
POZNÁNÍ 
Školní časopis SŠKK 

3. čtvrtletí 2010/2011 



Milí čtenáři, 
 
 

čtvrtletí uplynulo a je tu další číslo našeho školního časopisu Poznání. A co v něm najdete? 
 

Pro tentokrát bych začala od prostředku. V minulém čísle časopisu jsme odstartovali projekt Poznáváme 
naše profesory.  Tehdy pro vás odpovídali na otázku týkající se Vánoc. Toto zpestření se mezi studenty 
setkalo se značným úspěchem a proto - ačkoliv to původně nebylo jisté - se projekt dostal i do tohoto 
čísla.  
Na stránkách rubriky Události SŠKK tak vznikl komorní kočičí útulek. Ale možná jsou tu i jiná zvířátka! 
Tentokrát jsme se totiž zaměřili na domácí mazlíčky našeho profesorského sboru a cílem bylo i osvětlit 
záhadu, proč má většina z nich kočku. Proto jsou tu pro vás Zvířecí otázky. Hned za nimi na vás čeká 
rozhovor s profesorkou Michaelou Mrázovou. . 
 

V rubrice Události SŠKK dále najdete vzpomínku na školní ples a samozřejmě také na letošní - pro 
některé možná nezapomenutelný - lyžařský a turistický zimní kurz. 
 

I menší rubriky a volná témata jsou tentokrát plné zajímavých informací a čekají jen, až je otevřete.  
 
 

Několik událostí, které byly naplánovány na konec tohoto čtvrtletí, se do časopisu už bohužel nedostalo, 
kvůli časovému rozvrhu tvorby a výroby. Proto se můžete těšit na další číslo, kde najdete např. Den kni-
hy nebo něco málo z Veletrhu fiktivních firem, ačkoli patří na konec tohoto čtvrtletí.  
 

 
Příjemné chvilky strávené s časopisem Poznání, 
za redakci 
 
Anna Strnadlová 
šéfredaktorka 
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Školní ples 
Byl pátek 11. února 2011, pro první a čtvrtý ročník velký den. Rok uplynul a přišel večer 
školního plesu, tradičně pořádaného v hotelu Belveder.  
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večera - vyhlášení krále a královny plesu. Profesoři po 
celou dobu volili tři místa v kategorii krále a královny. 
Nyní jsou hlasy sečteny a přichází vyhlášení. Paní ředi-
telka a prof. Kraus berou do ruky mikrofony. Na 3. 
místě se umístili Johanka Prošková a František Vaculík, 
oba studenti z K4 a na druhé místo se letos probojova-
la Dominika Smolková a Radovan Fiala, také z K4.  
Vítězné první místo obsadila Barbora Srncová a Pavel 
Jartym! 

 
A pak se už jenom tančilo  
a tančilo. Nesmím vynechat 
také travesti show, která se 
konala mezi dvěma taneční-
mi sériemi a během níž jsme 
slyšeli například několik  
českých hitů. 
 
A pak se skutečně už jen 
tančilo, možná trochu tišeji, 
abychom nerušili noční klid 
okolních obyvatel. Tak skon-
čil náš letošní školní ples. 

Anna Strnadlová 
a.strnadlova@seznam.cz 
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Lyžařský a turistický kurz 
aneb knižně kulturní lidé dýchají čerstvý vzduch 

V sobotu 19. února jsme my, studenti prvního ročníku se dvěma staršími přísežníky  
a pedagogickým dozorem, nasedli do autobusu a plni očekávání jsme se vydali směrem 
Janské Lázně. Přeprava probíhala v poklidu, pozorovali jsme cestu, přibývající sníh a ubý-
vající teplotu.  

 
 
Za tři hodinky jsme slavně dorazili do cílové destinace. Vyhledali jsme své bagáže  

a překročili práh našeho nového, dvouhvězdičkového bydlení – hotelu Siréna. Záhy jsme 
více a více zjišťovali, že překročením onoho prahu se nám podařilo překonat časoprostor. 
Budova i vše v ní se zastavilo kdysi před padesáti lety. To doslova. A všechno. Výtah,  
kterýmžto jet byla sázka na život a na smrt. Koupelny, o které by se hororoví režiséři mohli 
prát, kdyby o nich věděli. Překlápějící se okna a závěsy oranžové barvy z minulého reži-
mu. Tím si to ale nevykládejte špatně, mě osobně to místo nijak neiritovalo, spíš mě fasci-

přízvukem na hlučném stříbrném vozíku děsící rychlostí. Po papání jsme se odebrali, kam 
jsme chtěli, a v deset hodin jsme složili hlavy na svá lože. 

 
 

Tolik prvotní dojmy, druhý den byl naprosto standardním – lyžaři lyžovali, pěšáci  
pěšili. Večer nám hodný pán z horské služby řekl, proč nejezdit po lavinách.  
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K večeři byly podávány špagety – na toto jídlo těžko zapomenout. Proč? Po očekáva-
ném bodování, hygieně, večerce přišlo neočekávané – jedenáctá rána egyptská. Tu noc 
se nevyspala ani naše Kačenka, ani tak polovina dalších. Infekce držící se v tomto doupě-
ti už nějaký čas – možná těch padesát let – nás příliš nešetřila. Šířila se mírná panika  
a konspirační teorie o jejím původu. Zde nutno smeknout před prof. Šebkovou, která se  
i přes své vlastní zasažení chorobou o ostatní postižené starala. A tak jsme někteří neza-
mhouřili oka a jiní, s poněkud hlubším spánkem, se o všem dozvěděli až ráno.  
 
 

A tak se nám ta hrůzná nemoc vryla do paměti a neodvratně se spojila s naším hor-
ským pobytem. Naše řady prořídly a nám, nohatým, se proto zmírnil program.  

D
ru

žs
tv

o 
ly

ža
řů

 v
yr

az
ilo

 v
 je

de
n 

tu
ris

tic
ký

 d
en

 n
a 

Sn
ěž

ku
 

N
ěk

te
ří 

si 
sn

ěh
u 

ná
le

žit
ě 

už
ív

al
i..

.
 

Plynul tak den za dnem a 
řady řídly stále. Pozvolněji, ale 
přece. My turisté jsem se podí-
vali do Trutnova, pokořili Čer-
nou horu (a to prosím dvakrát, 
jednou lanovkou a jednou no-
hama), vyjídali boudy, zvrkávali 
si kotníky a hladili psi.  

A lyžáci lyžovali. Až jednou: 
vydali se na Sněžku a… pokořili. 
Po tolika letech, ano, zdařilo se. 
Jaká to neskonalá radost.  

Společná fotografie turistického družstva 
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A zbýval nám poslední den.  
Byla vyhlášena čuňátka, uklízeči, šampióni, nemocí nedotčení i kyborgové. A to všech-
no za bonbónky. Následovala poslední večeře, balení a těšení či netěšení na sladký do-
mov. Nechali jsme se unášet posledním tamějším spánkem, brzičko jsme vstali, rozlouči-
li se s naším milým číšníkem a vydali se směr domů. 

Několik panoramatických fotek pořízených v průběhu pobytu: 

Na březích matičky Prahy jsme se dozvěděli tu smutnou novinu – totiž, že zemřel 
spisovatel Arnošt Lustig. Tato zpráva některé z nás uvrhla do melancholie, leč ta se sta-
čila do příjezdu vytratit. A tak jsme se přivítali, rozloučili, rozešli.  

 
Na závěr je příhodno poděkovat pedagogickému dohledu i všem zúčastněným,  

že jsme si to přese všechno užili a že máme na co vzpomínat. 

Na spodním obrázku lze spatřit fotografii turistky Báry Fia-
lové, jejíž úsměv prozrazuje dobrou náladu i za těžkých 
časů zvracecí epidemie. 

Karolína Lisová 
karolina.lisova@gmail.com 
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Menší události 
V úterý 4. února, zatímco byl první ročník na lyžařském kurzu, třída 
K2 spolu se zbylými studenty z K1 se vypravila do nově otevřeného 
Národní technického muzea. V doprovodu paní profesorky Huňáč-
kové jsme úspěšně dorazili do cíle a rozutekli se po muzeu. Myslím, 
že v expozici se žádné velké změny neudály, v menších prostorách 
byla vystavena i historie fotografování nebo knihtisk. Dle mého ná-
zoru byla výstava poměrně málo interaktivní, ale i tak jsme se všich-
ni zabavili. K vidění byly kola, motorky, auta (mezi nimi i slavný  
Prezident), balón, nebo i letadélka a malá helikoptéra.  

Ve středu 9. března vyrazily třídy K2 a K4 v doprovodu pro-
fesorek Mrázové a Šebkové na festival Jeden svět, kterého 
se škola účastní již několikátým rokem. Byl jim vybrán film 
„Chci to zkusit“, který dokumentoval rozhodnutí mladého 
italského studenta jménem Luigi, který má Downův syn-
drom. Rozhodl se totiž studovat na universitě v Bologni  
a v rámci programu Socrates Erasmus chce studovat ve 
Španělsku. S velkou podporou svých nových přátel se  

Anna Strnadlová 
a.s trnadlova@seznam.cz 



              S Š K K  U D Á L O S T I 

10 

O den později, ve středu 10. března, jsme se my prváci a třeťáci za doprovodu pana pro-
fesora Krause a profesorky Zaviačičové vypravili na filmový festival Jeden svět.  
Po zakoupení lístků a usazení nás jedna z hlavních organizátorek seznámila s projektem  
a také s filmem Thembi, který nám byl následně puštěn. Také nám byla přislíbena diskuze 
na závěr, a to se členkou neziskové organizace na způsob Červeného kříže (název si bo-
hužel nepamatuji). 
Následovala projekce, a k mému překvapení nedělali hluk ani ti, již jsou tím známi. 
Film Thembi byl o mladé Afričance, jež byla tak jako mnozí další v její zemi nakažena 

V úterý 22. března se třída K1 v dopoledních hodinách vydala s panem profesorem Krau-
sem na exkurzi do Městské knihovny. Průvodkyně jim vysvětlila systém fungování knihovny, 
rozdělení knih a jiné zajímavosti.  
Na odpolední výuku se třída vracela do školy.  Anna Strnadlová 

a.s trnadlova@seznam .cz 
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Rozhovor s Johankou Proškovou 
Studenty čtvrtého ročníku zanedlouho čeká maturitní zkouška, a proto jsem položila pár 
otázek Johance Proškové… 
 
 
Johanko, jaké jsou tvé pocity před maturitou, připravuješ se na ni? 
Maturita ve mně vyvolává nervozitu a strach, na druhou stranu se však nemůžu dočkat, až 
ji budu mít za sebou a budu si užívat prázdniny. Pomalu ale jistě se začínám učit a dočítat 
povinnou četbu. Naštěstí mám otázky z české a světové literatury zpracované již od třetího 
ročníku – od souborných zkoušek. A otázky z odborných předmětů si vypracováváme jako 
třída dohromady, každý má dvě otázky, které po zpracování a po kontrole panem profeso-
rem Krausem, jsou k dispozici ostatním.Takže se stačí jen učit a učit. 
 
