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Milí čtenáři, 
 
poslední čtvrtletí uplynulo jako voda, je tu konec školního roku a s ním i poslední díl letošního 
Poznání.  
 
V tomto díle jsme pro vás připravili ohlédnutí za Dnem knihy a za Dnem Země, najdete zde i re-
portáž z pražského veletrhu Svět knihy , kterého se mnoho z vás účastnilo. Dozvíte se i o koncertě, 
který měli muzikanti z naší školy a jestli někdo z vás neví co je to Art brut, pak je tu tradiční člá-
nek z oblasti umění právě pro vás. 
 
V projektu Poznáváme naše profesory se tentokrát dozvíte čím chtěli být za svých dětských let  
a některé možná poznáte i na fotografiích.. Rovněž na vás čeká unikátní rozhovor s naší profe-
sorkou Věrou Zaviačičovou. 
 
Tradičně zde najdete tvorbu některých studentů; ti, jejichž díla provázela Poznání po celý rok, zde 
zakončují své povídky.  
 
V příštím roce se můžete těšit na další čtyři díly Poznání, tentokrát v novém provedení. Bude tu 
pro váš pokračování projektu Poznáváme naše profesory, bude tu spoustu nových článků, rozho-
vorů s velkými osobnostmi (nejen knižního světa) a spoustu literárních děl. Doufáme, že se vám 
bude líbit.! 
 
A mně nezbývá než poděkovat našim čtenářům, redaktorům, naší paní ředitelce, nakladatelství 
Olympia a všem, kteří se na časopisech podíleli za celoroční spolupráci, podporu a pomoc.  
 
Příjemnou zábavu a krásné prázdniny, 
za redakci 
 
Anna Strnadlová 
šéfredaktorka 
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Den knihy 
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V úterý 29.3. se na naší škole uskutečnil druhý ročník Dne knihy. 
 
V osm hodin ráno se studenti shro-
máždili ve třídě K2, kde měla úvodní 
slovo paní profesorka Zaviačičová  
a byli jsme mile překvapeni. Profesor-
ský sbor si pro nás letos vymyslel pře-
kvapení, které by málokdo očekával. 
Do třídy přišli nezvykle, až pohádko-
vě oblečeni a tak jsme si mysleli, že 
jsou to postavy z nějaké pohádky. 
Avšak to nám bylo hned vyvráceno. 
Učitelé představovali postavy literár-
ního díla od naší známé Boženy  
Němcové – Babička. 

Den knihy pokračoval dramatizací studentů. Jako 
první jsme měli možnost zhlédnout Maryšu aneb  
Kavárníkovy strasti v podání Terezy Popkové, Domi-
nika Čížka, Otty Drexlera, Antonína Zajíčka a Šárky 
Laštůvkové (K2+K3). Ke svému představení nám 
ochotně uvařili i kávu a pro ukázku putovala i lahvič-
ka s nápisem „jed“ a se záhadně zeleno modrým  
obsahem. Co v ní bylo? 

Protože tato hra měla veliký ohlas, ve stře-
du 8. června jsme po vyučování mohli 
zhlédnout její reprízu v učebně K3, která 
se dočkala stejné odezvy, navíc byla i fil-
mově zdokumentována. 
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Studenti prvního ročníku před-
nesli několik vybraných referá-
tů Járy Cimrmana i 
s názornými ukázkami, které 
potěšily nejednoho poslucha-
če. Rozhodně jsme se zasmáli.  

Čtvrtý ročník otevřel znovu  
antikvariát – Old books. Knihy 
zde byly ke koupi za symbolic-
kou cenu. Třída byla vyzdobe-
na plakáty s doporučenými  
knihami k přečtení a výsledka-
mi ankety o nejhezčí 1. větu 
prózy. A tam jsme měli také 
možnost zapojit se do literární-
ho kvízu s příchutí německé kultury. 

Po přestávce následovala beseda s Vráťou 
Ebrem (propagátorem knih) a s jeho hos-
tem Radimem Uzlem, se kterými jsme dis-
kutovali nejen o knihách. Pan Uzel nám 
předčítal i ze svého díla Abeceda sexu. 

Když beseda skončila, čekalo nás vyhlášení 
literární soutěže. V kategorii poezie se 
umístil na prvním místě Pavel Jartym (K4). 
Kategorii próza vyhrál Václav Soukup (K1) 
se svým Panem Parkinsonem, druhé místo 
obsadila Anna Strnadlová (K2) a na třetím 
místě byla Kateřina Hilgardová (K1). 
Všichni tři studenti dostali pěkné ceny.  

Po vyhlášení následovalo autorské čtení hlavních vítězů. 

