
POZNÁNÍ 

2. čtvrtletí 2010/2011 

Školní časopis SŠKK 



Vážení čtenáři, 
 
ač se to možná zdá neuvěřitelné, máme tu pololetí a s ním i další číslo našeho školního časopisu  
Poznání.  
 
K naší radosti či smutku jsme toto čtvrtletí ve škole moc času nestrávili, protože se, jako každý rok, konala 
souvislá předvánoční praxe a my studenti jsme se tak rozutekli do všech literárních koutů Prahy a někteří 
i mimo ni.  
A právě reportáže z praxí některých studentů naleznete na stránkách časopisu, v rubrice Události SŠKK. 
Třeba mezi nimi najdete tip, kam jít příště utratit kapesné.  
 
Poznáváme naše profesory! 
V tomto časopise jsme také věnovali zvláštní pozornost našim profesorům. Na titulní straně jsou vločky, 
které pro vás několik z nich nakreslilo podle svých představ a svých dovedností. V rubrice Události SŠKK 
jsme každému z nich položili otázku ohledně předvánoční praxe, Vánoc a vánočních prázdnin. Tradičně 
zde najdete i rozhovor, tentokrát s prof. Jaroslavem Solfronkem, naším matematikářem. 
 
Jan Švankmajer nebo Arthur Hailey na vás čekají na stránkách s volnými tématy a dozvíte se i něco o 
Cannafestu či historickém šermířství. 
 
Doufám, že se nebudete nudit a dozvíte se spoustu nových věcí! 
Příjemné chvilky strávené s časopisem Poznání, 
za redakci 
 
Anna Strnadlová 
šéfredaktorka 
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              S Š K K  U D Á L O S T I 

Mám-li vyslovit osobní názor na tuto galerii, pak musím říci, že tíhnu spíše k moderní-
mu umění, surrealismu a expresionismu nebo pak ke stylům a umělcům, kteří mu předchá-
zeli (zvláště tedy francouzský impressionismu, symbolismus nebo secese). Ze „starých  
mistrů“ mě vždy na stránkách průvodců, dějin umění a monografií lákali jen ti největší. 
Nicméně musím podotknout, že galerie Zwinger na mě udělala svůj dojem.  

Monumentálnost děl, detailní propracování tváří, které na vás shlížejí z výšky, temnost 
staletých olejových barev, nahota vedle křesťanských výjevů vsazených do obrovských  

zdobených rámů, to vše vás hluboce ohromí. Obrazy tak velké, že je malíř musel malo-
vat z řebříku jsou vyvěšené na zelených stěnách až vysoko k prosklenému stropu. Jiné jsou 
zase tak drobné a přesto jasně rozeznáte výrazy ve tvářích jednotlivých postav, záhyby je-
jich šatů. Je vidět svrasklá kůže na rukou starých žen, jsou vidět listy na stromech, žebra 
hubených krav a toulavých psů. A nad tím vším trůní Sixtínská Madonna od renesančního 
velikána Raffaela. Možná by na to všechno člověk potřeboval víc času. 

Někteří se ve Zwingru dostali i do první 
části. Nachází se tu expozice porcelánu z blízké 
Míšně, Matematicko-fyzikální salon plný cenných 
vědeckých nástrojů nebo sbírka rytířských zbraní 
a brnění zvaná Rüstkammer. Někteří už to bohu-
žel nestihli a jiní dali ve zbytku času přednost ná-
vštěvě malého obchodu a knihkupectví se suve-
nýry, plakáty a monografiemi vystavovaných 
mistrů. Některé byly krásné, ale bohužel byly 
všechny v němčině. Zbývá se tedy naučit výbor-
ně německy. 
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Beseda s Josefem Janíčkem 
 
Dne 24. listopadu 2010 se jako každoročně konala akce Pří-
běhy bezpráví. Letos se jí účastnili studenti K3 a K4. Do po-
slední chvíle nikdo nevěděl, kdo přijde a o čem letošní sezení 
bude. Nicméně podle ohlasů to bylo překvapení příjemné. 
Hostem byl totiž Josef Janíček, člen hudební skupiny The 
Plastic People of the Universe, kde hraje na klávesy a akorde-
on.  

Středa 8. prosince 2010 
 
Zatímco se studenti druhého a třetího ročníku vypravili za hranice České republiky, do 
Dresden, studenti z ostatních tříd se rozeběhli do muzeí a galerií v Praze.  

 

Studenti z K2 a K4, kteří  
zůstali v Praze a nejeli do Drážďan, se za doprovodu prof. Zaviačičové vydali na rozsáh-
lou výstavu Karla Škréty, která probíhá ve Valdštejnské jízdárně a Jízdárně Pražského 
hradu.  
Karel Škréta, ač u nás není moc známý, byl jedním z největších českých umělců. Jeho 
díla nesou stopy po harmonickém klasicismu i vrcholném baroku, tak rozsáhlá je škála 
tvorby tohoto velkého malíře.  
 

Loni bylo čtyřsté výročí narození Karla Škréty (narodil se roku 1610 v Praze) a Národní 
galerie v Praze se proto rozhodla uspořádat tuto velkolepou výstavu. Doufejme, že se 
tak tento velikán dostane do povědomí českého národa, kterým je často opomíjen. 
 

Bohužel se mi z této akce nedostalo žádných ohlasů, a proto mohu jen hádat, že to byla 
výstava krásná. 

Studenti K3 už touto dobou byli na předvánoční praxi a proto je bohužel nepotkala  
žádná exkurze. 

Anna Strnadlová 
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Reportáže z praxe 
Vzhledem k tomu, že velkou část tohoto čtvrtletí zabrala souvislá praxe, která se 

koná každým rokem před Vánocemi, rozhodli jsme zdokumentovat praxi několika 
našich studentů. Tímto děkuji všem redaktorům, kteří byli ochotni vyběhnout do te-
rénu a navštívit své spolužáky. 

Anna Strnadlová 

Na svou úplně první praxi jsem se těšila hned z několika důvodů. V prvé řadě jsem se 
těšila, že strávím tolik času v prostředí, kde se mi líbí - mezi knížkami. A ano, líbilo se mi 
tam. I když jsem si ze začátku připadala zvláštně a zmateně, každou chvílí už to bylo čím 
dál lepší. Ale líbilo se tam všem, stejně jako mně? Abych to zjistila, zeptala jsem se své  
spolužačky, Barbory Fialové z K1, která, stejně jako já, byla na praxi poprvé. 