Jaký je tvůj názor na novou maturitní zkoušku? 
Jakožto maturant z ní popravdě radost nemám, ale pokud by měla mít nějakou delší bu-
doucnost, mělo by se začít s dětmi na základní škole, a ne až se studenty maturitních roční-
ků. Ale i přesto její smysl nemůžu pochopit, protože snažit se srovnat studenty gymnázia  
a učilišť je podle mého názoru nemožné. Doufám, že celá naše třída státní maturitu udělá. 
 
Jakého předmětu se nejvíce obáváš? 
Největší strach mám z Německého jazyka, z ústní části. 
 
Plánuješ studovat i po střední škole? 
Ano, teď jen záleží, jestli se někam dostanu. Podala jsem si přihláš-
ku na FF UK, obor Český jazyk a literatura, FF UK, obor Informační 
studia a knihovnictví a také na Archivnictví a pomocné vědy histo-
rické. A poslední přihlášku jsem si podala do Ústí nad Labem na 
Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně, opět obor Český jazyk a lite-
ratura. 
 
Co ti tato škola dala za čtyři roky? Kdybys mohla rozhodnout znovu, vybrala by 
sis jinou školu? 
Spoustu kamarádů, dobrý třídní kolektiv, Radovana :), a taky množství zajímavostí a infor-
mací, o kterých jsem do té doby neměla ponětí. Pokud bych se ocitla znovu v 9.t řídě zá-
kladní školy a měla si vybrat kam jít, určitě bych si vybrala znovu tuto školu. Protože studo-
vat obor, ve kterém je hlavním předmětem literatura, byl můj sen a měla jsem obrovskou 
radost, že se taková škola našla. Jediným ,,problémem“ pro mě byl fakt, že budu muset být 
v Praze na internátě. Naštěstí jsem si zvykla velmi brzy, a to nejen na Prahu, ale i na školu 
s novými spolužáky a profesory. 
 
Děkuji ti za rozhovor a přeji nejen tobě, ale i celému čtvrtému ročníku mnoho 
štěstí u maturitní zkoušky. 

Kateřina Prátová 
exitka014@seznam.cz 
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Zvířecí otázky 
Pro překvapivý úspěch jsme se rozhodli zařadit  projekt Poznáváme naše profesory i do tohoto čísla.  

Někteří z vás možná ví, že velká část profesorského sboru na naší škole vlastní kočku. Od tohoto postřehu se ta-
ké odvinula myšlenka, dozvědět se více o domácích mazlíčcích našich profesorů. Kolik z nich má zmíněnou koč-
ku? Kdo je největším milovníkem zvířat? Doufám, že vás jejich odpovědi zaujmou, a možná že najdete i inspiraci 
pro jméno vašeho příštího zvířecího přítele. 

 
Zároveň děkuji paní profesorce Trégnerové za ochotu a velkou pomoc. Vždyť tento nápad přišel právě od 

ní. A velké díky patří také všem profesorům, kteří otázkám věnovali svůj čas a energii. Doufám, že to oceníte  
i vy, čtenáři. Anna Strnadlová 

Jak se jmenuje vaše kočka a proč má právě takové jméno? 
Erže podle Eržebet Bathory, Čachtické paní. 

 
Jste ráda, že je máte? Litovala jste toho někdy? Byl vám někdy do-
mácí mazlíček na obtíž? 
Jsem ráda, že ji máme. Doma je veseleji. Ale určitě se vyskytly i chvíle obtíž-
né. Živá myš pobíhající po domě, několik mrtvých ptáků, rozkousaná ramín-
ka (u různého oblečení), ztracený kuřecí řízek přichystaný k obědu.  
Ale nelitujeme. 
 
Myslíte, že si potom pořídíte nějaké další zvířátko, třeba i jiné? 
Těžko říct, ale budu ráda, když s námi nějaké zvířátko bude přebývat.  

Profesorka Monika Šebková: 

rád) nezůstal sám. 

Profesor Jan Krajčir: 

Jak se jmenuje váš pes a proč má právě takové jméno? 
Máme fenku mopse, která se jmenuje Bety. Jméno jsme vybrali tak, aby bylo co nejvíce podobné jménu Bela. 

Profesorka Štěpánka Huňáčková: 



              S Š K K  U D Á L O S T I 

13 

Jak se jmenuje vaše kočka a proč má právě takové jméno? 
První se oficiálně jmenuje Celestýna Čokomun, ale řákáme jí Sisi podle krásné císařovny. 
Další je Micinka (nalezenkyně), ta je v pořadí druhá - na základě tradice. 

Profesorka Věra Zaviačičová: 

dí packa v oku a když začne aportovat a chce si hrát, ale samozřejmě bych ji nikdy nedala.  
 
Myslíte, že si potom pořídíte nějaké další zvířátko, třeba i jiné? 
Určitě bych chtěla jednou i psa, třeba i další kočku, kdyby byl dům se zahradou, a jednou asi i děti. 
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Jak se jmenuje vaše kočka a proč má právě takové jméno? 
Jmenuje se Dellone Shai, ale říkám jí Delonka, plyšák a někdy i Fifinka, je to dáma jorkšírského teriéra. Když jsem 
si ji od tety, která vlastní chovnou stanici, vzala, bylo jí už půl roku a jméno dostala přiděleno.  
 
Jste ráda, že ji máte? Litovala jste toho někdy? Byl vám někdy domácí mazlíček na obtíž?  
Vzhledem k pracovnímu vytížení jsem spíš řešila to, aby nebyla sama 
doma. Občas jsem nestíhala venčení, tak jsem musela požádat rodinu. V 
současné době je v "jeslích" u tety a svých sourozenců, protože vychová-

Profesorka Michaela Marešová 

věděla, co to obnáší. Ale dcery mě v podstatě přemluvily a nelituji. Je to náš miláček. 
 
Myslíte, že si potom pořídíte nějaké další zvířátko, třeba i jiné? 
Myslím, že dokud budeme mít Olíka, jiné zvířátko už si nepořídíme. Je to už tak dost zavazující, např. při plánová-
ní dovolené apod. Takže jedna kočička bohatě stačí! :) 

Jak se jmenuje vaše kočka a proč má právě takové jméno? 
Naše kočka se jmenuje Hermiona. Je to zvíře mého osmiletého syna a pojmenoval ji v důsledku potterománie, 
která u něj právě probíhá. 

 
Jste ráda, že ji máte? Litovala jste toho někdy? Byl vám 
někdy domácí mazlíček na obtíž? 
Hermiona je sedmiměsíční kotě, takže na litování zatím nedošlo.  
Na obtíž úplně ne, ale první problémy nastaly během lyžařského 
kurzu, kdy byla doma sama a bylo tudíž nutné obtěžovat širší pří-
buzenstvo. 
 
Myslíte, že si potom pořídíte nějaké další zvířátko, třeba  
i jiné? 
Po čem? Pokud Hermionu přežiju, tak papouška žaka.  

Ředitelka Alice Krýžová: 
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Rozhovor s profesorkou  
Michaelou Mrázovou 

Kdo z nás zná blíže některého z našich profesorů? Kantoři v sobě mají přirozenou autoritu, proto 
jsme s nimi pouze v profesním vztahu. Tímto se vám pokusíme přiblížit život všestranně zaměře-
né profesorky Mrázové. Navenek tajemná osůbka a uvnitř překvapivá bytost. Nejsme takoví ně-
kdy všichni? 
 
Paní profesorko, při hodinách nás překvapilo, jaké pestré historky máte, tudíž se na-
bízí otázka, odkud vlastně pocházíte a zda máte z rodného kraje nějaké hezké vzpo-
mínky? 
 

Jsem z Kladna, kde žiji po většinu svého života, a hezké vzpomínky, které mám z dětství, se vá-
žou spíš k lidem než k městu. Umím si představit, že bych žila i jinde, kdybych měla blízko své 
blízké. 
 
Byla jste pilná studentka, nebo jste dávala přednost zábavě? 
 

To bylo dilema, které jsem řešila celou střední školu, jestli se hodně učit, nebo si hodně užívat, 
takže jsem měla pocit, že nedělám pořádně ani jedno. Nakonec jsem se zaměřila hlavně na hu-
manitní předměty, kterým jsem se chtěla věnovat dál. No a na vysoké škole jsem byla pilná pře-
devším během zkouškového období. 
 
Měla jste někdy jiné přání nebo sen? Chtěla jste dělat v životě něco jiného? 
 

Jako malá jsem chtěla být kosmonautkou, doktorkou, archeoložkou atd. Ale vždycky mě bavila 
práce s dětmi, působila jsem jako trenérka basketu nebo vedoucí na táborech. Na pedagogické 
fakultě jsem k tomu připojila ještě oblíbené obory, literaturu a historii. 
 
Baví vás učit?  
 

Kdyby mě učení nebavilo, nemohla bych to dělat :-). 
 
Jak dlouho vlastně učíte? 
 

Učím od třetího ročníku vysoké školy. Učila jsem na me-
zinárodní základní škole i dospělé v kurzech češtiny pro  
cizince. 
 
Jaká pro vás byla zkušenost učit cizince, srovná-
te-li to se základní školou, kde jste strávila rok  
a půl? 
 

I na základní škole jsem učila většinu předmětů 
v angličtině, což bylo poměrně náročné. Co se týče vě-
ku, víc mě baví učit středoškoláky než mladší děti.  
A teprve při učení češtiny pro cizince jsem si uvědomila, 
v čem opravdu je čeština tak specifická a složitá. 
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Zabýváte se vaším rodokmenem, kam jste se zatím dostala? 
 

Ještě ne tak daleko, jak bych chtěla, ale zjistila jsem například, že je naše rodina spřízněná s her-
cem Oldřichem Novým, a objevila jsem také deníky prapradědečka, který bojoval v 1. sv. války. 
 
Jaká je vaše oblíbená kniha/ oblíbený spisovatel? Český nebo zahraniční? 
 

