roku 1934, pak ale 
zmizely a s nimi i označení „U 
Trpaslíků“. 

Letohrádek měl řadu dalších 
uplatnění – sídlilo zde dívčí gym‑
názium Minerva, které vzniklo roku 
1890 na popud Elišky Krásnohor‑
ské, býval tu chudinský ústav; na 
zahradě se pásl dobytek. 

Důstojného využití se letohrád‑
ku dostalo až po roce 1932, kdy 
se v letohrádku usadil Spolek 
pro postavení pomníku Antonína 
Dvořáka v Praze a vybudoval zde 
muzeum. Mezi jinými předměty 
(mistrova korespondence, foto‑
grafie, notové autografy) je zde 
také faksimile rukopisné partitury 
slavné symfonie e moll op. 95, 
zvané Novosvětská, kterou Dvo‑
řák dobyl skutečnou Ameriku, a 
tak je umístění jeho muzea v té 
pražské opravdu příhodné.

Antonín Dvořák sám ale v leto‑
hrádku nikdy nebydlel, roku 1877 
se přestěhoval do domu v Žitné 
ulici č. 14 a žil zde až do své smr‑
ti. 

■ Jan Hanousek

Na této fotografii jsou dobře 
patrny sochy putti, které byly 
přibližně do roku 1934 na 
sloupech plotu mezi zahradou 

Ameriky a ulicí. 
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Jak se do lesa volá,
tak se z lesa ozývá

Co vás tak napadne v souvislos‑
ti s tímhle příslovím? Mě většinou 
práce. Tak, tak, práce. Zvláštní? 
Ale vůbec! Líná trochu jsem, 
ostatně jako asi všichni, takže 
mě práce moc extra nepřitahuje. 
Řekla bych, že někdy k ní pociťuji 
i  odpor. Koneckonců také zaleží 
na tom, o jakou práci se jedná. 
Například práci výrobního cha‑
rakteru mám ráda. Nejdřív bych 
možná ještě měla zmínit svoje 
pracovní kategorie.

První je práce zbytečná. Do ní 
spadají všechny práce, které jsou 
lidově řečeno na nic. To zname‑
ná všechny práce, které se musí 
v určité periodě stále dokola opa‑
kovat, v nejhorším případě i stej‑
ným způsobem. Sem patří vytí‑
rání, vysávání a utírání prachu. 
Vytírat musíte pravidelně, nejlépe 
jednou až dvakrát týdně. To samé 
platí pro vysávání a v některých 
čistotnějších rodinách i pro utí‑
rání toho zpropadeného prachu. 
Nehledě na to, že se to musí dělat 
skoro „furt“ (jednou týdně je 
furt), je to taky děsná nuda. Nebo 
snad u vás doma máte více způ‑
sobů jak vysát „zasviněný pokoj“? 
Mě teda napadlo jenom přehodit 
si trubku od vysavače z jedné 

ruky do druhé. U vytírání jsem 
trochu dál, mám na výběr z pěti 
desinfekčních přípravků a tří typů 
hadrů a občas je mi k dispozici i 
mop. No a v utírání prachu jsem 
na tom vědecky nejhůře ‑ nena‑
padlo mě totiž vůbec nic. Obavám 
se, že to bude nejspíš tím, že tuto 
činnost neprovádím (vždyť jsem 
vám přece říkala, že to dělají jen 
čistotnější rodiny).

Další kategorií je práce užitečná 
pro jiné. Dalo by se to vysvětlit asi 
tak, že kopete na cizím záhonku, 
ale vaše růže mezitím schnout. 
K téhle práci se dostanete tak, 
že práce zbytečné jsou všechny 
hotové, a jelikož ostatním přijde, 
že se flákáte, vyfasujete třeba 
sekání zahrady. Vám to nic nedá 
‑ nebaví vás to, bolí vás ruce a 
nohy a ještě ke všemu máte všu‑
de ty hnusné zelené kousky. No 
ale trávník je spokojen a rodiče 
taky ‑ co víc byste si mohli přát, 
udělali jste přece „děsně užiteč‑
nou“ věc. Jednoduše řečeno, do 
této kategorie patří činnosti, které 
mají rádi hotové vaši rodiče. Tře‑
ba hrabání listí, natírání plotu a 
stříhání keříčků. Jedinou výhodou 
těchto prací je to, že se pravidelně 
neopakují a v zimě od nich máte 