 
Kde jsi byla na praxi?  
Byla jsem v Černé labuti na Florenci.  
 

Líbilo se ti tam?  
Ano, moc se mi tam líbilo. Ze začátku jsem se docela bála, 
protože mě všichni strašili, že ve velkých knihkupectvích je 
toho moc, ale když jsem tam přišla, mile mě to překvapilo. 
Vůbec to nebylo tak těžké, zorientovat se.  
 

Která práce tě nejvíc bavila? 
To se nedá říct tak jednoznačně. Všechny práce za něco 
stály. Mě se právě nejvíc líbilo, že ta práce nikdy nebyla 
jednotvárná. 
 

Co všechno ses na praxi naučila? 
Komunikovat s lidmi. Pochopila jsem, že to není nic  
jednoduchého a že to není práce pro každého.  
 

Jaký byl tvůj nejhezčí zážitek z praxe? 
Když jsem dostala samé jedničky v konečném hodnocení.  
 

A co příští rok? Půjdeš na to samé místo, nebo zkusíš něco jiného? 
Přemýšlela jsem o tom, ale příští rok bych chtěla zkusit, jak to chodí v menším knihkupec-
tví, takže nejspíše ne. Nicméně, kdybych neměla na vybranou a bylo by to jediné volné 
místo na světe, tak bych tam šla moc ráda.  

Naše spolužačka Hanka Dosoudilová z K4 je již tře-
tím rokem na praxi v knihkupectví Daniel na Ná-
rodní třídě. O její spokojenosti svědčí skutečnost, že 
na stejném místě má brigádu. Zastává mnoho funk-
cí od rovnání knih až po práci s pokladnou. Vždy 
s úsměvem a elánem! 

Nikole Kubátová 
Nikina.9.8@seznam .cz 

Tereza Blechová 
terkablechova@email.cz 
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Vánoční otázky 
V tomto čísle věnujeme zvláštní pozornost našim profesorům. Projekt se jmenuje  

Poznáváme naše profesory a možná se objeví i v některém z příštích čísel Poznání. 
 

Protentokrát jsme si dovolili skoro každému z našich profesorů položit jednu otázku 
týkající se času naší předvánoční praxe, Vánoc, vánočních svátků a Nového roku. Jedno 
staré přísloví říká „chceš-li studovat předmět, studuj i učitele“. Nevím, zdali vám jejich od-
povědi na tyto otázky pomohou ve studiu, ale věřím, že se určitě dozvíte spoustu nových 
věcí o nejednom z nich.  

 
Zároveň také děkuji všem profesorům za jejich ochotu, trpělivost a pomoc. Doufám, 

že budou s celkovým výsledkem spokojeni. Takže, velké díky všem! 
Anna Strnadlová 
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Jak trávíte čas, kdy jsou studenti na předvánoční praxi? 
 

Když jsou studenti na praxi, tak spím, jím, studuji, čtu, cestuji, sportuji, pracuji, piji, ležím,  
sedím, chodím i stojím, ale hlavně celou dobu teskním po škole a jejích vynikajících studen-
tech. Mgr. Radek Kraus 

Jsem v jiné práci. A učil jsem se na zkoušku z psychologie. Ing. Jaroslav Solfronk 

Slavila jste někdy Vánoce mimo Českou republiku? Pokud ano, jaké rozdíly jste 
zaznamenala? Pokud ne, dodržujete české vánoční tradice? 
 

Považuji za štěstí, že jsem k tomu nebyla nikdy okolnostmi přinucena. A dobrovolně zvolit 
pobyt například u moře při 30 °C nepřipadá v úvahu.  
 

Nejen vánoční svátky, ale celý advent je opředený kouzlem pohansko-křesťanských tradic, 
takže první věštebný den - 30. listopadu na svatého Ondřeje - si nanečisto zkouším, co mne 
čeká a co nemine. Na svatou Barboru 4. prosince roky trhám (tedy stříhám) třešňové větvič-
ky, i když už bez toužebného potvrzení vdavek. Na Štědrý den se naše rodina snaží začít  
večeři po spatření první hvězdy. S ostatními házím pantoflem (člověk nikdy neví...), pouštím 
skořápky, liji olovo, rozkrajuji jablko… Bezem ovšem netřesu, neb nejbližší je v cizí, asi 500 
metrů vzdálené zahradě, a led neprosekávám z několika důvodů. Tím základním bývá jeho 
absence či vzdálenost toho nejbližšího k prosekávání vhodného. Co však dodržujeme pravi-
delně je zpívání koled, včetně jedné nové - ve srovnání s tradičními - neméně krásné,  
poetické, ale především vystihující podstatu vánočních svátků:  

Je prosinec a vrabec prosí, 
mějte lásku v duších…….. PhDr. V ěra Zaviačičová 

Necháváte nakupování dárků na poslední chvíli? Jaké dárky nejčastěji kupujete?  
 

Dárky se snažím kupovat v předstihu, ale stejně to vždy dopadne tak, že většinu z nich shá-
ním 23.12. A nejvíce kupuji knihy nebo kosmetiku.  Mgr. Štěpánka Huňáčková 
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Jezdíte o vánočních prázdninách lyžovat? Věnujete se nějakým jiným zimním 
sportům? 
 

Jsem „cérka“ z Beskyd a lyžuji od útlého věku, takže tuto radovánku si většinou o vánočních 
prázdninách nenechám ujít. Letos jsem byla lyžovat před Vánoci a na horách jsem trávila  
i Silvestra. Prvně jsem si vyzkoušela i lyžování na Bladech, což jsem si náramně užila. Jak tak 
stárnu, začínám objevovat kouzlo běžek. Nejen, že ušetřím poměrně dost peněz, ale při běž-
kování nezažiji fronty na vleku, můžu se kochat pěkným výhledem do krajiny a nehrozí mi,  
že mě zezadu někdo „sundá“. Občas vytáhnu i brusle, neboť v blízkosti bydliště máme rybník, 
ale letos stojí zaprášené na skříni.  Mgr. Lucie Srovnalíková 

Vzpomenete si na nějaký osudový dárek, který ovlivnil váš život? Na který dárek 
dodnes vzpomínáte? 
 