Moc ráda čtu a jsem sběratel knih i jako předmětů. Jinak mám ale spíš oblíbená jednotlivá  díla 
než autory. Z české literatury je to např. Krysař od Viktora Dyka a ze světových Mistr a Markétka 
od Michaila Bulgakova. 
 
Vyznáte se ve filmové produkci, divadelních hrách, reklamě i novinařině, fotografová-
ní včetně malířství a módy, co z toho upřednostňujete?  
 

Tak filmy má hodně ráda, ale spíš jen jako laik. Nejvíce mě baví asi spojování výtvarného umění 
s módou. 
 

 

Anglicky se domluvím dobře, německy rozumím a ráda bych přidala ještě italštinu.  
 
Motto pro čtenáře: Naše možnosti končí tam, kde končí naše představivost a vůle … 

Tereza Blechová 
terkablechova@email.cz 

Tomáš Hejna 
tomas.hejna.sw@seznam.cz 
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Rise Against 
Po minulých článcích, v nichž jsem se zabýval českou bigbítovou scénou, jsem se tento-
krát rozhodl seznámit vás s u nás méně rozšířenou, ale velmi kvalitní punkovou kape-
lou, které se držím již od dob, kdy jsem nosil číro… 

O rok později kapela vydává album Siren Song of the Counter Culture. Mezitím  násle-
duje další personální změna – a to opět kytaristy, Chrise Chasse za Todda Mohneyho. 
Za zmínku stojí i rok 2006 – vydání jejich prvního dvd - Generation Lost, pojednávacího 
o historii kapely, a zároveň studiové desky The Sufferer and the Witness, s níž  
absolvují turné, kde jsou již na pozici hlavních tahounů. 

peter.kavan@seznam .cz 
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Chtěla bych vám představit dvě francouzské hudební skupiny, jejichž skladby snad budou 
trochu v kontrastu s hudbou, se kterou jste se mohli setkat v minulých číslech Poznání,  
a vlastně i v tomto. Přesto bych vám o nich ráda něco řekla, třeba se mezi vámi najdou příz-
nivci i tohoto směru.  

Charly Sun 

Jde o kapelu v naši zemi prakticky neznámou. V létě roku 2009 se jistí muži jménem  
Adrien Tronquart a Manuel Etienne rozhodli založit hudební skupinu Charly Sun. Chvilku pů-
sobili pouze jako duo, ale nedávno se k nim připojil ještě Nicolas Mathuriau  se svými bicími  
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Agility je psí sport, velmi podobný koňskému parkuru. Vznikl okolo roku 1978 v Anglii. Agility mů-
že dělat každý se psem jakéhokoli plemene. Plemena jako sheltie, border, kolie nebo pudl se sice 
na agility hodí víc, ale závodí i kříženci. Psovod se svým psem musí překonat překážky ve správ-
ném směru a pořadí, a to bez chyb a v co nejlepším čase. Pro psy je to jedna z nejpřirozenějších 

limitu. Za chybu se považuje například shození laťky u skoku vysokého, shození části zdi, odraz od 
překážky u skoku dalekého, minutí branky ve slalomu, u zónových překážek nedošlápnutí psa  
do kontaktní zóny, seskočení z houpačky dřív, než se dotkne země, nedodržení časového limitu 
výdrže na stole nebo neúmyslný kontakt se psem. Chybou je také překročení standardního času. 
Pokud tým překonal parkur v čase horším než standardním, ale lepším než maximálním, je to  
považováno také za chybu a každá setina sekundy, o kterou je překročen standadtní čas, je penali-
zována jednou setinou trestného bodu. Za odmítnutí se považuje minutí nástupní strany překážky 
(pes překážku oběhne) a minutí první branky ve slalomu. Každá chyba a každé odmítnutí je ohod-
noceno 5 trestnými body. Počet chyb není omezen, maximální povolený počet odmítnutí je 2 na 
jeden běh. Pokud tým poruší pravidla závažnějším způsobem než chybou či odmítnutím, bývá 
v daném běhu diskvalifikován. Důvodem pro diskvalifikaci je zejména nedodržení pořadí a směru 
překonávání překážek, třetí odmítnutí v jednom běhu, kontakt psovoda se psem, kontakt psovoda 
s překážkou, shození jiné části překážky, než je povoleno (stojan), překročení maximálního povo-
leného času běhu, opuštění parkuru psem, úmyslné zastavení běhu psovodem, zdolání překážky 
nepovoleným způsobem (přeskočení tunelu). Velmi častým důvodem bývá zapomenutí obojku  
na krku psa. Psovod nesmí mít v ruce ani u sebe žádný předmět, kterým by psa motivoval. Diskva-
lifikace hrozí i za nevlídné zacházení se psem.  

V agility existují tři výkonnostní kategorie a to small (psi do 34,99 KVH – kohoutkové výšky), medi-
um (psi od 35 do 42,99 KVH) a large (od 43 a výše). Podle nich je stanovena výška překážek. 
Týmy v agility jsou rozděleny na tři skupiny podle výkonnosti – A1 –  začátečníci, A2 – pokročilí  
a A3 – profesionálové. K zařazení týmu do kategorie slouží zkoušky. Podmínky těchto zkoušek jsou 
stanoveny v soutěžním řádu.  
Česko patří ke světovým velmocím tohoto sportu. Za otce agility v Česku bývá považován pan 
Radko Loučka, nejznámější Češkou v agility je Adéla Králová, která v roce 2006 přispěla na mis-
trovství světa k prvnímu místu v kategorii small a v roce 2007 vyhrála mistrovství světa v kategorii 
jednotlivců mezi dospělými.  Ivana Brabcová 

viktorianka@seznam .cz 
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O máločem se poslední dobou mluví tolik, jako o nedávných událostech v arabském svě-
tě. 
Dopad událostí ze začátku tohoto roku budeme pociťovat po desetiletí, a to ještě není  
všemu konec. 
Vše začalo před pouhými několika týdny, ale skutečnou příčinu můžeme najít už v době 
před třemi lety, na samotném počátku krize, která zdecimovala naše hospodářství, srazila 
eurozónu na kolena a urychlila postup Číny na druhé místo v úrovni HDP. 
Krize se projevila všude, a mimo jiné také díky ní se zvedly ceny potravin. 
Přičtěme k tomu vysokou nezaměstnanost mladé populace v arabských zemích, importo-
vanou pracovní sílu a máme smrtící koktejl, na který by byl pyšný i ministr Molotov. 
Pak už stačí jenom malá jiskra, která zapálí zničující plameny, v tomto případě to byla smrt 
mladého zelináře, který se upálil v Tunisku na veřejném prostranství. 
Brzy bylo celé Tunisko zachváceno demonstracemi, a doposavad největší revoluce 

Překvapivé je, že i náš prezident Václav Klaus jakoukoli vojenskou akci odmítá. 
V době, kdy se tento článek dostane k vám, bude už nejspíš rozhodnuto, a obávám se, 
že ne ve prospěch rebelů. 
Bez zahraniční pomoci mají totiž jen málo šancí na vítězství proti lépe vybavenému  
nepříteli. 
A diktátoři nemívají slitování s poraženými protivníky. 

Arabská krize 

Jiří Podivín 
jirka.win@gm ail.com   
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Konec srpna v hotelu Ozon 
Ze všech filmů, které kdy byly v českých i slovenských zemích natočeny, vyčnívá jeden neopěvo-
vaný titul. 
 
Polozapomenutá produkce z doby nové vlny, která byla díky své syrovosti, ale i kvůli poukazování 
na nepříjemnou realitu uzavřena do trezoru, stejně jako se i my lidé snažíme zavřít do pomyslného 
trezoru naše vnitřní bestie, které postavy filmu naopak otevřeně vypouštějí, a způsobují tak pouze 
bolest a utrpení. 
 
Děj filmu je prostý, o to však údernější, a o to více zanechává na divákovi nezaměnitelný otisk de-

Optimistický člověk teď čeká, že se jedná o zástupce nějaké větší komunity, která se o dívky a Sta-
rou postará. Nicméně opak je pravdou: jedná se o jediného starce, který žije sám v opuštěném 
hotelu a jedinou společnost mu dělá starý gramofon. 
Vzhledem ke krátké metráži filmu se nacházíme téměř na konci, a tak vynechám detaily finále, 
řeknu jenom, že jsem po několik dalších týdnů ke gramofonu přistupoval se značnou nedůvěrou  
a že dívky pokračují dál ve své cestě pustinou. 
 
Ve svém konečném hodnocení musím vyzdvihnout atmosféru a realistické zobrazení postapoka-
lyptických reálií, naopak ovšem musím přiznat, že film má občas hluchá místa a delší metráž by 
mu také neuškodila. 
Přesto však stojí film za zhlédnutí, neměl by chybět ve sbírce žádného nadšence. 

Jiří Podivín 
jirka.win@gm ail.com   
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HONZA VOLF 
• 

TEN, CO NEUMÍ HRÁT GOLF 

        Literární tvorba Honzy Volfa 
je ručně psaná a převážně veršo-
vaná, doprovázená autorskými 
kresbami. Vydává především  
plakáty, diáře, pohlednice, grafi-
ky, kalendáře a knížečky plné 
básniček. Častým tématem jeho 
výtvarných počinů je sluníčko, 
představující neuvěřitelný opti-
mismus a lásku, kterými je  
prodchnuto veškeré jeho dílo. 
Pro některé zahrnuje základní 
životní pravdy, jiným zas přijde 
jako nudné, monotematické 
klišé. Myslím však, že Honza Volf 
do dnešní doby přináší něco,  
co jí opravdu chybí – sluníčko.  

Karolína Lisová 
karolina.lisova@gm ail.com  



23 

              V O L N É   T É M A 

Boris Vian 
Zdaleka nejen v české kultuře je období let 1945-1960 z hlediska literatury poněkud hluché. Celá 

paleta moderních meziválečných uměleckých směrů je po válce najednou pasé a i věkem mladí autoři, 
kteří v třicátých letech započali svoji kariéru, jsou, pokud zásadně nezměnili svůj styl, pro většinu společ-
nosti staří a přežití. V případě české literatury existovaly i další objektivní důvody, po zániku první republi-
ky zemřeli z jiných příčin než je stáří nejvýznamnější osobnosti české literatury Karel Čapek, Vladislav 
Vančura a Karel Poláček. V celosvětovém měřítku však bylo hlavním problémem marné hledání témat a 
absence nového uměleckého směru, který by poválečný svět vedl někam dál. Ačkoliv vznikají naprosto 
jedinečné bezprostřední reflexe doby (Mika Waltari – Egypťan Sinuhet, Alberto Moravia – Římanka a Ho-
ralka nebo George Orwell - 1984), na novou silnou kulturní vlnu musel svět čekat až do 60. let. 
 