Po obědě následovala velice zajímavá beseda s bývalými 
studenty naší školy, kteří povídali převážně o studiu na 
vysoké škole. Zodpovídali naše dotazy ohledně přijíma-
cích řízení a samotného studia. Ale také si zavzpomínali 
na střední školu. 

Na závěr dne se 
konala projekce 
filmů: Hodiny, 451° 
Fahrenheita a Pás-

mo krátkých filmů v režii pana profesora Krause. 
 

A teď už se můžeme jen těšit na další ročník Dne 
knihy, na další pestrý program, který nás čeká…. 

Kateřina Prátová 
exitka014@seznam.cz 
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Den Země 
aneb Šárko, neskákej!  

V pondělí 9. května se konal další, v pořadí již druhý letošní projekt—den Země. Výlet 
to byl skutečně zajímavý, vyrazili jsme do Divoké Šárky. Ale ten příběh každý zná: ráno 
jsme šli, splnili pár úkolů a vrátili se zpátky domů. Proto jsem si dovolila vám nastínit pří-
běh, který se odehrával na pozadí Dne Země a který jen málokdo postřehl. Chtěla jsem 
vám připravit jedinečný zážitek z této akce, a jen Bůh ví, jestli se mi to skutečně podařilo. 
 
Fotografie: Kateřina Kakosová, Anna Strnadlová, prof. Veronika Trégnerová 
Text: Kateřina Kakosová 
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NA KONEČNÉ ZASTÁVCE
TRAMVAJE 26...

NA KONEČNÉ ZASTÁVCE
TRAMVAJE 26...

ALE LETOS MĚLA NAŠE
VÝPRAVA VELICE DŮLEŽITÝ
ÚKOL - ZACHRÁNIT ŠÁRKU.

NA KONEČNÉ ZASTÁVCE
TRAMVAJE 26...

..SE SEŠLO
MNOHO STUDENTŮ NAŠÍ ŠKOLY,
PROTOŽE ROK SE S ROKEM SEŠEL
A DEN ZEMĚ ZNOVU NADEŠEL.

ALE LETOS MĚLA NAŠE
VÝPRAVA VELICE DŮLEŽITÝ
ÚKOL - ZACHRÁNIT ŠÁRKU.

PSÍ VYTÍ SE ROZLÉHALO
PO OKOLÍ,

TO ŠÁRKU VYZÝVALI K NAVRÁCENÍ PO ŠÁRCE NEBYLO ANI VIDU ANI
SLECHU,

TAK JSME SE VYDALI NA VÝPRAVU.
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ALE VLASTA HO
PŘEDBĚHLA.

SKÁKATI TI
ZAKAZUJI!

...ALE ALE!
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Kateřina Kakosová 
mariondae@seznam .cz 



Svět knihy 2011 
              S Š K K  U D Á L O S T I 

Již 17. rokem je v Praze pořádán Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět 
knihy. Jeho legendární a fantastickou ředitelkou je paní Dana Kalinová (rozhovor s ní 
najdete na straně 31) a právě ona každý rok zajde k nám do školy a nabere studenty pro 
pomoc na veletrhu.  

 
Ve středu 11. května 2011 jsme se ko-
lem poledne vypravili ze školy na ho-
lešovické výstaviště. Cílem bylo sezná-
mit nás, studenty, kteří zde budeme 
po celou dobu veletrhu pomáhat,  
s veletržním prostorem, s rozmístěním 
sálů a stánků. Exkurze, v čele s paní 
Ulrikou Horákovou, nebyla dlouhá, 
studenti se brzy rozešli a jen několik  
z nás zůstalo na stánku školy. Společ-
ně s paní ředitelkou, paní prof.  
Mrázovou a paní Jíchovou jsme  
připravovali vnitřek a výzdobu stán-
ku. Celé výstaviště se chystalo. V pro-

střední hale se již vztyčovaly stěny „stánku“ Saudské Arábie, která byla letos čestným hos-
tem. Některé stánky byly ještě prázdné a bílé, jiné se natíraly nejrůznějším barvami,  
v některých se zprovozňovala technika a počítače.  
 

Ve čtvrtek ráno všechno začalo. Veletrh se rozjel, naostro a bez generálky. Toho dne 
byl otevřen převážně pro odbornou veřejnost, ale podívat se přišli i jiní. Také přijeli stu-
denti z naší sesterské brněnské školy, aby si prohlédli pořádný pražský knižní veletrh.  
Programu bylo zatím poměrně málo, a tak měli studenti možnost ve volných chvílích  
procházet veletrh.  
 