Šachy, které jsem pak už nikdy nehrála, protože ten člověk zmizel z mého života. 
Mgr. Monika Šebková 

O vánočních svátcích v roce 1987 jsem se seznámila se svým budoucím manželem. Od té 
doby slavíme o Vánocích také výročí našeho seznámení. Letos to bylo již po třiadvacáté.  
Z toho je patrné, že tento „dárek“ dosud nebyl překonán.  Mgr. V eronika Trégnerová 

Pravidelně lyžovat nejezdíme, jelikož je to hodně „o penězích“, ale už se nám to párkrát 
poštěstilo. O prázdninách je ale všude hodně lidí, zvláště cizinců, a to nemáme rádi. Jinak 
velice rádi bruslíme, s dcerami využíváme všech možných zimních stadionů v Praze i mimo 
ni. Na zamrzlé rybníky raději nechodíme, to se nám zdá nebezpečné. 
Pokud je o vánočních prázdninách sníh, chodím s mladší dcerou i bobovat, což je radost 
hlavně pro ni, já víceméně stojím pod kopcem nebo na kopci a dohlížím... 

Martina Kulhánková 

Byla jste spokojená s letošním Ježíškem? Kde obvykle slavíte Silvestra? 
 

Ježíšek přišel, takže jsem asi nezlobila. Silvestra trávím každoročně u přátel, v kolektivu asi 
deseti lidí „zdravého jádra“ našich známých.  Michaela Mrázová 

Letošní Ježíšek mi počasím připomněl dobu mého dětství, kdy bývalo také dost sněhu, a tím 
mi byly celé Vánoce tento rok blízké. Od určité doby ale už Vánoce moc neslavím, protože 
často vzpomínky bolí. Dávám však ráda dárky nebo dárečky těm, kterých si vážím nebo kte-
rým chci udělat radost. Po této stránce jsem s Ježíškem 2010 byla spokojená. Silvestra trávím 
většinou doma nebo u známých; musím dávat pozor na svého pejska, který nemá půlnoční  
rachejtle rád. Přeji všem hezký nový rok 2011! Ing. Libuše Hav líčková 

Dáváte si na Nový rok nějaká předsevzetí? Pokud ne, dávala jste si je alespoň  
v dětství? Jaká to obvykle byla přání? 
 

Novoroční předsevzetí si nedávám. Nemyslím si totiž, že je člověk (nebo aspoň já) nastaven 
tak, aby byl schopen ze dne na den udělat sám se sebou nějakou radikální změnu jenom 
proto, že je prvního ledna. Matně ale tuším, že nějaká předsevzetí jsem si dávala v pubertě  
a rané adolescenci, marně ovšem vzpomínám, čeho se týkala.  Nejspíš jsem řešila něco se 
svým zjevem a vztahy - ale konkrétněji to už nejsem schopná dát dohromady. 

PhDr. Alice Krýžová Ph.D. 
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Rozhovor s prof. Jaroslavem Solfronkem 
Tentokrát jsme si dovolili prozkoumat životní dráhu jedné z osobností naší školy, 

a to strhující a dramatický život našeho profesora matematiky, který se nebál odhalit 
ani pikantní okamžiky ze svého rebelského mládí. 

Jak probíhala vaše „bouřlivá puberta“, o které se zmiňujete na stránkách školy? 
 
Přesně tuhle otázku jsem čekal (smích). Jistě pochopíte, že bych se nerad pouštěl do něja-
kých větších podrobností, takže jen pár příkladů za všechny: Měl jsem různá období, kdy 
jsem různě měnil svůj vzhled, hlavně účesy. Tak například v punkové éře jsem měl oranžo-
vé vlasy. Jindy jsem si zase úplně oholil hlavu, tomu se však těžko dá říkat účes. Také jsem 
vystřídal spoustu zajímavých brigád, kupříkladu jsem dělal číšníka nebo jsem pracoval jako 
průvodce turistů po Praze. No, průvodce… Měl jsem jim ukazovat památky a krásy Prahy, 
ale většinou to skončilo akcí, které jsme pracovně říkali „Tour de beer“ (smích). Takové 
akce se kolikrát protáhly na několik dnů…  
 
 
Stále se vzděláváte, co máte již za sebou a co vás čeká? 
 
Jak si můžete přečíst v mém profilu na stránkách školy, po základní škole jsem vystudoval 
gymnázium U Libeňského zámku. Letos jsem konečně dodělal magisterské studium na Fa-
kultě dopravní ČVUT, konkrétně obor Dopravní systémy a technika. V současné době si  
na Masarykově ústavu ČVUT dodělávám bakalářský obor Specializace v pedagogice, 
abych vůbec mohl oficiálně učit. Na poloviční úvazek dělám ve firmě ROPID, o níž většina 
lidí vůbec neví, že existuje (smích). Občas vytvářím a kontroluji testy z matematiky pro  
společnost SCIO. Kromě toho doučuji soukromě matematiku středoškolské a vysokoškolské 
studenty. Především s těmi vysokoškolskými se mi pracuje dobře, protože už většinou vědí, 
co chtějí, navíc si doučování platí sami. Narozdíl od těch středoškolských, kterým to finan-
cují rodiče. 
 
 
Plánujete nadále zůstat ve školství? 
 
Pokud bude oboustranný zájem, tak určitě. A kdyby mě to náhodou přestalo bavit, troufám 
si tvrdit, že bych se dokázal uživit i jinak. V současné době mě to baví hodně, i když už začí-
nám pociťovat jisté deformace z povolání - například mám tendence lidi kolem sebe neu-
stále poučovat (smích). Tohle povolání mám asi v krvi, v rodině máme spoustu pedagogů: 
máma, děda, babička… Co mě na učitelování nebaví, je opravování písemek, ale za to si 
mohu sám, když je dávám  tak dlouhé.  
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Máte nějaké cíle do života? 
 
V nejbližší době chci dokončit již zmíněné pedagogické studium. V dlouhodobějším vý-
hledu uvažuji o doktorátu… A v osobním životě? Jako skoro každý bych chtěl mít rodinu 
a děti, nicméně to je také poměrně dlouhodobá záležitost. 
 

 
Jak okomentujete maturitní zkoušku z matematiky? 
 
 

Myslím, že tu lehčí verzi by měl (až na několik výjimek) zvládnout žák devátého ročníku 
základní školy. 
 
 
Co byste vzkázal studentům? 
 