Jednoznačně nejvýrazněji na sebe v poválečné Evropě upozornila Francie, tradiční myšlenkové  
a kulturní centrum Evropy. Symbolismus či impresionismus se již zdály být směry dávné minulosti a surre-
alismus, který takto mocně ovlivnil Francii 30. let, ač reprezentovaný takřka všemi nejvýraznějšími posta-
vami francouzské literatury 20. - 40. let, po válce zcela pohasl, nejvýznačnější představitel surrealismu 
André Breton se jej marně snažil oživovat a pro ostatní bývalé stoupence byla surrealistická minulost jedi-
ně přítěží při snaze tvořit pro novou poválečnou Francii.  
 

Francouzskou kulturní scénu tak ovládli lidé, které před válkou nikdo neznal a kteří s rokem 1945 
zcela překvapivě zastínili starší generace kulturní scény. Byl to Jean-Paul Sartre, který se stal v roce 1945 
miláčkem davů. Aniž by se mnozí příliš zamýšleli nad tím, co jeho myšlenky v přednášce „Existencialismus 
je humanismus“ znamenají, stal se velkou hvězdou a zřejmě nejvýraznější postavou kulturní scény 
v prvních letech „nové Francie“. Tou dobou snil o slavné spisovatelské budoucnosti Boris Vian. Do svých 
pětadvaceti let, jichž se dožil právě roku 1945, napsal sice několik povídek o bláznivých dnech svého mla-
distvého života (později vydaných v knize Motolice a plankton), ale jinak se na dráhu spisovatele nijak 
nepřipravoval a měl stejnou vyhlídku stát se slavným spisovatelem jako zástupy jiných, kterým se to nikdy 
nepodařilo. Boris Vian si ale věřil a poslal své povídky do nakladatelství, které mu nejsnáze mohlo zajistit 
úspěch, do slavného Gallimardu, který je již více než sto let spojen s těmi nejslavnějšími jmény francouz-
ské spisovatelské obce. Před válkou v něm vydávali svá díla Proust, Malraux, Saint-Exupéry nebo Prévert, 
po válce do něj zakotvili hlavní hybatelé veřejného života Jean-Paul Sartre a Albert Camus. Boris Vian 
chtěl za každou cenu mezi ně, nebylo pro něj důležité, o čem píší, klíčové pro něj bylo, že díky nim by 
mohl i on uspět. 

 
A měl štěstí. Jeho povídky v Gallimardu, nakladatelství, které 

toužilo uvádět na trh nové neokoukané autory, zaujaly a Vian byl do 
nakladatelství pozván. Tam ho přivítal spisovatel Raymond Queneau 
(čti  keno), který toho stihl za svůj život opravdu hodně – začínal jako 
surrealista, po válce se přimkl k existencialistickým myšlenkám a ještě 
v 60. letech stačil založit slavnou skupinu Oulipo. V roce 1945, upro-
střed své životní cesty, měl ale v Gallimardu na starosti novou edici, 
která měla zveřejňovat díla mladých poválečných autorů. S Vianem 
se okamžitě spřátelili a dohodli se, že jeho Motolice a plankton vyjde 
v roce 1946 jako druhý titul zmiňované edice.  

 
Pro ambiciózního Viana, který toužil po tom, aby se do telefonu 

říkalo V jako Vian, to bylo málo. Rozhodl se, že se pokusí vyhrát 
prestižní Cenu Plejády za rok 1946, literární soutěž, v níž porota slav-
ných osobností z branže vybírala nejlepší zaslaný rukopis, jehož autor 
posléze získal úctyhodnou peněžní odměnu a možnost vydat text  
u libovolného nakladatele, což v praxi znamenalo u Gallimarda.  
A Vianovou urputnou snahou bylo nejen tuto cenu vyhrát, nýbrž i sblížit se s hvězdou Jeanem-Paulem 
Sartrem, který, stejně jako Albert Camus nebo Raymond Queneau, byl členem poroty.  
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Na jaře 1946 tak Vian horečně pracoval na svém, jak se po později ukáže, stěžejním díle, Pěně dní. 
Vian do něj vložil celou svou osobnost. Čarovný příběh, vybroušené sršící věty protkané děsivou poezií, 
v níž se skrývají nejniternější Vianovy vzpomínky na svůj uplynulý život, uchvátily a dodnes uchvacují 
spousty čtenářů po celé planetě. Zdálo by se, že Vian měl v roce 1946 vydlážděnou cestu na literární  
nebe.  

Aby si získal cestu k Sartrovi, umístil do románu Pěna dní postavu Jeana-Sol Partra, filosofa nové 
doby, z něhož mladé slečny málem dostávají orgastické křeče. Tento možná až příliš vypočítavý tah se 
opravdu Vianovi vyplatí, skutečný Sartre se s Vianem brzy seznámí a oblíbí si ho. A co Cena Plejády?  
Sartrův hlas má jistý, a tak Vian sebejistě kráčí za vítězstvím v soutěži. Raymond Queneaou o Pěně dní 
prohlásil, že román „o hodně předběhl svou dobu“, zajedno s ním byl i další člen poroty Jaques Le-
marchand, Sartrova družka a spisovatelka Simone Beauvoirová řekla, že se jí Pěna dní líbila ještě víc, než 
Camusovo Nedorozumění, protože je „decentnější a přesvědčivější“. Všichni z Gallimardu Viana ujišťova-
li, že má výhru v kapse a zajištěnu jednoznačnou většinu v porotě.  
 

Vian ale cenu nezískal. V hlasování mezi ním a katolickým spisovatelem Jean Grosjeanem (který 
nebyl vůbec začínajícím autorem), uspěl Grosjean. Literární kritik Marcel Arland přesvědčil většinu poro-
ty, že je nutné přistřihnout křídla Sartrově hnutí a představitelům někdejšího osvobozeneckého hnutí  
a politicky vyvážit situaci tím, že cena bude udělena katolickému autorovi. Gallimard přesto Viana ujistil, 
že jeho Pěna dní bude vydána naprosto stejně, jako kdyby cenu vyhrál, pro mladého autora to ovšem 
byla naprosto zdrcující prohra, z které se už nikdy úplně nedostal, a jeho cesta ke slávě dostala závažné 
trhliny.  
 

Pěna dní i Motolice a plankton v roce 1946 skutečně vyšly. Nedočkaly se ale takřka žádného zájmu 
čtenářů a první vydání Pěny dní se ani po několika letech nepodařilo zcela vyprodat.  Po svém neúspě-
chu napsal Vian ještě v témže roce Podzim v Pekingu. Dílo, silně ovlivněné právě Vianovým neúspě-
chem, ale u Gallimarda nepochodilo a pak už neuspělo ani žádné další. Na to by si literární kritici v roce 
1946, zaujatí Vianovým stylem, v žádném případě nevsadili. 

 
Vianovi se i tak podařilo proniknout na stránky novin. Napsal mystifikační dílo plné lascivních nará-

žek, sexu a násilí pod psedonymem Vernona Sullivana Naplivu na vaše hroby, které mělo napodobit 
americkou drsnou školu a Francouze šokovat, což se také povedlo. Pro mladé Francouze se sexuálně 
revoluční dílo napsané deset let před Nabokovovou Lolitou stalo brzy kultovní, pro Viana však osudové.  
Kvůli mravnostnímu přečinu byl díky svému dílu několik let popotahován soudy, kde se jeho právníci 
snažili Viana přirovnat ke Gustavu Flaubertovi nebo Emilu Zolovi, ale nebylo to příliš platné. Přestával si 
uvědomovat, jestli je Boris Vian nebo Vernon Sullivan, jeho manželka Michelle, zamilovaná do Sartra, ho 
opustila. Jeho zdravotní stav, od narození ovlivńovaný slabým srdcem, se léty výrazně zhoršoval. 

V roce 1950 napsal Vian Červenou trávu, která svým stylem přebírá to nejlepší z Pěny dní a rozvíjí 
autorův imaginární svět, který ve skutečnosti přesně zachycuje absurditu skutečného života. Ale u Galli-
marda opět neuspěl a po tomto odmítnutí již další svá díla slavnému nakladatelství nenabízel. Ostatně 
z románů napsal již jen Srdcerváče, který se se svým pesimismem poněkud vymyká ostatním dílům  
a vyšel až v závěru krátkého života Borise Viana. Neúspěchy sklízí i na divadelním poli – jeho antimilitaris-
tické hry Čtvrcení pro každého a Budovatelé říše, ve kterých si do značné míry vyřizoval účty s válečnými 
odbojáři, kteří ve vile, kde vyrůstal, zabili jeho otce, se nesetkali s přílišným pochopením. 

Vianův život se uzavřel v roce 1959. Na premiéře filmu podle jeho předlohy románu Naplivu na 
vaše hroby, s jehož podobou hrubě nesouhlasil, se mu zastavilo srdce. Skončil tím život muže, který nikdy  
nedosáhl svého cíle být slavný, ale nedosáhl ani toho být uznávaným spisovatelem. S postupujícími pade-
sátými lety přibývalo při každé příležitosti jedovatých narážek na to, co vlastně Vian je. Miloval jazz  
a šanson. Na „stará kolena“ se rozhodl zpívat, a i to mu vyneslo spíše posměšek než uznání. Literárně byl 
objeven až v šedesátých letech, kdy si nové generace čtenářů po celém světě zamilovali jeho specifický 
styl a svět fascinující imaginace. Zabodoval i u českých čtenářů, kteří se měli k jeho dílům pořádně dostat 
až po roce 1989. Je hříčkou osudu, že dnes je daleko populárnější než Jean-Paul Sartre nebo  
Raymond Queneau, kteří za svého života patřili mezi populární osobnosti na způsob dnešních tzv. ce-
lebrit.  

Otto Drexler 
odrexler@mail.cz 
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Rozhovor s osobností českého knižního trhu,  

V našem časopise se objevily rozhovory s profesory naší 
školy, v minulém roce jsme zachytili debatu s paní Neomillne-
rovou, ale zjistili jsme, že jsme dosud neudělali rozhovor snad 
s žádnou postavou českého knižního trhu. Díky tomu, že jsme 
škola, která má tento obor ve své náplni, rozhodli jsme se pro-
razit tuto bariéru a oslovit jednu z takových osobností, zakla-
datelku nakladatelství Brána a jednu z průkopnic  
historicko-faktografické literatury v naší zemi, paní Helenu 
Zoufalovou.  