klid úplně. 
Tak a teď jsme se dostali k prá‑

ci, při které už konečně začnete 
zalévat vlastní růže. Jedná se o 
práce užitečné. Sem patří všech‑
no, co vás baví a zároveň můžete 
určitým způsobem obhájit jako 
užitečnou činnost. Většinou jsou 
to právě práce výrobního charak‑
teru. V mém případě je to cokoliv, 
co alespoň jednou v životě prak‑
ticky upotřebím. Ušité šaty, kap‑
sář, batikované tričko, keramická 
olejová lampa, svícen, proutěný 
košíček, kožená krabička. No a 
takhle bych mohla pokračovat 
donekonečna. Anebo do chvíle, 
kdy přijde jeden z rodičů a s ním 
práce první nebo druhé katego‑
rie. 

Ale nenecháme se rušit, protože 
mám ještě jednu kategorii. Umě‑
leckou nebo zábavní, můžete si 
vybrat. Čtení si, koukání na tele‑
vizi a psaní (denní záznamy, črty, 
vedení si deníku, diáře ‑ říkejte si 
tomu, jak chcete). Vlastně už to 
ani není práce, ale jelikož si na 
tuto činnost potřebujete vyhradit 
čas, který byste jinak věnovali 
práci, tak se to tak bere. Ale nej‑
oblíbenější kategorie to není, tou 
je trojka, na čtyřku je potřeba 
určitá pohoda a naladěnost (na 
psaní určitě).

Tak ale abych se vrátila k tomu 
lesu. Vždycky, když se po mně 
chce práce číslo jedna či dvě, tak 
se snažím nějak se z ní vykroutit. 
Bohužel to většinou dopadne tak, 
že vyslechnu již zmíněné přísloví 
a pod pohrůžkou toho, že se mi 
z lesa ozve: „Tak a s tím výletem 
rozhodně nepočítej, jo a kapes‑
né na příští měsíc také nebude,“ 
jsem nakonec přinucena činnost 
vykonat. Někdy to tak nevýhodné 
není, třeba za odfláknuté vytírání 
kapesné a výlet, to jde. Ono to 
s tím lesem stejně nebude tak 
horké. Zrovna včera na fyzice 
jsem se dozvěděla, že ozvěna, 
například ta lesní, je schopna 
zopakovat jenom poslední dvě 
slabiky slova, které vyslovíte. 
Zajímavé. Mohli bychom na tom 
výletě vyzkoušet, jak si poradí se 
slovem knihovna v pátém pádě.

■ Veronika Pařízková 2.A
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„To nejlepší, co může člověk 
v Srbsku zažít, je asi večer 
ve Skaderlii. Vidět lidi, jak se 
baví…“

O Srbsku, romské dechovce, čes‑
ké pohodě, svatbě s tancováním 
na stolech i o aktuálním problému 
autonomie Kosova. 

Jsi narozen v Srbsku. Jak 
dlouho a proč žiješ v České 
republice? Jaký je tvůj vztah 
k oběma zemím?
V Srbsku jsme žili tři roky. V roce 
1993 jsme se s matkou a otčímem 
přestěhovali z Bělehradu do Čech. 
Byl poválečný stav, inflace. Přijeli 
jsme sem na pozvání známých. 
Myslím, že mám k oběma zemím 
hodně dobrý vztah. Do Srbska 
pravidelně jezdím každé léto a i 
v zimě asi na dvacet dní. Jsem tu 
spokojený, ale po Srbsku se mi 
stýská. 