Vím, že jsem v těžké pozici, protože na  
téhle škole je matematika suverénně nejne-
oblíbenější předmět. Ale ani to mě neodra-
dí, abych se pokusil vám do hlavy aspoň 
něco nacpat. Matematika nejsou jen čísla  
a vzorečky, je to hlavně věda o myšlení. 
Uvědomte si, že bez matematiky by neexis-
tovaly žádné výdobytky moderní doby,  
které běžně používáte: mobily, počítače,  
auta…  
Nestyďte se chodit na konzultační hodiny, 
vždyť jsem tu od toho, abych vám pomohl. 
Mimochodem, víte, kolik lidí přišlo na  
konzultace od doby, co na téhle škole 
učím? Šest, možná i pět (smích).  
A poslední věc: I na téhle škole můžete 
propadnout z matematiky, i když je to škola 
soukromá a humanitně zaměřená. 
 
 
 
Mockrát děkujeme za váš čas a hlavně bychom vám rádi popřáli úspěšná stu-
dia. 

Tereza Blechová 
terkablechova@email.cz 

Otto Drexler 
odrexler@mail.cz 

Hanka Dosoudilová 
hdosoudilova@seznam.cz 
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Historický šerm 
Někteří z vás určitě vědí o co jde, někteří ne, jiní se se šermem setkali kupříkladu na 

rodinné dovolené na jednom z českých hradů či zámků. 
Historický šerm, jak již název napovídá, je především o oživení dob již dávno minulých, 
a často (ne vždy) jejich předvedení veřejnosti. 
Obecně se šerm zaměřuje na téměř všechna historická období a tak si každý najde ,,to 
své“. Nejrozšířenější jsou u nás skupiny se zaměřením na období gotiky - tudíž pozdního 
středověku. 

V tomto období se také nejvíce rozšiřují šermířské školy a každá zem jich má hned 
několik. 

U nás je obecně nejpopulárnější škola německá a nejen díky tomu, že jsou to naši 
blízcí sousedé, ale především proto, že období gotiky se v Německu drželo od druhé 
poloviny 12. stol. až do počátku století 16. Pokud byste měli zájem podívat se na vystou-
pení, kde uslyšíte řinčení mečů, uvidíte jak vypadá rytířská čest a boje za ušlechtilé cíle 
(ženy), často také ohromující fireshow, a hlavně názornou ukázku toho, ,,jak to tenkrát 
vypadalo“, určitě zavítejte kupříkladu na Libušín (http://libusin.info), v zásadě největší 
šermířskou akci v Čechách. 

Tímto určitě nechci říct, že se u nás šermuje jen gotika. I u nás je mnoho dalších 
skupin se zaměřením třeba na Vikingy, Kelty, templáře, Římany nebo Slovany, které již 
nejsou tak ,,komerční“ – tudíž vystupují daleko méně pro veřejnost, a tak není taková 
možnost, že se s nimi setkáte.  

Poslední dobou se ovšem (konečně!) rozmohl šerm z období Vikingů - počátek  
kolem roku 800 n. l. - čili raný středověk. 

V tomto období ještě v zásadě neexistovaly 
šermířské školy, a tak byl tehdejší styl boje pře-
devším o síle. V bitvě to vypadalo asi takto: dvě 
vojska se proti sobě postavila v několikastupech 
a vykročila proti sobě v tzv. Skjardbökk, tedy 
v zaklíněných štítech jeden vedle druhého. Poté 
následovala střelba z luků a po ještě větším při-
blížení se vrhala kopí. Pak už následoval jen boj 
muže proti muži. Narozdíl od pozdního středo-
věku, kde byli rytíři kryti plátovým brněním  
a používali železné štíty a meče či obouruční zbraně, Vikingové bojovali v lehkých zbro-
jích, ve velkém případě v prošívaných textiilích, majetnější v šupinových a ti nejmajet-
nější v kroužkových zbrojích (jež se v rodině dědily z generace na generaci, dokud se 
úplně nerozpadly). Jako zbraň jim nejčastěji sloužily sekery, někdy i obouruční, meče  
a kopí a k tomu legendární vikingské kulaté štíty. 

Pokud byste zatoužili po zhlédnutí opravdu lítých bitev (což vikingské bitvy jsou), 
můžete je letos spatřit i na výše zmiňovaném Libušíně, či již dlouhodobé akci Rogar  
(viz. foto asi největší vikingské skupiny v Čechách (http://www.os-midgard.info). 

Mohl bych samozřejmě psát dál a dál, ale ten pravý požitek stejně dostanete až když 
takové vystoupení či bitvu uvidíte naživo, a proto mohu jen doporučit, abyste si jeden 
letní víkend udělali čas a na nějakou akci se vypravili. Petr Kavan 

peter.kavan@seznam.cz 
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V Súdánu nyní probíhá referendum o nezávislosti. 
 
Ve chvíli, kdy se tento časopis dostane k vám, bude již rozhodnuto, přesto neuškodí připo-
menout, co těmto událostem předcházelo. 
 
Dnešní situace vznikla již za britské nadvlády, kdy byly kvůli rozdílným podmínkám  
a obyvatelstvu spravována jižní a severní část odděleně. 
Po osamostatnění roku 1956 se problémy značně prohloubily, neboť hlavní město Chary-
úm a veškerá administrativa se nacházely na muslimském severu, přičemž chudší křesťan-
ský a animistický jih měl 80% zásob ropy, ale z jejího prodeje dostával jen minimum. 
 

Brzy byla země zatažena do zdlouhavé občanské války (1955 – 1972), 
která po krátkém míru znovu vypukla, a skončila až v roce 2005. 
Miliony lidí zemřely, další utekly do okolních států. 

 

V zemi se nenachází jediná rodina, která 
by nebyla touto válkou poznamenána. 
 
Podle předběžných předpovědí je v pod-
statě jisté, že většina obyvatel jihu bude 
hlasovat pro odtržení. 
Je však otázkou, zda bude muslimský se-
ver ochoten vzdát se 
moci a ohromných 
zásob ropy. 

Jiří Podivín 
jirka.win@gmail.com  

Súdánské finále 



              F I L M 
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Rocky Horror Picture Show 
Jedná se o film z roku 1975, 
který vzniká na motivy v té 
době stejnojmenného muzi-
kálu. Režii a scénář má na 
svědomí Australan Jim Shar-
man. Na scénáři se též  
podílel Angličan Richard 
O'Brien, který ztvárňuje ve 
filmu jednu z rolí. Dále ve 
filmu hrají: Tim Curry jakož-
to Frank-A-Furter, Susan  
Sarandon jako Janet, Barry 
Bostwick v roli Brada a dále 
Patricia Quin, Meat Loaf  
a Charles Gray. 