 

Vy jste osoba, která zažila obchod s knihami již před revolucí. Jak jste vnímala rozdíl 
mezi před – a porevolučním trhem s knihami? 
 
Máte pravdu, pracuji v nakladatelském oboru od r. 1963 a jsem ráda, že jsem zažila i změnu společenské-
ho systému a mohla si „zkusit“, jaké to je, vydávat knížky v demokratické zemi.  
 
V době před rokem 1989 fungovalo v tehdejším Československu přibližně 70 státních nakladatelských 
subjektů různých zřizovatelů (ministerstva, společenské organizace), z toho cca 40 v ČR, která byla cent-
rálně a direktivně řízena, s určeným edičním profilem, nad kterými stát uplatňoval dozor několikerým 
způsobem:   
 stanovovaným rozpočtem 
 přídělem papíru a přídělem polygrafické kapacity, tj. tiskárny, kam přidělený papír směřoval 
 cenzurou (schvalováním edičních plánů a kontrolou připravených textů až do stadia předání do tis-

kárny, v některých případech i za touto hranicí) 
 dosazováním prověřených kádrů na vedoucí místa apod.  
 
Vydávala cca 6000 titulů ročně a průměrné výše nákladů se od 60. let pohybovaly mezi 12 a 15 000 výtis-
ků. Byl to model nakladatelství s přebujelým administrativním aparátem, chybějící technickou a potlačo-
vanou obchodní a propagační složkou, které ani nerozhodovalo o své ediční a finanční politice, a existo-
val tady více než 40 let. Takový podnik nebyl připraven na konkurenční prostředí, které po listopadu 
1989 vzniklo, a zákonitě musel s prvními společenskými změnami padnout. Pro takto popsaná předlisto-
padová nakladatelství se vžil název „kamenná“. 
  
Stejnému direktivnímu řízení podléhala i distribuce, kdy 1. 1. 1963 byl udělen distribuční monopol Knižní-
mu velkoobchodu. Ten centrálně zprostředkovával výkup veškeré produkce od nakladatelů, skladování  
a dodávku do knižního maloobchodu, patřil k němu i antikvariát. 
 
Doba po listopadu 1989 měla příznivý dopad na rozvoj nakladatelského podnikání, distribuci a prodej 
knih. Od konce roku 1989 začal počet nakladatelství strmě růst, ačkoli některá nakladatelství opět rychle 
zanikala. Toto období bylo srovnatelné pouze se stavem krátce po vzniku samostatného Československa 
v roce 1918.  Oficiální čísla (Agentura ISBN) z roku 2009 uvádějí 17 598 vydaných titulů a 4583 naklada-
telů, ovšem průměrné náklady jsou výrazně nižší, cca 2 500 výtisků.  
 
Rovněž distribuce se privatizovala, ale tam také přetrvávala mírně chaotická situace. Po sametové revolu-
ci bylo v oboru asi 400 distribučních firem, jejich počet se „zmenšil“ kolem roku 2000 na cca 70. Jak to 
všechno funguje, vidíte určitě sám, celé této oblasti chybí pevný a fungující legislativní rámec.  
A to nemluvíme zatím o relativně vysoké a zvýšením hrozící sazbě DPH. Finanční možnosti českých na-
kladatelů ještě více decimuje prodej do komise a tlak obchodních řetězců a velkých distributorů na zvyšo-
vání rabatu. 

s paní Helenou Zoufalovou 
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My o vás víme, že jste zakladatelkou nakladatelství Brána, a dokonce jeho bývalou 
majitelkou. Jak vlastně vznikla myšlenka k založení Brány? 
 
Musím zpřesnit svůj statut ve vztahu k Bráně, s.r.o., kterou jsem opravdu založila v r. 1994 a byla až do r. 
2007 její výkonnou ředitelkou, nikdy ne majitelkou. Jak jsme si povídali k vaší první otázce, vyplynulo 
nějak to rozhodnutí z uvedené situace. Padala všechna „kamenná nakladatelství“ (byla jsem v té době 
manažerkou nakladatelství Melantrich) a bylo jasné, že  budoucnost těchto nakladatelství je 
z ekonomického hlediska velice nejistá. Přitom právě Melantrich měl velmi dobře vyprofilovaný ediční 
plán. Zdálo se mi, že na tomto dobrém základě lze pokračovat v jinak postaveném podniku. Byla jsem 
ráda, že tento názor sdíleli i někteří mí kolegové, kteří pak za mnou do nově vzniklé Brány, s.r.o., přišli.  
 
 
Jak obtížné pro vás byly začátky? Musela jste se potýkat s nedostatkem čtenářů  
či nedostatkem autorů? 
 
Bohužel všechny začátky jsou těžké, ale bylo také velké nadšení, dobří lidé. Ale obor byl doslova, tedy 
v první polovině roku 1994, zahlcen novými nakladateli, často s různými cizojazyčnými názvy. Proto jsme 
zvolili ryze český název Brána, abychom také naznačili, že brána vždy někam vede, brána poznání, atd. 
Pro počáteční orientaci pomohla i předchozí praxe v oboru, osobní kontakty, protože většina lidí v oboru 
zůstala, jen na trochu jiných místech. Proti těm, kteří do oboru teprve vstupovali, byla tato praxe určitou 
předností. Věděli jsme také, kde třeba můžeme zjišťovat o jaké knížky je a bude zájem, zkrátka mnoho 
faktorů, které napomáhají kvalitě podnikání. Ale neměla jsem takové zkušenosti, abych věděla jak fungu-
je nakladatelství svobodně.  
Je to možná dobře, že jsem si tu odpovědnost a starosti, které samozřejmě přišly, nedovedla představit. 
Zmínila jsem onen zajímavý ediční profil nakladatelství Melantrich, na tom jsme trochu stavěli a věděli 
jsme, že rozhodně nechceme vydávat beletrii v pravém slova smyslu.  
Té bylo všude okolo plno. Po počáteční orientaci na odbornou literaturu (zahrádka, zdravotnictví), jsme 
vsadili na českého čtenáře, který u nás najde poučení i zábavu na slušné úrovni.  
Vyšlo to, a pokud jde o autory, pomohla ona zmíněná praxe v oboru. 
 
 
Jste jednou z osobností, které se zasadily a snažily o rozšíření faktografické a histo-
ricko-faktografické literatury u nás, nemýlím se? 
 
Moje činnost vycházela z toho, že přesun zájmu čtenářů o žánr byl právě tímto směrem. Možná, že jsem si 
tento stav uvědomila více než ostatní, a proto přijímám vaše lichotivé hodnocení. Výrazným projektem 
v tomto duchu byla edice Historie, která se stala edičním profilem nakladatelství.  
 
 
Jaký byl ohlas čtenářů ve chvíli, kdy se tento žánr poprvé objevil ve větším měřítku? 
Řekla byste, že se ujal rychle, že byl žádaný, nebo to byl spíše postupný vývoj, který 
z tohoto odvětví dnes udělal jedno z nejžádanějších? 
 
Změna politického klimatu umožnila vydávání literatury všech žánrů, i méně hodnotných.  
Tento zájem byl však brzy uspokojen a do popředí  vstupovaly knihy, které měly a mohly vyplnit mezery, 
které dřívější režim úmyslně ignoroval a bojkotoval. A tam se nám, myslím, podařilo najít odpověď ve 
zmíněné edici literatura faktu – Historie.  
 
 
Jak vnímáte dnešní vývoj knižního trhu? Řekla byste, že trvale stagnuje, nebo se jen 
pozastavil na přechodnou dobu? 
 
Dnešní vývoj knižního trhu stojí na velké křižovatce. V souvislosti  s technologickými změnami, a to pře-
devším rozvojem internetu a komputerizace, které v posledním desetiletí nutně zasáhly i knižní obor, se 
pozornost vůdčích subjektů knižního trhu v nejrozvinutějších zemích soustředila zejména na čtyři vývojo-
vé trendy a technologie, od kterých si slibují, že ovlivní jejich budoucí knižní strategii.  
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Jedná se o: 
 
 prodej knih po internetu a internetová knihkupectví 
 elektronické knihy 
 tisk na vyžádání 
 digitalizace (projekt Google) 
 
Idea a realizace prodeje knih po internetu se nejvíce rozvinula v USA. Průkopníkem tohoto způsobu pro-
deje je firma Amazon.com,, která byla založena v r. 1993. V ČR jsou prodeje internetových knihkupectví 
při stejné tendenci jako v Německu zatím stále spíše marginální. Nejúspěšněji se tímto způsobem prodává 
odborná literatura.  
Takže k Vaší otázce – ani nezastavil, ani nestagnuje, ale přechází do jiných forem . 
 
 
Jako odbornice – co říkáte na zvyšování DPH na knihách? Myslíte, že to ovlivní pro-
dejnost knih, nebo se nedají čtenáři zastrašit? 
 
Zcela aktuální odpověď – je to zatím v neukončeném jednání vlády. Zatím to vypadá, že se bude DPH 
zvyšovat postupně, a to ze začátku ve dvou cenových pásmech. Obecně lze říci, že každé zdražování má 
své negativní dopady na trh. 
 
 
A co moderní trendy audioknih a e-knih? Mají podle vás budoucnost? Zlikvidují ča-
sem tištěné knížky? 
 
K této otázce jsem se vyjádřila již dříve. Samozřejmě jako má budoucnost výpočetní technika, tak má bu-
doucnost i produkce knih, založená na moderních trendech komunikace.  
 
 
Česká literatura se dlouhodobě nepřekládá do cizích jazyků, alespoň ne ve větším 
měřítku. Na druhou stranu z cizích jazyků, například angličtiny, němčiny či fran-
couzštiny se překládá obrovské množství titulů, které zaplňují náš trh. S  tím bohužel 
souvisí i jakýsi ústup čtenosti domácích děl. S čím myslíte, že to souvisí a jaký je váš 
názor na přístup českého čtenáře k české literatuře? 
 
Knižní trh je sféra kapitálově náročná, a to obecně. O to více platí pro ČR – malý trh, nesvětový jazyk, 
náklady na výrobu knih na úrovni světových cen, prodejní ceny knih na úrovni platů českých zákazníků, 
relativně vysoké DPH. Stále přetrvává zájem o odbornou, populárně naučnou literaturu, zájem o beletrii 
je podle mého názoru ovlivněn cílovou skupinou čtenářů (muži, ženy, věk), typem vzdělání a 
v neposlední míře propagací. A to je zase o penězích. Ale myslím, že jsem totéž zodpověděla v otázce č.1. 
 