Co se ti v Čechách a na Češích 
líbí? Můžeš na něčem porov-
nat naši a srbskou mentalitu a 
atmosféru v zemi? 
To, co se mi v Čechách líbí, je 
taková ta velká pohoda v hos‑
podě, pěkně u pivečka, takovej 
ten „českej Švejk“. Nedávno za 
mnou přijeli kamarádi z Bělehra‑
du v rámci zájezdu po evropských 
městech a hned si pochvalovali 
české pivo. U nás (v Srbsku pozn. 
red.) hospody moc nejsou a vět‑
šinou se tam lidé chodí jen hlasitě 
odreagovávat. Zatímco tady se 
v hospodách relativně v klidu řeší 
i závažné věci, u nás se řeší jen 
doma, a to hekticky. Lidé v Srb‑
sku jsou hodně „zpruzení“. Platy 
nerostou, všechno se zdražuje, 
teď se sice životní úroveň trochu 
ustaluje, ale není to žádná sláva. 
Srbové jsou ale hodně unavení. 
Zemí neustále probíhaly nějaké 
konflikty. Jen generace mých 
rodičů měla za Tita dobré dětství. 
Války s Turky, první a druhá svě‑
tová válka, válka s Chorvatskem, 
v roce 1999 navíc celoplošné 
bombardování Srbska. Po něm se 
dokonce mluví o rakovinové epi‑
demii, ty bomby byly z ochuze‑
ného uranu. Národ je pod stálým 
tlakem. Jsme asi prokletí. Navíc 
ke všem, co jsme s nimi válčili, 
cítíme velkou nenávist. I přesto 
se mi zdá, že jsou lidé v Srbsku 

šťastnější než tady, to mi přijde 
úžasné. 

To odreagovávání je tedy 
důsledkem tlaku, který popi-
suješ? A jací jsou jinak Srbo-
vé, ve vztahu k druhým, jsou 
vstřícní? 
Odreagovávání je potřebou 
národa. Srbové jsou ohromně 
hostitelský národ. Někteří lidé 
pomalu nemají na chleba, 
ale když přijde cizinec, třeba 
kdybys přijel jako kamarád 
z Čech, vůbec by nevadilo, 
že neznáš jazyk, kdybych 
se za tebe zaručil, nikdo by 
neměl problém, hned by si tě 
vzal někdo k sobě. Dal něco 
k pití… V jedné české písni 
se zpívá: „Ve Skaderlii (uli-
ce v Bělehradě pozn. red.) 
potkávám bohémy ze všech 
stran, pijí kávu, zvou mne 
dál, jako bych je léta znal.“ 
To myslím vše vystihuje. 

Předpokládám, že se to hos-
titelství nějak pojí s nábožen-
skými tradicemi. Jakou roli 
hraje ve vaší společnosti ná-
boženství a víra?
Každá rodina má u nás svého svět‑
ce. Každý má svátek někdy jindy. 
Na ten den se všichni z příbuzných 
sejdou k rodinnému stolu a slaví 
se. Vždycky se hodně jí a pije. U 
nás nesmí nikdy chybět nějaké to 
opékané prase. Tahle tradice se 
dodržuje asi v devadesáti procen‑
tech rodin. Většina Srbů se hlásí 
k pravoslaví. Neznamená to, že 
by všichni věřili v Boha, minimál‑
ně ale každý Srb někdy v kostele 
zapálil svíčku. Tady za Botičskou, 
směrem na Albertov, je jeden pra‑
voslavný kostel. Zapaloval jsem ji 
tam těsně po vyhlášení autono‑
mie Kosova (17. 2. 08 pozn. red.) 
a přál si, ať to dobře dopadne. 

Nemáte potřebu se někdy tak 
trochu ptát: „K čemu nám ta 
víra vlastně je?,“ vzhledem 
k tomu, že Srbové nemají 
dlouhodobě důvod k radosti? 
K tomu existuje jedno pořekadlo. 
Říká se, že se Řekům daří, pro‑
tože přešli na nový kalendář. Nám 
ale ne, protože ho máme prošlý. 
(Roku 1582 byl juliánský kalendář 
nahrazen gregoriánským, pozn. 
red.)Je to, jako kdybys  používal 

starý telefonní seznam. Proto se 
Bohu ne a ne dovolat.