Richar O'Brien, Tim Curry, Patricia Quin 

Tim Curry, Barry Bostwick, Susan Sarandon 1 

Snímek paroduje hororové filmy své do-
by. A ve své době byl velice špatně hodnocen 
kvůli svým sexuálním narážkám, jelikož kon-
zervativní doba byla snad všude. 

K ději filmu se nebudu vyjadřovat už jen 
proto, že čímkoli, co bych vyzradil, bych mohl 
zkazit pointu nějakého vtipu. Na závěr snad 
dodám už jen to, že narážka na tento film se 
objevuje i ve snímku Pulp Fiction: ‚Napůl čer-
nej, říkalo se mu Rocky Horror.‘ A dodám  
ještě, že je to údajně nejdéle nepřetržitě pro-
mítaný film všech dob. 

Tomáš Rybín 
tomasrybin@gmail.com 
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              U M  Ě N Í 

Jan Švankmajer 
    Jan Švankmajer se narodil 4. září v Praze do rodiny aranžéra výloh. Vztah 

k umění a loutkám měl už od útlého věku, již v osmi letech dostal od rodičů loutkové 
divadlo, které se stalo jeho nejmilejší zábavou. Posléze vystudoval Vysokou školu umě-
leckoprůmyslovou v Praze a loutkářský obor na DAMU. Je filmovým režisérem, výtvarní-
kem, animátorem a čelní osobností pozdního českého surrealismu. 
     

Švankmajer studoval v těch nestrašnějších létech, 1950 – 1958, o moderním umění 
se nesmělo mluvit, bylo možné se o něm dozvědět vlastně jen mezi řádky v publikacích 
ho napadajících. Teprve po XX. sjezdu KSSS ledy povolily a začaly se objevovat první 
informace o meziválečné avantgardě. Po absolvování prezenční vojenské služby založil 
Divadlo masek při divadle Semafor, kde se seznámil se svou ženou Evou – též význam-
nou výtvarnicí, básnířkou a prozaičkou, a po jeho zrušení působil v Laterně magice, kde 
přišel poprvé do styku s filmem. 

Filmu dal Švankmajer přednost 
před divadlem z několika důvodů. Má 
tu výhodu, že si na svého diváka doká-
že počkat. To divadlo nemůže. Film 
také disponuje střihem, který dává ku-
su mnohem větší dynamiku výtvarných 
obrazů než divadlo. Odpadají všechny 
„přechody“ z jedné kompozice do dru-
hé, které hodně zpomalují děj a vyhá-
nějí diváka.  
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              V O L N É   T É M A 

Již druhý den sem byli dopraveni první vězňové, kteří začali pracovat na výstavbě věznice. Úměrně 
k tomu, jak stoupal počet vězněných, se během okupace nepřetržitě pokračovalo v budování nových 
objektů a zařízení. V říjnu 1941 byl Terezín vybrán jako místo vhodné ke zřízení sběrného tábora - židov-
ského ghetta. V létě roku 1942 již přestávají stačit kapacity kasárenských budov a české civilní obyvatel-
stvo je přinuceno se vystěhovat. Terezín se stal přestupní stanicí na cestě do vyhlazovacích táborů  
a do konce okupace jím prošlo na 160.000 lidí (Malou pevností 33.000). Město osvobodila v noci z 8. na 
9. května 1945 3. gardová tanková armáda generálplukovníka Rybalka, která Terezínem projížděla ku 
Praze. 

Retranchement - nadstavba na bastionu nebo ravelinu 
Bastion - základní obranný prvek pětiúhelníkového tvaru, obvykle v místech lomu obvodu pevnosti 
Galerie - krytá klenutá chodba uvnitř pevnostních prvků 
Kavalír - samostatná čtyřboká hradba uvnitř bastionu 
Kleště - dvě ramena svírající tupý uhel, nižší hradba v příkopu chránící kurtinu před přímým ostřelováním 
Kurtina - spojovací hradba mezi bastiony 
Kontrgarda - hradba předsunutá před bastion 
Kontreskarpa - vnější strana příkopu 
Mina - podzemní chodba s komorou k umístění nálože 
Odposlouchávací chodba - galerie, sloužící ke sledování zemních prací nepřítele 
Rašelin - většinou tří, ale i pětiboká pevnůstka, předsunutá před kleště 
Reduit - tříboká samostatná pevnůstka uvnitř ravelinu 
Traverza - příčná hradba na kryté cestě 
Dvoukaponiera - také "zemní kufr", bezpečná cesta 

www.terezin.cz 
www.pamatnik-terezin.cz Veronika Severová 

severka0013@seznam.cz 
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Po určitém čase už člověku začnou vystavovatelé splývat, je to prakticky neustále  
a pořád to samé dokola. Když se v tom všem člověk ani pořádně nevyzná, není to pro 
něj asi až takovým přínosem jako např. pro pěstitele či jiné osoby, které se angažují v této 
branži. A co je nejhorší - rozbolí vás nohy.  

Příjemným zakončením výletu byla konopná zmrzlina (drahá, leč velice velice chut-
ná). Méně příjemný byl jí předcházející konopný sýr. A aby toho nebylo málo, občerstve-
ní poskytlo i nekonopné Panini. 

 

Co jsem si tedy z celé akce odnesla?  
Na chvíli jsem se ponořila a rozšířila si obzory ve světě, ve kterém jsem se vždy 

označovala jako silný laik. Také mne to donutilo hluboce se zamyslet nad tématem lega-
lizace konopí, nicméně ke konečnému závěru jsem stále ještě nedošla. A jestli bude  
nějaké příště, půjdu zase? Asi ano, nic moc mi to stejně vzít nemůže a když už kvůli  
ničemu jinému, tak konopná zmrzlina je dostatečně silným pohonem. :) 

Karolína Lisová 
karolina.lisova@gmail.com  
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Šárka Chocholová 
10 let 

lady.celebriain@centrum .cz 
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Pražská večerní romance 
Tmavý chodník 
pošlapaný tisíci 
kročeje života 
plné žvýkaček. 

 
Zavřené pasáže 
vybledlá cedule 

déšť šelestí 
po ramenou dealerů. 

 
Blikavá lucerna 

rozesmátý průchod 
zestárlého klauna 

z nedopalků cigaret. 
 

Otevřený kanál 
píseň štamgastů 
polonahá dívka 

ve večerním chladu 
Prahy  
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Kleo 
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Agorafobik 
Myšlenkami putuje  

a vše se zájmem navštěvuje, 
i když jen v představách,  

pro něj se ta místa zdají skutečná víc než v dětských hrách. 
 