 
Myslíte si osobně, že česká literatura má světu co nabídnout a že by se měla více pře-
kládat? 
 
Moje zkušenost z doby, kdy jsem vedla nakladatelství, byla negativní, i z toho důvodu, že není dosud do-
statečně zajištěna nabídka autorských práv stejným způsobem jako v cizině.  
 
 
Jak trávíte teď svůj volný čas? Hraje ve vašem životě literatura stále tak velkou roli? 
 
Bohužel i bohudík, máme byt i chalupu zaplněné knihami. Musím říci, že moje celoživotní působení 
v nakladatelské sféře bylo spíše posláním než zaměstnáním. Jsem ráda, že i můj syn je postižený stejně 
jako já, a je mi útěchou, že jednou ty všechny knihy nedá do sběru.  
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Kterému autorovi dáváte jako čtenářka přednost? 
 
To je mi zcela jasné – je to John Galsworthy: Sága rodu Forsythů. Je to totiž autor, který s láskou a pocho-
pením kritizuje společnost, do které patří. 
 
 
A z dnešní doby? 
 
Mám ráda knížky Irwina Shawa a Antona Myrera. Z českých autorů mám ráda Jarmilu Loukotkovou – řa-
du knížek vydala u nás, dokonce Brána, s.r.o. zahajovala svou nakladatelskou činnost její knihou – Navzdo-
ry básník zpívá.  
 
 
Co byste jako osobnost z nakladatelské profese doporučila studentům, kteří by jednou 
chtěli pracovat s knihami – v nakladatelství, knihkupectví či kdekoli jinde? 
 
Podle mé celoživotní zkušenosti bez vztahu ke knihám nelze tuto profesi provádět. Není to zaměstnání, ale 
poslání. 
 
 
Máte pro naše čtenáře nějaké motto? 
 
Na dobrou knihu můžeme pohlížet jako na dopis moudrého člověka, milý, snad obšírný, ale poučný. 
Ovšem dopis tomu, kdo dovede číst. 
                                                                          Tomáš Garrig ue  Ma saryk  
 
 
Pokud se nemýlím, tak jste již několik let také členkou Odboru umění a knihoven Mi-
nisterstva kultury ČR, mám pravdu?  
 
Několikrát jsem byla jmenována členkou grantové komise v době, kdy jsem působila v Bráně, s. r. o, 
v současné době jsem externí členkou této komise při hodnocení kalkulací plánovaných titulů pro získání 
dotace. V r. 2010 jsem zpracovala pro MK ČR odbornou studii – „Distribuce a prodej knih v ČR“.  
 
 
Malinko jsme pátrali ve vašem životopise i v historii nakladatelství Brána a dozvěděli 
jsme se, že jste dříve mimo jiné pracovala v nakladatelství Lidová demokracie, 
v nakladatelství Melantrich a Academia a v roce 1994 jste založila Nakladatelství Brá-
na. Jak jsme se již zmínili, začala jste pracovat s historicko-faktografickou literaturou 
v edici Historie a také s publikacemi o osobnostech dějin v edici Životy. Ale ještě víc 
mne zaujala informace o vaší spřízněnosti s profesorem PhDr. Václavem Vilémem Ště-
chem. Je tomu opravdu tak? 
 
Obdivuji úsilí, s kterým jste vyhledal tolik detailů o Bráně i o mé osobě. Skutečně patřím do rodiny spřízně-
né s prof. V. V. Štechem. Můj dědeček, JUDr. Jaroslav Brejcha byl švagrem Dr. Václava Štecha, dědečko-
va sestra, Marie Brejchová, si vzala tohoto Dr. Václava Štecha za manžela, prof. V.V. Štech byl tedy synov-
cem mého dědečka a bratrancem mého tatínka.  Bylo to pro mne vždy velmi inspirativní a s radostí jsem 
zjistila, že Dr. Václav Štech, který byl také mj. ředitelem Vinohradského divadla, hlavně založil nakladatel-
ské družstvo Máj a tak jsem zjistila, že už to v rodině bylo.  
 
 
My Vám velice děkujeme za rozhovor, paní Zoufalová, a těšíme se, že se znovu brzy 
setkáme. Loučíme s vámi za nás i za naše čtenáře a ještě jednou mnohokrát děkuje-
me. 
 Tereza Blechová 

terkablechova@email.cz 
Tomáš Hejna 

tomas.hejna.sw@seznam.cz 
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Ceny Grammy 2011  
Den 13. únor 2011 byl klíčovým pro mnoho hudebních umělců, kteří se za uplynulý 

rok 2010 nějak vyznamenali a kteří předvedli své umění na poli popu, rocku, metalu, 
R&B, country a dalších stylů muziky.  
  

Vše se odehrálo v losangeleském Staples Center, což je víceúčelová aréna, v níž 
jsou domácí světoznámí Los Angeles Lakers. Akci přenášela již po čtyřicáté v řadě stani-
ce CBS. Nyní si udělejme malý výlet do historie. 
   

Původní Gramophone Awards, jejichž název se posléze změnil na mnohem zvučněj-
ší a kratší Grammy, se poprvé udílely v roce 1959 několika málo nominovaným za jejich 
hudební výkony v předchozím roce. Tenkrát se ještě udílelo v několika málo kategoriích, 
jejichž počet postupně narůstal až do současných více než sta. Od té doby se ceny stáva-
ly jakousi ikonou a toužebným cílem mnoha nadaných lidí. Grammy bývají mnohdy prá-
vem přirovnávány k Oscarům hudebního průmyslu.  

Logo padesátého třetího udílení ceny Grammy a tradiční cena 

Co se týče nominovaných, bylo jich v každé kategorií nemálo a bylo by zajisté vy-
čerpávající a v konečném důsledku zbytečné je všechny vyjmenovávat. Ukažme si tedy 
ty umělce, jejichž nominace byly nejpočetnější a také se dozvíme, zda byli úspěšní 
v jejich proměňování. 

 
Všechno však má své pro a proti. Ankety se každým rokem účastní mnoho hudebních 
děl a je téměř nemožné, aby porotci, kterých navíc musí být poměrně hodně, byli vždy 
stoprocentně nestranní, už jen z důvodu, že mnoho z nich volí vítěze v té „své“ katego-
rii. Díky tomuto faktu se Grammy již staly terčem kritiky.  
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EMINEM, který byl označen za poraženého večera, byl nominován dohromady 
v deseti kategoriích, ale proměnil pouze dvě: 

Nejlepší sólový rapový počin v písni Not Afraid 
Nejlepší rapové album – Recovery 

 
LADY ANTEBELLUM, v Česku téměř neznámá country formace byla naopak hvězd-
ným zazářením, neboť z šesti nominací pět proměnila: 

Nahrávka roku – Need You Now 
Píseň roku – Need You Now 
Nejlepší country počin – Need You Now 
Nejlepší country píseň – Need You Now 
Nejlepší country album – Need You Now 

 
ARCADE FIRE, americko-kanadští indie rockeři, byli taktéž příjemným překvapením. 
Z udílení si odnesli cenu za album roku díky úspěchu desky The Suburbs. 
 
LADY GAGA, výrazná a excentrická osobnost, známá i u nás, dorazila na udílení cen 
hermeticky uzavřená v umělém vejci, aby se z něj vyklubala při předvedení své nové 
písně Born This Way. Odnesla si dohromady tři ocenění: 

Nejlepší ženský popový vokální počin – píseň Bad Romance 
Nejlepší krátký videoklip – píseň Bad Romance 
Nejlepší popové vokální album – The Fame Monster 
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Petr Kavan 
peter.kavan@seznam .cz 

Runy 
Runy se používaly jako posvátné písmo vhodné k zaznamenání důležitých událostí 

nebo k ochraně lidí či věcí. Za prapůvodní runový systém/abecedu se pokládá 24 run 
neboli starší FUTHARK (název podle prvních 6-ti run), které byly zjeveny Odinovi, když 
po devět dní a nocí visel na stromě proklát oštěpem v oběť sám sobě. Existují samozřej-
mě i další runové abecedy, které mají 16-33 znaků, nicméně dále se budeme zabývat 
pouze FUTHARKem. Zde runy dělíme do tří skupin-aettir (každá po osmi runách) a to: 
FREY aett, HAGAL aett, TYR aett (název je odvozen vždy podle první runy ve skupině). 
 
       Ohledně stáří run máme jedinou historickou jistotu: jsou písmem přinejmenším stej-
ně starým jako hebrejština a psalo se jimi zleva doprava. Vzhledem k tomu, že písmo se 
průběžně vyvíjelo, lidé si ho při psaní uzpůsobovali a slova se dala psát několika fonetic-
kými formami, můžeme se setkat i s jinou tvarovou podobou run (přidané "nožičky" ne-
bo zrcadlově obrácené zobrazení).  
 
         Pro vrhání run, jejich význam a výklad máme k dispozici jen několik málo vodítek, 
jimiž jsou například Runatály (runové básně) anglosaský a islandský, kde je každé runě 
věnováno několik veršů, nebo Tacitova Germania, spis Gesta Danorum od Saxo Gram-
matica a zlomky v díle Caesara Zápisky o válce galské.  