Jsou velké rozdíly, co se život-
ní úrovně týče, mezi jednotli-
vými oblastmi v Srbsku?  
Určitě velké. V Bělehradě najdeš 
extrémně inteligentní lidi, je to 
moderní město, asi jediné, kde 
se objevují turisté, ještě spíš ale 
narazíš na studenty. Stačí vyjet o 

padesát kilometrů dál a připadáš 
si jako ve vidlákově, kde má kaž‑
dý svou kravičku, políčko… 

Myslím, že většina lidí v Čes-
ku v obraze ví, co se v Srbsku 
děje, i nějaké kapitoly vaší 
historie se učí… Nevím ale, 
zda bych nebyl v rozpacích, 
kdyby se mne někdo zeptal, 
čím ještě je Srbsko zajímavé. 
Co stojí za to v Srbsku vidět a 
zažít? 
Vzhledem k tomu, že bylo Srbsko 
ve válce vícekrát srovnáno se 
zemí, co se týče památek, není 
tam moc co vidět. Měli jsme tu 
smůlu, že skrz nás šla válečná 
linie mezi Rakouskem‑Uherskem 
a Osmanskou říší. Máme tam ale 
pěkné věci, třeba Bělehradská 
pevnost Kalemegdan se hodně 
podobá Vyšehradu. Nyní se už 
alespoň něco začíná renovovat. 
Na jihu země pak stojí za vidění 
krásná příroda. To nejlepší, co 
může člověk v Srbsku zažít, je asi 
večer ve Skaderlii. Vidět lidi, jak 
se baví… Hodně zajímavé jsou i 
velké festivaly romské dechovky. 
Jsou to vlastně mezinárodní akce, 
kde se tři dny v kuse pije, tancu‑
je a furt jede… Existuje taková 
vtipná povídka, že prý po jednom 
takovém festivalu našli novináři 
pod stromem tři nahé Dány. Když 
se jich ptali, co tam dělají, jen na 

Rozhovor s Filipem Petrovičem
osmnáctiletým Srbem a studentem

3. C Gymnázia Botičská

Pravoslavný chrám v centru
 Bělehradu.
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ně koukali, vůbec nevěděli, kde 
jsou… a prohlásili: „Za rok jsme 
tu zas!“ 

Dalším otazníkem by pak byla 
srbská kultura, byť jsme se jí 
už dotkli, významní Srbové a 
jejich činy… Co zajímavého 
lze např. nalézt ve světě srb-
ské literatury? Srbové jsou 
tuším pověstní svým zájmem 
o hudbu.
Hudba je hlavní stmelovací pro‑
středek v Srbsku. Hodně oblíbená 
je dechovka. Není to ale taková 
Moravanka jako tady. Hrají ji 
Romové. Je daleko temperament‑
nější, živější… Romové u nás taky 
kradou, taky nepracují jako tady, 
ale za tu hudbu a tance je máme 
rádi. Jejich kočovný život obdi‑
vuji. V Srbsku máme také hod‑
ně klubů, kde se hraje house a 
techno. Hodně se poslouchají ale 
i staré folkové písničky. Ty jsou 
většinou hodně emotivní a občas 
i dost blbý. V literatuře je hod‑
ně významný Ivo Andnič, držitel 
Nobelovy ceny, především za 
román Most přes Drinu. Jinak je 
určitě známé jméno Nikola Tesly.

Platí tedy to, že se u vás každý 
ve folku orientuje. Pokud vím, 
u nás, alespoň mezi mladou 
generací, lidové a národní pís-
ničky moc nefrčí. Snad kromě 
táboráků.
Každý Srb zná hodně národních 
písní. Dělíme je na národní, to jsou 
ty hodně staré, takové dost „ze 
života“, folk – ty už jsou novější 
s texty stále dobrými a pak ještě 
turbofolk. To jsou ty nejnovější 
písničky, stojí za h… a můžeš je 
zpívat, jen když jsi opilej. Taky 
ještě letí hudba ze 70. a 80. let, 
něco jako „srbské evergreeny“. 
Já třeba poslouchám skupinu Bílý 
knoflík, kterou už poslouchala 
moje máma. 

Říkal jsi, že je srbský národ 
unaven. Jaká je aktuální atmo-
sféra v zemi? Po nedávném 
vyhlášení autonomie srbské 
provincie Kosovo je prý poli-
tická scéna rozdělaná? Jaký je 
v otázce samostatnosti Koso-
va názor lidí? Opravdu všichni 
nechtějí autonomii uznat? 
Vláda podala v sobotu (8. 3. 08 
pozn. red.) demisi. Evropská unie 
se pokoušela Srbsku nabídnout 
jednání o vstupu. Zatímco premi‑
ér se ptal, zda budou probíhat i 
včetně Kosova, prezident prohlá‑
sil, že se bez něj klidně obejde. 
Není to tak dlouho, co tvrdil opak. 
V dubnu mají být předčasné volby. 