Nikdy nepřekročil práh bytu, 
natož aby překročil hranici cizího obýváku. 

Straní se lidí velice, 
poněvadž ve společnosti se cítí úzce. 

 

Nemluví se mu snadno s okolím, 
nýbrž bližší si je se sebou samým. 

Častokrát se dobře necítí,  
jen co se ven vyplíží. 

 

Vstup do neznáma či jen kanceláře 
nevolno způsobuje, 

a proto mu stereotyp vyhovuje  
a práce doma normální je. 

 

Nákupy nejsou tak pohodlnou záležitostí 
- jak se může zdát, 

bohužel i v obchodě závrať může mít spád 
a to není radno znát. 
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Lubomír Bajcura 
bajcura@gmail.com 

Přístav v noci 
Ideologická báseň 

Hvězdy odráží se na hladině 
Zlatý poklad vysypal se 
Ponechán byl náhodě 

 
Září hvězdy jako mince ze zlata 

Vlny se o břeh tříští 
Krásná je chvíle ta 

 
Lodě už neplují 

Kolem je ticho a prázdno 
Jsem tu jen já 

A necítím že je chladno 
 

Dívám se na hvězdy 
Pomalu a klidně přemýšlím 

Jestlipak je tam život 
Zdalipak se to dovím 

 
Nemám sice poetického ducha 

Přece tu stojím 
Dojat tou chvílí ticha 

 
 
 
 

Krátká o přátelství 
 

Potkat ztraceného přítele je štěstí 
Potkat ztraceného nepřítele je neštěstí 
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Kterak pan Brouček vydal se na další výlet, 
tentokráte do dramatického víru událostí ve XX. století  

Pan Brouček raději opustil hospodu Na Vikárce a vydal se směrem k monumentální  
katedrále sv. Víta. Hádky v hospodě ho už příliš zmáhaly. Zvláště v poslední době byly 
mezi hospodským osazenstvem v módě vášnivé debaty o politice.  
„To dříve nebývalo“, mumlal si pod vousy pan Brouček. „Co se u nás rozmohly ty nové 
strany, je to k nevydržení. Jako by bohatě nestačila jedna strana. Nemám nic proti  
českým stranám, ale co je moc, to je moc. Dřív byla jedna Národní strana a byl klid,  
zanadávali jsme si na Vídeň a tím to skončilo. Ale tyhle novoty pro mě nejsou, já jsem 
spořádaný pražský měšťan a nepotřebuji se rozčilovat nad všemi těmi rádoby politiky.“  
 To již pan Brouček procházel III. nádvořím, když se přímo před ním zjevila podivná  
postava vznášející se v mlze. „Buď zdráv, Matěji Broučku,“ promluvila ostrým hlasem 
postava. 
„Kdo jste?“ Koktavým hlasem zeptal se pan Brouček, který ono zjevení přičítal dávce 
chmeloviny, kterou vypil v nedaleké Vikárce. „Zřejmě již blouzním.“ 
„Neblouzníš, drahý Matěji. Jsem duch český a přišel jsem za tebou. Nevzal sis ponauče-
ní ze svého výletu do statečné Prahy 15. století. Ve své době ses brzy vrátil ke svým  
nejhorším špatnostem a k pohrdání vlasteneckým úsilím. Dám ti novou šanci to napravit 
a ukázat, zda jsi dobrým potomkem starých Čechů.“ Pak se panu Broučkovi začínalo 
mlžit před očima, začal nad sebou ztrácet kontrolu, až se mu obraz starého nádvoří  
úplně rozplynul. 
Když se pan Brouček probudil, ležel na jakýchsi jemu neznámých schodech.  „Co je to 
zas za čertovy výmysly,“ zanadával si.  Když se sklonil k oknu, zjistil, že je zřejmě ve 
starém královském paláci, neboť před sebou viděl ono nádvoří, na kterém ještě před 
chvílí - „počkat, bylo to opravdu před chvílí?“ – stál. Jen mu něco málo přišlo divné,  
vypadalo trochu jinak, a přece to bylo ono. Panu Broučkovi se nezdála dlažba a pak jej 
především zaskočil žulový sloup, který tam určitě předtím nestál. „Nebo že bych si ho 
nikdy nevšimnul?“ 
„Co si tu ksakru počnu,“ zaskuhral si pan Brouček. „Zdá se mi to jen, nebo jsem opět 
v nějaké jiné době?“ Náhle pan Broučkek zpozorněl, přišlo mu, že tlumeně slyší nějaké 
hlasy. Rozhodl se, že se vydá dále královským palácem. Myslel si, že bude zanedbán, 
místo toho jej překvapil bezvadný stav a čistota, která v něm panovala. Otevřel jedny 
dveře a začal slyšet hlasy, zřejmě nějaký rozhovor, rozhodl se, že zde postojí a poslech-
ne si, oč v rozhovoru běží. Místnost se zdála být přijímací místností k další, za kterou  
se ony hlasy ozývaly. Tu však z dalších dveří uslyšel čísi kroky blížící se k přijímací  
místnosti. Pan Brouček se mohl vrátit zpátky na chodbu, ale zvědavost mu nedala,  
a tak rychle otevřel dveře třetí místnosti a uchýlil se do ní. V ní se cítil o něco bezpečně-
ji, říkal si, že ač vypadá velmi reprezentativně, nikdo do ní nebude chtít vstoupit.  
„Jsem nucen vám oznámit, že těmito zprávami jsem hluboce znepokojen a požaduji vy-
světlení a okamžitou nápravu,“ řekl čísi unavený hlas. Pan Brouček se ohlédl, zda ne-
hrozí žádné nebezpečí, ale všude jinde bylo ticho. Náš hrdina se rozhodl, že se podívá 
klíčovou dírkou… 