 
Pro zajímavost přikládám malou tabulku runového písma: 

Závěrem bych poděkoval svému kolegovi ze SHŠ Mornovi, jenž mi umožnil publikovat 
tento výňatek ze svého článku o runách. Pro ty, kteří by chtěli vědet více –  
http://morn.bloguje.cz/244942-pan-run.php – odkaz na jeho stránky. 
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Jezero 
Hleděla na hladinu jezera, ve které se odráželo slunce a stromy rostoucí podél břehů. 
Vlnky způsobené lehkým větříkem jí omývaly nohy. První vlna byla studená, ale neuhý-
bala před ní. Další byly čím dál teplejší, až si myslela, že stojí ve vyhřáté vodě ve vaně. 
Ohlédla se, slyšela nějaké zvuky, ale nikdo tam nebyl. Otočila se zpátky. Sundala si dlou-
hé triko, pod kterým měla už jen plavky. 
Vzpomínala na to léto, kdy jí bylo sedm let, a i když uplynulo od té doby deset let, pa-
matuje si na to dost dobře.  
Byl červen, poslední den, kdy byla ve škole. Na prázdniny se velmi těšila - měla jet 
s tatínkem do kempu na celý týden. Už měla všechno pečlivě přichystané, a proto si 
chtěla jít číst, ale její táta dostal mnohem lepší nápad, a to, že by se mohli jít vykoupat. 
Ten den byl krásný teplý večer a ochladit se by nebylo od věci. A také proto neváhala  
a přikývla. 
Nikdo netušil, že ten den je se svým otcem na tomhle a i jakémkoliv jezeře naposledy. 
Její otec dostal ve velké hloubce křeč do nohy, a než k němu doplavala, utopil se. Dál 
už si nic nepamatuje, jako kdyby ztratila paměť a nevzpomínala si, a nejspíš nikdy ne-
vzpomene. Od té doby se vody bála. Jezera, řeky, rybníky… Panická hrůza. Bála se, že 
se jí stane to samé, i když někdy o smrti přemýšlela, nikdy ne, že by chtěla zemřít. Pře-
mýšlela, proč jí vzali jejího tátu, tatínka, který ji bral na klín, když se jí něco stalo, aby jí 
zranění pofoukal.  
Před těmi deseti lety to bylo naposledy, co stála a koukala na hladinu jezera. Až do teď.  
Probere se z transu, ve kterém se zahleděla do minulosti. Po celém těle jí přeběhl mráz. 
Zachvěla  se a polohlasně si dodala odvahu, odhodila triko za sebe. 
Udělala nepatrný krůček. Teď už jí voda dosahovala nad kotníky. Znovu se ohlédla. By-
la si jistá, že slyšela otcův smích. Slýchala ho pokaždé, když se bála. Dodávalo jí to odva-
hu i pocit bezpečí. 
Další krok. 
Nemám se čeho bát, uklidňovala se. Dalších pár kroků a voda jí dosahovala po pás. Ne-
vadilo jí, že je zase voda ledová, zpívala si slova oblíbené písničky a pomalu se na vodu 
položila.  
Musíš takhle dělat rukama! Vzpomeň si jak plave žába ve vodě a to samé, co dělá nohama, 
dělej i ty! Neboj se, držím tě, neutopíš se. Nikdy se neutopíš, když se naučíš plavat. Připrave-
ná? Ty ruce, nezapomeň máchat i rukama, zlatíčko! Pozor, pouštím tě! 
Vyplave dál do jezera, jako když byla malá a táta ji učil plavat. Říkala si jeho slova doko-
la. Nikdy se neutopí. Nikdy.  

Nikole Kubátová 
nikina.9.8@seznam .cz 
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Fašistický koncentrační tábor 
Fašistický koncentrační tábor, budova číslo pět v ženské části. Na pryčně, přibliž-

ně uprostřed budovy, leží kdysi překrásná žena a vykašlává krev. Tatáž situace se ode-
hrává o tři bloky dále. Muž již třetí týden leží na polštáři nasáklém jeho vlastní krví. 
 Nákladní vůz odváží z tábora dalších šedesát mrtvých těl. Nedaleko, asi 30 kilome-
trů od tábora, těla nahrne na hromadu, kupící se v obrovské jámě. 
 Za dva dny hora těl vzplane a s ní shoří všechny důkazy o životě vrstev této hro-
mady, které dříve bývaly matkami, otci, milenci, sourozenci, dětmi, lidmi. 
 Dvě pryčny jsou prázdné, polštář nasáklý krví slouží jiné oholené hlavě, která ne-
dokáže myslet na nic jiného než na smíření se se smrtí, která zde za patami člověka pro-
vází na každém kroku. 
 Mrtvá těla dopadají na rozkládající se zbytky přátel i cizích. Poslední dopadl muž 
se zbytky vlasů, ale bez nehtů, utrhali mu je, je vůbec překvapení, že mu nechali těch 
pár zbývajících vlasů. Nákladní auto již není slyšet. Muž se konečně rozkašle a pokropí 
tak nahé tělo pod sebou kapkami hlenu a krve. Stále se však neodvažuje promluvit. 
 Leží na ní těla, ale musí se dostat na vzduch, na vrchol odporné hromady.  Chytá 
se obnažených nohou, trupů, rukou i hlav a z posledních sil se přitahuje a odsouvá své 
nyní již mrtvé spoluvězně, tvoří si cestu k životu. Už vidí světlo, ještě tak metr a bude se 
moci zhluboka nedechnout. Ruka už je venku. Cítí, že ji za ni někdo z hromady mrtvých 
vytahuje. Takový strach ještě nikdy neokusila. Úlekem zapomněla i na vytoužený ná-
dech, zemře hrůznějším způsobem, než si vůbec dokázala představit. Čeká nenávidě-
nou uniformu, ale její oči vidí jen další nahé tělo. Úlevou omdlévá. 
 „Anno, vidíš tu kůlnu? Mohlo by tam být nějaké oblečení, vydrž tu v tichosti, dojdu 
se tam opatrně podívat.“  

 

„Babičko, to je všechno pravda?“ „Ano, všechno, teď vidíš, že nejsem pirát. Mé 
tetování mi připomíná, že zemřít je strašně snadné, ty na to teď ale nemysli, dítě.“ 

Gabriela Rossi 
g.abriell.a@centrum .cz 
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Vzruch 
Nemanévruj, nenaléhej, 

stane se to, jak má 
- změnit to nechtěj, 

jinak přijde pohroma veliká. 
 

Nehleď zpět, 
pouze kupředu  

- brzdí tě vzpomínková změť, 
a ta vede tě do zkázy, znovu. 

 

Obrat nečekaný, 
ze dna tě zvedá 

nejen myšlenka tvá, 
ale i ruka hebká. 

 

Kdo jen to byl 
- či snad ona? 

To nedozvíš se nikdy,  
snad leda nemocen bys byl. 

 

Vyjádřit nelze, cos spatřil, 
asi ses do mlh ponořil 

- nyní neschopen ven vyjít, 
aniž bys pár pravidel porušil. 

Kleo 
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Tři měsíce a mé okno je pořád stejně černé. 
Ne, že by na tom tolik záleželo, ale člověka to k tomu nějak táhne. 
Taková velká černá plocha. 
Jak se ukázalo, naše vybavení přece jenom v tak úžasné formě nebylo. 
Máme nedostatek některých… drobností. 
Jako baterie anebo zářivky. 
Ale pokud tady nebudeme svůj pobyt prodlužovat, měly by nám stačit. 
I když už těch dvacet let je hodně dlouhá doba. 
V jídelně se kromě jídla scházíme každý den. 
Stala se takovým naším útočištěm v té záplavě betonu. 
Na nástěnkách visí různé věci. 
Od pozvánky na bingo po zahájení naší malé ligy baseballu. 
Jak se ukázalo, hlavní hala je na to tak akorát. 
I když si musíme dávat pozor, aby se míčky neodrážely od stropu. 
Stávají se totiž úrazy. 
Ale na druhou stranu to dodává hře další rozměr. 
Hráči si musí dávat pozor, jak silně míček odpálí, protože když je to příliš silně, 
tak jim ani helma nepomůže. 
Jednou jsem mluvil s naším doktorem, a je toho názoru, že je jen otázkou času, 
než nám začnou docházet obvazy a hráči. 
Ne každý je totiž ochoten pro zábavu svých bližních tolik vytrpět. 
Jednotlivé obytné bloky, včetně toho mého, 1C, mezi sebou pořádají různé soutěže. 
Nedávno dokonce stolní tenis. 
Ale ukázalo se, že na rozdíl od baseballu tolik netáhne. 
I když náš lékař by to uvítal. 
Pro správce našeho krytu jsou ale všechny aktivity vítané a hojně nás v nich podporuje. 
Nejednou se vyjádřil, že ve zdravém těle přebývá zdravý duch. 
Náš doktor se vyjádřil, že tímhle tempem nám těch těl moc nezbude, ostatně ani duší ne.   
Myslím ale, že přehání. 
Ostatně větší starosti mi dělá něco jiného… 
Na zámku od hlavního skladu jsme našli známky po použití šperháku, nic se neztratilo, 
ale nelíbí se mi to. 
Kdo by tady měl co krást? 
Nic nikomu z nás nechybí - jediná možnost je, že si chce někdo přilepšit, a to na úkor ostat-
ních. 
Taková představa mě přímo děsí. 
Znamenalo by to totiž, že si ho někdo na tomhle omezeném prostoru musel všimnout 
a tají to před zbytkem obyvatel. 
Snad o nic nejde. Nejspíš jenom nějaká sázka. 
Probudili mne zhruba o půlnoci. 
Je to ostraha. 
Prý se mám jít na něco podívat. Že by závada na nějaké zbrani? 
Vždyť je nepoužívají. Tak proč? 
Vedou mne ke dveřím zbrojnice. Ukazují mi zámek. 
Je dokonale vylomený! 

OÁZA  3. část 

Už uběhly tři měsíce 

Jiří Podivín 
jirka.win@gmail.com  
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Kterak pan Brouček vydal se na další výlet, 
tentokráte do dramatického víru událostí ve XX. století  

II. kapitola 
Pan Brouček si byl vědom své historické odpovědnosti. Prohledával těch několik šuplíků, které 
se v místnosti starého královského paláce nacházely. Ale objevil jen nějaké pro něj zcela neza-
jímavé dokumenty a pak… peníze. Nebylo jich mnoho, jen několik papírků s Karlem Havlíč-
kem. Pan Brouček ale po chvilce váhání neváhal – mohly by se ještě docela hodit. Po hodině, 
v níž se po celou dobu ve vedlejší místnosti hádali pánové v oblecích, se náš hrdina rozhodl, 
že by nebylo od věci, kdyby celou situaci prozkoumal trochu z venku. Proplížil se po paláco-
vém schodišti a rychle vyklouzl ven. Tam spatřil dvě luxusní limuzíny, jaké v životě neviděl.  
 

„Inu, je to jisté, jsem v nějaké tuze moderní době,“ utrousil si pro sebe a rozhlížel se dál. „Ta 
katedrála je nějaká jiná, větší… co si počnu… jsem přece starší člověk a ve svých letech už 
bych se neměl tak rozrušovat.“ Ale pan Brouček se rychle vzpamatoval a rozhodl se, že se po-
kusí vyhledat svůj bod jistoty, hospodu Na Vikárce. Přešel třetí nádvoří a zabočil do Vikářské 
ulice, cestou potkal i několik pánů a dam, které mu přišly poněkud méně zdvořile oblečené, 
ale oproti husitské době to šlo vydržet, takže pan Brouček raději nedělal žádné závěry a jal se 
dívat, kde je jeho milovaná Vikárka. Ale v tom okamžiku strnul hrůzou. Krve by se v tu chvíli 
nikdo nedořezal v panu Broučkovi. Po hospodě ani památky. Místo ní – v těch samých prosto-
rách – stojí konírna.  
 