Lidé nevědí, co mají dělat. Nedáv‑
no se v Bělehradě konal největší 
protest v dějinách. Hlavní třídou 
pochodovalo půl až milión lidí. 
Většina lidí je určitě proti auto‑
nomii. Jasně, že najdeš i takové, 
kterým je to jedno. To jsou hlavně 
ti urbanizovaní, 
proevropští v Bělehradě, kteří se 
jen ptají, co z toho máme? Ty ale 
nezajímá žádný národ ani tradi‑
ce.

Myslíš, že bude atmosféra 
dále houstnout? K čemu může 
dojít? 
To je ten největší problém, není 
to jen věcí Srbska a Kosova. Může 
z toho být konflikt v daleko vět‑
ším měřítku. Nevím, jestli je to 
pravda, ale u nás se říká, že už 
Rusové asfaltují vojenská letiště 
po celém Srbsku…
Jaký je vztah Ruska k Srbsku?

Stručně by se dalo říct, že jsou 
Rusové naši velcí bratři, kteří nám 
ale nikdy pořádně nepomohli, 
když jsme to potřebovali.

Z přednášky, kterou jsi měl 
v hodině zeměpisu, vím, že je 
to pro tebe hodně citlivá otáz-
ka, ale zajímalo by mne, jaké 
myslíš, že jsou opravdové 
důvody, aby Kosovo zůstalo 
v Srbsku? 
Představ si národ jako strom, 
který má široký kmen a bohatou 
korunu. Vespod má svoje kořeny, 
bez kterých se neobejde. V těch 
kořenech je jeho hrdost. Národ 
bez hrdosti není národem, jak 
má být. Naše kořeny jsou právě 
v Kosovu. Navíc si myslím, že 
Albánci usilují o vytvoření někdej‑
šího národa Velké Albánie a že 
by se u Kosova nezastavili. Je to 

strašně citlivá věc. Existuje hodně 
písniček, kde se zpívá o Kosovu 
a kosovské bitvě. Vždycky, když 
nějaké slyším, se mi chce brečet. 
Myslím, že je náš národ hodně 
bit. 

Neber to jako jízlivost, ale 
nemyslíš, že se v Srbsku kon-
centrují hodně nacionalistické 
myšlenky a že si snad za něk-
teré problémy můžete sami? 
Lze těžko přehlédnout obrov-
skou brutalitu, např. ve válce 
s Chorvatskem. 
Ve válce dělají zvěrstva vždycky 
obě strany. Ve válce s Chorvat‑
skem to tak bylo. Když válčíme, 
chováme se jako zvířata, nevíme, 
kdy přestat. Já to neomlouvám. 
Nechápu ale, proč bylo u meziná‑
rodního soudu obžalováno čtyřicet 
Srbů a Chorvaté jen dva. Stejná 
zvěrstva dělali totiž i Chorvaté.

Na své přednášce jsi odpově-
děl na otázku, jak se ke Koso-
vu a kosovským Albáncům 
postavit, dost radikálně. Stále 
se k militantnímu názoru hlá-
síš? Myslím, že nejen mě jsi 
tím vystrašil…
Ta reakce byla příliš emotivní a 
trochu bezprostřední. Neříkám, že 
Albánci v Kosovu nemají být. Vím, 
že jsou mezi nimi fajn chytří lidi, 
stejně jako všude jinde. Vím, že 
někteří z nich dopadli dost hroz‑
ně. Když Albánii dobyla Osman‑
ská říše, byla spousta Albánců 
vychována Turky. Jsou tam vlast‑
ně takoví „turečtí Albánci“. Nechci 
ale, aby se odtrhli! Vím z vyprá‑
vění svého otčíma, který z Kosova 
pochází, co vše Albánci v Kosovu 
měli a mohli. Otčím mi jednou 
ukazoval dvojjazyčné vysvědčení. 
I v dalších oblastech se používa‑

 Bělehrad 21. 2. 08
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ly dva jazyky. Měli svoje vlastní 
úřady, zástupce v parlamentu, 
v podstatě vlastní samosprávu. 
Srbové se jim kromě samostat‑
nosti snažili vyjít vstříc. 