              T V O R B A   S T U D E N T Ů  

„Děláme přípravy, aby nenastal chaos,“ odpověděl arogantně černovlasý muž, kterému 
pan Brouček neviděl do tváře. Proti němu stál menší šedovlasý muž, tváře měl mrtvolně 
bledé a těžce, přec razantně odpověděl. 
„Zavolal jsem vás, abyste tomu udělali konec. To je násilí, které jako prezident nemohu 
trpět. Vy jste předseda vlády a nejsilnější politické strany v republice, jste povinen  
jednat s představiteli ostatních stran, vést s nimi dialog, nikoliv válku.“ 
Pan Brouček se podivil. „Jaký prezident? Kde jsem se to octl? My jsme přece neměli  
nikdy prezidenta! Nebo že by ano? Ale ti pánové mají moderní oblečení, nemohou být 
z minulosti… A tam na stěně, to je určitě fotografie“ 
„S dnešními stranami nejednám,“ odpověděl opět velmi prudce a nekompromisně  
premiér, „ztratily moji důvěru. Zítra přinesu návrh na jmenování nových ministrů. Bu-
dou to jen opoziční představitelé z řad těchto stran.“ 
„Nemůžete si myslet, že bych takový seznam vzal vážně. Nepřipustím toto základní  
nerespektování demokratických principů. Základem demokracie je diskuse. Pokud spo-
lu nebudete jednat, budu nucen učinit veřejný apel k národu. Říkám vám na rovinu, že 
z toho, co se v posledních dnech děje, mám ty nejhorší obavy.“  
„No tedy,“ odfrkl si pan Brouček. „To jsem se ale nachomítl do delikátní diskuse“.  
Pan Brouček se pořádně rozhlédl do stran, povšiml si, že vedle černovlasého muže stojí 
další, o něco vyšší a mohutnější muž. Zatím však vůbec nepromluvil. V pozadí  
za prezidentem stál další muž s kulatými brýlemi a vše si patrně zapisoval… 
„Vytvořit lidově demokratickou republiku lze pouze bez reakcionářů ve vládě!“, rozhor-
lil se evidentně nervózní premiér. 
„Vidím věci vážně, jako před Mnichovem, pokud byste mě k něčemu nutil, raději ode-
jdu.“ 
„Situace není tak vážná.“ 
„Ale je, umlčujete své oponenty a stavíte proti sobě dobrou polovinu národa.“  
Pan Brouček to již dále nechtěl poslouchat. Podle všeho usoudil, že se ocitl v nějaké 
pozdější době, než ve které opustil svoji hospůdku Na Vikárce. Ale zřejmě ne zas tolik 
budoucí, protože lidé, které zatím viděl, se svým oblekem v podstatě nelišili od toho,  
co pan Brouček znal z konce 19. století. A mluva byla také totožná, jen jej zaskočilo,  
jak neuctivě, ba přímo drze mluvil onen černovlasý muž zřejmě se současnou hlavou 
státu. 
„A co si tu mám počít já, poctivý majitel pražského domu?“ dumal pan Brouček. „K če-
mu bych tu tak mohl být užitečný? Zrovna uprostřed politických sporů, které mě vždy 
tak otravovaly… Měl bych alespoň zjistit, v jakém roce jsem se ocitl…“ 

Otto Drexler 
odrexler@mail.cz 
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Oáza část 2. 

Můj první den po konci světa 
První den v podzemí. 
Jak se ukázalo, dovnitř jsme nedorazili všichni. 
Několik lidí nestihlo autobus… ale taková je daň za přežití. 
Dnes ráno nám přidělují práci. 
Ze mne se stal technik. 
Asi proto, že mezi těmi, co nedorazili, byla značná část techniků. 
Jinak by se asi k tak zoufalé volbě neuchýlili. 
Vybavení je ve výborném stavu. 
Zatím. 
Z čehož mám radost. 
Znamená to, že se ještě nějakou dobu neukáže,  jak opravdu špatnou volbou jsem byl. 
Prozatím se zdá být všechno v pořádku. 
Tedy až na nedávno proběhlou nukleární válku…. 
Většina lidí zůstává na svých ubikacích. 
Další odešli do jídelny a poslouchají hudbu z jukeboxu. 
Jak se zdá, moc si nedělají z faktu, že jsme na povrchu nechali několik milionů dalších. 
Ale asi to bude šokem. 
Ostatně - kdo by to ještě před týdnem čekal. 
Ano, byly tu náznaky. 
Jako ostatně vždycky. Ale nevěnovali jsme tomu pozornost. 
Všichni říkali, že k tomu přece nedojde. 
Že se zase jedná o blábolení šílených věštců a vědem. 
Jenže… tentokrát tomu tak nebylo, a svět opravdu skončil. 
Rozhlížím se po svém pokoji. 
Strohá místnost, o zhruba sedmi metrech čtverečních, z betonových bloků, 
s ocelovým žebrováním na stropě. Mám tady dokonce i okno ! 
I když jeho funkce mi tak trochu uniká. 
Je to zdvojený plát z tvrzeného skla, zasazený do ocelového rámu, s gumovými výložkami, 
a vše, co mi předvádí, je temnota jeskyně, která se za ním rozkládá. 
Když jsem v počítači hledal důvod pro něco tak zbytečného, ukázalo se, že se původně 
měly přes okna promítat ,,obrazy radosti“. Zelená pole, venkov, a tak dále. 
Ale když dozorčí rada seškrtala stavební firmě rozpočet, zůstala z velkolepých plánů 
jenom ta okna. 
To, co nám mělo přidávat na náladě, se stalo jen zdrojem dalších depresí. 
V duchu si pohrávám s myšlenkou, že vezmu ze skladu pár metrů tapety a tu díru přele-
pím. 
Tak moc mě to štve! 
Když už mluvíme o depresích – podle výpisu ze skladu máme zásob antidepresiv 
až nad hlavu. 
Tolik bychom jich nespotřebovali ani za dvě stě let. 
Ale… kdo ví. 
Ostatně, už se stala spousta věcí, které se stát neměly. 
Jako například ta VÁLKA. 
Nebo smrt techniků na povrchu. Ale takové už věci jsou. 

Jiří Podivín 
jirka.win@gm ail.com   



              R E C E N Z E 

Cityboy 
Peníze, sex a drogy v Londýnské city 

Geraint Anderson 

Geraint Anderson je pěkné kvítko. Nejenže celý život žil a možná ještě žije jako spros-
té, sobecké a zazobané prase, co se nezastaví před žádnou čuňárnou. Nejenže pravidelně 
šňupal kokain, požíval extázi, LSD a spoustu dalších drog. Ale on o tom všem napsal kni-
hu! A představte si! Ta kniha mu bez diskuzí vydělala 
ohromný balík peněz. Jako by jich ve svém životě měl 
málo… 

 
Ne, ale teď vážně. 
 
Cityboy je dílo, ve kterém výše zmíněný Geraint  

Anderson popisuje svou kariéru finančního analytika.  
Pokud nevíte, o jakou práci se jedná, tak finanční analytik 
má za úkol předvídat ceny akcií na burze a informovat  
o tom své klienty. Jedná se o job velmi dobře placený – 
na vrcholu kariéry si Geraint přišel na 15 miliónů korun 
ročně. 