„Ale to je drzost,“ vykřikl nahlas, až se po něm dva kolemjdoucí ohlédli a určitě si něco mysle-
li… Pan Brouček si již připadal zoufalý, ale věděl, že pokud chce se svojí situací něco udělat, 
musí zjistit, v jakém roce je a co se právě děje a čím by mohl být užitečný, jak po něm žádal 
duch český. Napadlo ho, že by se mohl zeptat nějakého kolemjdoucího, ale tento nápad rych-
le pustil z hlavy, protože mu bylo jasné, že dotyčný by si o něm určitě pomyslel, že je blázen a 
nakonec by se stejně nic kloudného nedozvěděl. Tu ho napadla spásná myšlenka – koupit si 
noviny. Vyndal si jeden papírek s Karlem Havlíčkem, na němž byla číslice dvacet. Usoudil, že 
by to na nákup novin stačit mohlo. 
 

Pan Brouček prošel přes druhé a první nádvoří a nad uvažoval, že v Nerudovce by měl určitě 
na nějakého prodejce novin narazit. Cestou z Hradu pan Brouček raději své okolí nevnímal, 
nechtěl sledovat, zdali si ho někdo divně prohlíží, ani nechtěl sám poznat změny, které se udá-
ly v jeho okolí. Měl rád svůj klid a Prahu, jakou znal on ze svého každodenního života. Brzy 
narazil na první trafiku a neváhal a vstoupil do ní. 
 

Za pultem stála slečna kolem pětadvaceti let a příchodem pana Broučka neprojevila žádnou 
radost, spíše si ho pozorně změřila.  
„Co to bude?“, promluvila na něj uměřeně. 
Pan Brouček se onoho prostého vyjadřování dívky zalekl, přesto ze sebe dostal: „Chtěl bych…
ehm… jednu Národní politiku.“ 
„Si zaspal dobu, ne, buržo?“ 
„Jak prosím?“ 



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

37 

Otto Drexler 
odrexler@mail.cz 

 

„Já jsem majitelem domu –“ 
„Taky jim už dlouho nebudeš, bambulo,“ uchechtla se dívka. 
Pan Brouček se ale rozhodl zachovat chladnou hlavu a rozhlížel se po titulech, které byly 
v krámku dostupné, a po chvilce se rozhodl: „Dejte mi laskavě jedno Svobodné slovo.“ 
„Sem si mohla myslet, k národním socialistům se nahrnuli všichni reakčníci.“ 
 

Náš hrdina mlčky vyndal svoji dvacetikorunu a tím dívku opět rozesmál. „Á, pan kapitalis-
ta nám ukazuje svůj kapitál.“ Pan Brouček si rychle vzal záplavu mincí, které dostal nazpět 
a beze slova utekl na ulici. Byl velmi rozrušen a scházela mu slova vyjádřit zhnusení nad 
tou dívkou a situací, ve které se ocitl…  
 

Přesto se nevzdával a rozhodl se, že si noviny přečte, i když by se mu věci v nich měly líbit 
sebeméně. Bylo krátce po poledni, mrzlo, přesto se pan Brouček bál vejít do nějakého do-
mu na Malé Straně a raději se usadil na jedné lavičce před Pražským hradem. Ruce se mu 
třásly zimou, nejraději by se šel někam do tepla vyléčit ze špatného snu medovinou, ale 
nevzdával se a dal se do čtení. Brzy zjistil, že je pondělí, 23. února 1948. A že stát, v němž 
se nachází, se jmenuje Československo a podle všeho se právě nachází v těžké politické 
krizi. Pan Brouček si všiml čtyř ministrů národně socialistické strany, kteří zdůvodňovali, 
proč odstupují ze svých funkcí. Novinám dominovala výzva ke klidu, čtenáře tisk ubezpe-
čoval, že krize bude vyřešena parlamentní cestou a že je nutné, aby se všichni občané po-
stavili za prezidenta Beneše, který od roku 1915 dokázal ve své politické kariéře překonat 
všechny překážky a národ vítězně provedl oběma světovými válkami.  
 

Panu Broučkovi bylo jasné, že se musí vrátit na Hrad a nějak prezidentovi pomoct. Viděl 
ho dopoledne, jak se s největším přemáháním snaží vzdorovat těm dvěma pánům, kteří 
patrně byli z té strany, kterou v novinách nazývali komunistická. Přemítal, co by mohl 
udělat, ale říkal si, že určitě nebylo náhodou, že se ráno ocitl ve starém královském paláci, 
kde nyní sídlí prezident.  Rozhodl se, že se tam vrátí. Na třetím nádvoří již ony dvě limuzí-
ny nestály. Hosté zřejmě odjeli. Pan Brouček vystoupal po schodišti a vešel do přijímacího 
salonu. 
 

Chvíli tam mlčky stál, nikdo nepřicházel. Až po chvíli uslyšel ze zdola hluk. Zdálo se, že 
někdo přichází. Jako prvního uviděl vyššího pána s tenkými brýlemi, kterého viděl již do-
poledne klíčovou dírkou. Za ním šlo několik dalších mužů. 
 

„Zdravím vás, pane… nepamatuji si, že by byl někdo další ohlášen. Mohu se zeptat, kdo 
jste?“ oslovil ho zmiňovaný muž. 
„Já jsem…“ 
„Nejste vy ten můj nový tajemník? Poté, co byl zatčen doktor Marjanko, mi slíbili přátelé 
z Plzně, že mi sem pošlou zcela spolehlivého člověka,“ mluvil dílem na Broučka, dílem na 
prezidentova kancléře celkem mladý muž, v kterém pan Brouček poznal jednoho 
z ministrů, kteří v novinách zdůvodňovali svoji demisi.  
„Ano, je tomu tak,“ přisvědčil pohotový Brouček 
„Prokop Drtina, těší mě, pane doktore.“ 
„Matěj Brouček, těší mě, pane ministře.“ 
„Dobrá, můj řidič vás zatím odveze na ministerstvo, požádejte na sekretariátu, aby vám 
otevřeli vaši novou kancelář. Já se za vámi ihned po rozhovoru s prezidentem vrátím  
a probereme všechny klíčové záležitosti.“ 
„Zajisté,“ dosvědčil pan Brouček a odkráčel vstříc svým novým dobrodružstvím. 
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Přechod 
Justin Cronin 

Přečtěte si patnáct stránek a už vás to nepustí. Přečtěte si třicet a zjistíte, že 
jste se ocitli za mřížemi čtenářské posedlosti – dřív než pozdě k ránu tenhle 
román určitě neodložíte. Má v sobě živost, kterou dosahují jen díla psaná s 
velkou fantazií a představivostí. 
Co ještě dodat? Snad jen: začněte číst tuhle knihu a všední svět se rozplyne. 

 

Stephen King 
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Měsíc na venkově 
Ivan Sergejevič Turgeněv 

Často uváděná hra ruského klasika z roku 1850 předznamenává tvorbu A. P. Čechova. Nudný život Na-
tálie Petrovny, jejího manžela, milence Rakitina, schovanky Káti a synka Kolji na venkovském statku roz-
bouří příjezd mladého učitele B eljajeva. Realistický a zároveň groteskní příběh odehrávající se v parném 
létě s lehkou ironií je zároveň pohledem do ženské duše . 

Vydalo nakladatelství Arthur 
Dům Bernardy Albové 

Frederico García Lorca 

Vzrušující příběh vynikajícího básníka a dramatika odehrávající se v kamenném domě, kde doňa  
B ernarda Albová po smrti svého manžela přísně hlídá svých pět dcer, které zoufale touží po lásce muže, 
patří mezi nejpůsobivější tragické příběhy španělského divadla.   

Vydalo nakladatelství Arthur 
Mise Alfa 
Jiří Poskočil 

Mise Alfa je již třetí sbírka sci -fi povídek Jiřího Poskočila. Čtenáře čeká nejen  předposlední díl tetralogie 
epochy Siofů na naší planetě, čtyři povídky zabývající se cestováním v čase, ale i jedna tradiční pohádka 
s tak trochu hororovým koncem. Ti, kteří mají rádi starověký Egypt, se mohou těšit na vyprávění o konci 
mladého faraona. Nebude chybět ani pár pěkných setkání s ufony, a nemusí se vždy jednat o malé zele-
né mužíčky, jak autor upozorňuje. Zaujme jistě i povídka o tom, jak by se svět mohl změnit po dopadení 
asteroidu na Zemi a jak by lidé prožívali  léta po takové katastrofě.  

Vydalo nakladatelství Olympia 
Paddington se zabydluje 

Michael Bond 

Paddington, medvídek z nejtemnějšího Peru, se spokojeně zabydluje u rodiny Fouskových v Lon-
dýně. Svými ztřeštěnými nápady mnohdy převrátí celý dům vzhůru nohama a Fouskovi se nestačí 
divit. Medvídek se totiž mimo jiné pustí do fotografování, vymaluje si pokoj, uspořádá ohňostroj, 
vyšetří detektivní případ, a jak se dá očekávat, úplně poklidně neproběhnou ani Paddingtonovy prv-
ní Vánoce.  

Vydalo nakladatelství Mladá Fronta Vražda v páté sadě 
Jan Cimický 

Na stráni pod tenisovými dvorci na okraji Prahy je nalezeno tělo mrtvého muže, významné opory 
místního klubu. Všem je jasné, že právě na něm ležela tíha odpovědnosti vyhrát poslední důležitý 
zápas, a pomoci tak k postupu do vyšší soutěže. Kdo mohl mít zájem na jeho likvidaci? Vyšetřování 
vede i do  zákulisí vedení  klubu a je první příležitostí pro mladou kriminalistku Jiřinu, absolventku 
psychologie, která začíná svou kariéru v mordpartě. Mladá žen a si dokáže díky svému smyslu pro 
humor rychle získat renomované kolegy a prokazuje, že je třeba s ní počítat. Má i  štěstí, neboť mezi 
její kamarádky a kolegyně z  fakulty patří slavná tenistka, která vyhrála řadu světových turnajů a mů-
že jí pomoci radou a zkušeností v jejím pátrání.  

Vydalo nakladatelství Olympia Můj medvěd Flóra 
Daisy Mrázková 

Dnes již legendární dětská kniha, jeden  z první českých "bilderbuchů" pro začínající čtenáře. Příběh nale-
zeného opuštěného plyšového medvěda. Autorské knihy Daisy Mrázkové jsou oblíbené nejen v Čechách, 
ale díky své křehkosti a barevnosti také například v Japonsku . 

Vydalo nakladatelství Baobab 
 http://www.kosmas.cz/novinky.asp 
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