Jaké tě tedy napadá řešení, 
když už to nebude vojenský 
zásah? 

Je to hrozně smutný, ale mys‑
lím, že je to neřešitelná situace. 
S Albánci se prostě nedomluvíš, 
a když se domluvíš, stále budou 
nějaké hádky. Je to jako bys měl 
flašku koly, protřepal ji a čekal, že 
nevystříkne. Mockrát jsem o tom 
přemýšlel, vždycky je mi z toho 
jen špatně. 
Hodně to komplikuje i velmi malá 
vzdělanost Albánců. Je tam obrov‑
ská negramotnost a chudoba. To 

jen vyživuje pozici extremistic‑
kých skupin a drogových dealerů. 
Na druhou stranu extremis-
mus najdeme i v Srbsku. Vím, 
že se k území Kosova a k jeho 
symbolům váží vaše tradice a 
tedy i jistá identita. Přiznám se 
ale, že úplně nechápu, proč za 
situace, která je tak dlouhodo-

bě plná nenávisti, a za stavu, 
kdy srbský národ zrovna vnitř-
ně nekvete, stále urputně lpět 
na minulosti. Nebylo by lepší 
hledat a popřípadě vybudovat 
ony kořeny jinde? Nemyslím 
tím na Kosovo zapomenout, 
ale přemýšlet o tom, jakou 
mají Srbové perspektivu a co 
ještě národ tvoří. Čím vlastně 
může být srbský národ Evropě 
a světu užitečný? 

Myslím, že Srbové mohou být 
užiteční spoustou věcí. Máme 
vzdělané lidi studující i na Hard‑
wardu, také srbské školy jsou 
docela kvalitní. Problém ale je, že 
většina z těch, kteří něco dokázali, 
ze země odešli. Srbsko může těžit 
ze své dobré geografické pozice 
a predispozice stát se centrem 
Balkánu.

Říkal jsi, že zvažuješ vstup 
do Srbské armády v případě, 
že by byla mobilizace. Stále o 
tom přemýšlíš? Jak se k tomu 
staví tvoji rodiče? Jak tvoji 
situaci hodnotí spolužáci a 
kamarádi?
Rodiče by mne nepustili, nevědí 
o tom. Říkám si, čím udělám pro 
Kosovo víc, jestli tím, že půjdu 
bojovat do války a třeba mne 
zabije první kulka, nebo třeba 
tím, že něco vystuduji. Využiji 
svoje jazyky ‑ umím česky, srb‑
sky, rusky, anglicky a budu se 
nějak angažovat. Mrzelo mne, že 
jsem nemohl být na těch velkých 
demonstracích. Řekl jsem si, že 
alespoň tady udělám přednášku, 
aby se o tom lidi dozvěděli. Kama‑
rádi tady se zajímají, nemůžu ale 
čekat, že to úplně pochopí. 

Chystáš se v blízké době do 
Srbska? 
Určitě! Do Srbska pojedu kolem 
20. června. Zase tam jedu poslou‑
chat tu naši hudbu, zpívat, tanco‑
vat… žít. 

Děkuji za rozhovor. 

■ Michal Ježek

Jednotky OSN (UNMIK) v Kosovu

Kreslí: Glorie Hrušková, 2. B
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Přísloví byla vždy považována 
za největší moudro a bohatství 
národa. Člověk, který v rozhovo‑
ru vtipně odpoví příslovím, působí 
většinou na ostatní intelektuálním 
dojmem. Já jsem vždy brala pří‑
sloví jako fakt, který je napros‑
to nezpochybnitelný, o kterém 
nemá cenu nijak diskutovat. Pak 
jsem ale narazila na výrok: „Co 
Čech, to muzikant.“ Tady se moje 
neoblomná víra v přísloví rázem 
zlomila. Jestli má být každý Čech 
hudebně nadaný, pak jsem roz‑
hodně příslušníkem jiného náro‑
da.