Aha, říkáte si, ale proč bych si tu knihu měl/a koupit?  
Pokusím se odpovědět stručně. V tomto svazku na vás 

čeká spousta nových, překvapujících a hodnotných infor-
mací o světovém finančnictví. Autor skutečně dokázal  
vylíčit prostředí londýnské burzy takové, jaké je - špinavé, bezohledné, plné přetvářky  
a klamů. Dozvíte se, jak ve skutečnosti funguje bankovnictví. Dozvíte se, jak žijí lidé, co 
v této branži pracují. A něco vám prozradím už teď. Finanční analytik není skutečné  
povolání, je to akorát jedno velké divadlo. Je naprosto zbytečný a přesto lépe placený než 

kdokoliv z nás. Světu by bylo lépe bez nich. Ceny akcií  
se totiž ve své podstatě předvídat nedají. 
 
        Nevím, jaký je Geraint Anderson v jádru člověk.  Vím 
akorát to, že tento muž podal světu úpřímné svědectví, které 
je čtivé a svým způsobem velice poučné. Napsal knihu, jež 
může spoustě lidí otevřít oči.  
Jeho bývalým kolegům se jistě Geraintova zpověď líbit nebu-
de a mnozí z nich budou pořádně naštvaní. Není se čemu 
divit, prozradil na ně spoustu nelichotivých podrobností. 
Mně se však kniha líbila a rozhodně nelituji peněz a času,  
které mi vzala.  

Hodnocení: 85% 
Václav Soukup 

BIMBO17@seznam .cz 
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 http://www.kosmas.cz/novinky.asp 

Ta proklatá duše 
Manuel Rivas 

Manuel Rivas, spisovatel, novinář a esejista, je považován za nejvýraznější osobnost soudobé galicij-
ské literatury, v celosvětovém měřítku se zapsal do povědomí čtenářů i literární kritiky díky autentici-
tě a něžnosti svých příběhů, stejně jako pronikavé rezonanci slova. Jeho knihy, v nichž převažuje 
výpravná próza, získaly uznání nejen v Evropě, ale i  na americkém kontinentě. Při své žurnalistické 
práci se vždy angažoval v sociálních a ekologických otázkách, je například zakládajícím členem hnutí 
Greenpeace ve Španělsku. Českému čtenáři je nyní poprvé představen povídkovým souborem  
Ta proklatá duše.  

Vydalo nakladatelství Pavel Melvart Cizinec v Kanadě 
aneb křesadlo pro staršího pána 

Jaroslav Kratěna 

Neúnavný cestovatel a dobrodruh Jaroslav Kratěna není v literárním světě žádným nováčkem. Jeho 
humorně pojaté cestopisy po severoamerickém kontinentě jsou mezi čtenáři velice oblíbené. Neji-
nak tomu zcela jistě bude i u další knihy, v níž se s námi podělí o své nezapomenutelné zážitky z cesty 
za dlouholetým kamarádem do Britské Kolumbie. Cílem knihy je, jak sám autor říká, především po-
bavit. Ale čtenáři jistě ocení i popis pozoruhodných přírodních zajímavostí doplněný faktografickými 
a historickými údaji.  

Vydalo nakladatelství Olympia 

Stezkami pravěku 
Jaroslav Vrána 

Kniha nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé, obsahuje tři dobrodružné příběhy z dávných časů.  
V příběhu Za ztraceným lovcem se Tumak a Černý Jelen, dva mladí muži z kmene Angů, vydávají po 
stopách dávno ztraceného lovce Nyra, aby pro Angy objevili nová loviště. Hrdinou příběhu Mladý  
šaman je chlapec Ari, který z tábořiště kmene Dartů odchází do vzdáleného Posvátného údolí, aby  
složil obtížnou zkoušku a stal se novým šamanem. V příběhu Dráp šavlozubého tygra hledá mladá dívka 
Tiena svého ztraceného bratra Muriho a při tom v sobě objeví nečekané schopnosti, které jí a jejím 
přátelům umožní porazit lidožroutský kmen Kalvetů. Poutavý text doprovázejí barevné ilustrace.  

Vydalo nakladatelství Olympia 

Sbírka bezpočtu listů (Manjóšú), sestavená v 8. století a obsahující více než čtyři tisíce básní ně-
kolika stovek autorů a autorek, je jedním ze základních zdrojů japonské poezie. Díky neobyčej-
né pestrosti témat i autorů, kteří pocházeli z nejrůznějších vrstev společnosti – od nejvyšších 
hodnostářů až po drobné úředníky, muže i ženy, představuje jakýsi vzorník námětů a citových 
poloh. Výbor, který sestavil překladatel sbírky, významný japanolog českého původu Antonín V. 
Líman, nabízí přehled témat, která dodnes zůstávají pro japonskou sensibilitu a poetiku typická: 
inspirace krajinou – horami, řekami a mořem, květy a rostlinami (slivoně a sakury, květy hagi  
a hvozdíky, bambusy, pinie a javory), ptáky (kulíci, kukačky a jeřábi) a cestami, či posvátným 
nápojem sake. Nechybějí ani verše o lásce, odloučení, žalosti z odchodu drahé osoby,  
či „dadaistické“ básnické hříčky. Zasvěcené komentáře A. Límana pomáhají vychutnávat bohat-
ství japonské poetické tradice vskutku plnými doušky. Kompletní český překlad s komentářem, 
který Antonín Líman vydal v letech 2001-2008 v nakladatelství B rody, je po francouzštině teprve 
druhým úplným překladem jedinečného textu do některého z evropských jazyků. 

Píseň z Ostrova vážek 

Vydalo nakladatelství Vyšehrad Dekadence Now! 
za  hranicí krajnosti 

Otto M. Urban 

Vydalo nakladatelství Arbor Vitae 

Dlouho očekávaná monografie Decadence Now! Za hranicí krajnosti vychází jako součást stejno-
jmenné výstavy ve výjimečné grafické úpravě Roberta V. Nováka. Přináší na 338 stranách vedle 
úvodní studie i komentáře k jednotlivým dílům.  
Dekadence je téma, které je v současné kultuře aktuální, či lépe, opět aktuální. Po úvodní  studii je 
publikace strukturována, podobně jako výstava, do pěti základních kapitol. 
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