Některá přísloví jsou však nejen 
velmi nepravděpodobná, ale 
dokonce se navzájem popírají. 
Jak si jinak vysvětlit slova: „Poz‑
dě bycha honit,“ a „Nikdy není 
pozdě.“ Kdybychom poslechli pří‑
sloví: „Nač stahovat kalhoty, když 

brod je ještě daleko,“ tak bychom 
zároveň porušili moudro, které 
praví: „Štěstí přeje připraveným.“ 
Podle toho bychom totiž museli 
mít kalhoty již dávno stažené. 
Myslím, že například k dvojici: 
„Host do domu, bůh do domu,“ a 
„Host do domu, hůl do ruky,“ není 
ani co dodat. „Když nejde Moha‑
med k hoře, musí jít hora k Moha‑
medovi.“ To je jistě pravda, ale 
zároveň víme, že: „Láska hory 
přenáší.“ Znamená to tedy, že by 
měl být Mohamed zamilovaný?

Naprosto odlišnou skupinu lidí, 
pro kterou neplatí většina příslo‑
ví, zřejmě tvoří politici. Pro před‑
stavu zmíním třeba: „S poctivostí 
nejdál dojdeš.“ Musíte uznat, že 
ve spojení s našimi politiky to zní 
vyloženě absurdně. Kdyby platilo: 
„Tak dlouho se chodí se džbánem 
pro vodu, až se ucho utrhne,“ tak 

by většina členů parlamentu měla 
svá „ucha“ již dávno utrhaná. 
Také si nejsem zcela jistá moud‑
rem: „Bez práce nejsou koláče.“ 
Třeba při nedávné volbě prezi‑
denta to na žádnou velkou práci 
nevypadalo, ale přesto se snědlo 
4 867 chlebíčků.

Nesmíme však všechna  přísloví 
„házet do jednoho pytle“, protože 
některá platí i pro politiky. Mám 
na mysli hlavně: „Vrána k vráně 
sedá,“ a „Kapři si nechtějí sami 
vypustit svůj rybník.“ Nechci ale, 
abyste si mysleli, že se přísloví 
nemají brát vážně. Většina z nich 
je totiž pravdivá a ono moudro 
národa se v nich skutečně nalézá. 
A navíc: „Nikdo není dokonalý,“ 
– ani přísloví.

■ Klára Klimešová, 2. A

Přísloví

V pohledném stavení na konci vesnice,
bydlela sedmkrát trestaná světice,

od mládí fandila procházkám v šeru,
na jejich památku vlastnila dceru.

Křehounká dívenka s nosem jak okurka,
červeným od rumu – no prostě Karkulka.

Ráno, když maminka dcerušku spatřila,
dala jí facku a potichu pravila:

„Rychle si oblékni červenou sukénku,
babička za lesem dostala žloutenku.“

Karkulka:
„Nač je mi maminko červená suknice,

ta jenom přiláká vilného myslivce!
Jestli mě znásilní, tak jako včera,
nebudu už tvoje nevinná dcera!?!“

Matka:
„Nedávej bázlivým myšlenkám průchod,

než bába za léky utratí důchod!
Dones jí guláše aspoň půl hrnka
a bába vyskočí zas jako srnka!“

Popadla Karkulka aktovku s jídlem,
běžela lesem, jak píchnutá šídlem.
Navzdory vábivé červené sukýnce,
nestřetla na cestě vilného myslivce.

Svalnaté nohy a kvalitní pohorky
brzy ji donesly do známé chaloupky.

Karkulka:
„Co je to za fóry, tak brzo po ránu,
vlk se tu placatí v bábině županu!“

Vlk:
„en pojď dál děvenko a nestůj u dveří,

s bábou jsem posnídal, ty zůstaň k večeři!
Máš pěkné tvářičky, jak žádná druhá,

zato tvá bába byla dost tuhá!!“

Karkulka:
„Tak to sis vybral kvalitní potravu!

Nejseš ty blbečku tak trochu na hlavu?!?
Pozdě mě nazýváš spanilou dívenkou,

sežral si babičku… s infekční žloutenkou!!!“

Lesem se ozývá zoufalé vytí,
jak se vlk pokouší vyvolat blití.

Červená Karkulka
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■ Jakub Kloc