Pátek už byl o poznání nároč-
nější. Celý veletrh se již od rána za-
plňoval návštěvníky, v odpoledních 
hodinách bylo tak husto, že nebylo 
možné rychle se pohybovat mezi 
stánky. Je vidět, že milovníci knih 
stále ještě nevymírají! Široká veřej-
nost se přišla podívat a nezabránilo 
jí v tom ani hokejové utkání. Za  
odměnu, že odolali hokeji a přišli, 
pustily některé stánky televize nebo 
počítače s přímým přenosem  
a umožnili návštěvníkům chvíli  
postát a dívat se.  

9 
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Páteční program byl bohatý i na přednášky,  
autogramiády, besedy a na řadu přišlo i kaž-
doročně pořádané a velice očekávané vyhlá-
šení anticeny Skřipec. Studenti se na stáncích 
a sálech činili, statečně odolávali návštěvní-
kům a jejich požadavkům.  

        I studenti 1. ročníku měli možnost spo-
lupracovat na veletrhu a také toho bohatě 
využili. Pomáhali jsme na „Info stánku“,  
v Autorském, Literárním, Komorním,  
Malém i Velkém sále, ve veletržním kině, 
Literární kavárně i v Tiskovém centru,  
zkrátka všude, kde bylo potřeba.  
Středem všeho dění byl kromě paní Ulriky 

Horákové i stánek školy, který se, stejně jako loni, nacházel v pravém křídle. 

Eva Kubínková a M
arie V

ichrová 
 

na Info stánku
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Monika Škopková v Literárním sále Stánek školy s paní prof. Trégnerovou,  
Darinou Kafkovou a Katie Cahovou 

V neděli dopoledne bylo na veletrhu stále hodně 
lidí, ale po poledni se začali vytrácet a každou minu-
tou bylo jasně vidět, že se blíží konec. Některé stánky 
se spakovaly už kolem druhé hodiny odpolední.  
Po čtvrté hodině zbyly i ze stánku školy jen 3 bílé stě-
ny. Někteří ještě pomáhali s likvidací, jiní byli propuš-
těni z veletržních služeb.   

A tak skončil letošní Svět knihy.  

Nicole Kubátová, Lukáš Kvarda  
a Honza Martinec ve skladu 

Anna Strnadlová 
a. s trnadlova@seznam.cz 

Stánek školy při likvidaci 
(když ještě svítila světla) a v něm 
paní prof. Mrázová, Veronika  
Severová a Dan B irtus  
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V pondělí 4. dubna se ti, kteří chtěli, sešli v učebně K2, protože 
nás navštívil diplomat z amerického velvyslanectví, aby s námi 
pohovořil anglicky na téma amerických svátků a americké ku-
chyně. V rámci diskuse jsme ale nakonec odbočili k automobilo-
vé dopravě a k dělání „řidičáků“ v Česku a ve Spojených stá-
tech. Hodina utekla, ani jsme se nenadáli, a kdo tam byl, bude 
na to pěkně vzpomínat, protože jsme se zasmáli, i jsme se něco 
dověděli. 

31. března se 2. ročník vypravil v doprovodu pana 
profesora Krause na 17. mezinárodní veletrh fik-
tivních firem na pražské Výstaviště. Z cizích zemí 
bylo bohatě zastoupeno hlavně Rakousko, Ru-
munsko nebo Itálie. Fiktivních zaměstnanců bylo 
opravdu hodně a zcela opravdově se protlačovali 
úzkými uličkami mezi stánky. Byl to zvláštní  
veletrh - většinou prázdné stánky, kde byly jen  
vizitky a letáčky. Nicméně jako fiktivní firmy jsme 
tentokrát pochodily lépe než minulý veletrh,  
a ukázaly se výsledky naší více než půlroční práce. 

15. dubna navštívil studenty K4 bývalý stu-
dent naší školy Roman Pazderský, který  
v současnosti studuje FF UK a navštívil nás  
už na Dni knihy, a krásně pohovořil na téma 
„Smysl českých dějin“. (viz fotografie) 
 
Ve středu 27. dubna navštívil zase nás, stu-
denty druhého ročníku, sportovní redaktor 
ČT Jiří Kalemba. Dozvěděli jsme se, co  
obnáší takové vytvoření krátké reportáže,  
kolik lidí je u toho potřeba, povyprávěl nám 
také, jak dělal svůj dokument o českých  
basketbalistkách. A na závěr jsme probrali  
přijímací zkoušky na žurnalistiku (k radosti  
některých zájemců). 

V úterý 17. května vyrazila jedna skupina angličtinářů 
z K2 společně s paní profesorkou Šebkovou na anglo-
fonní procházku Prahou. Odpoledne jsme odjeli ze 
školy, ponechali druhou skupinu v rukou paní prof. 
Huňáčkové a tramvajemi jsme se dopravili co nejblíže 
ke Karlovu mostu. Odtud vedly naše kroky přes Kam-
pu, kolem Lennonovy zdi a kostela sv. Mikuláše až na-
horu na Pražský hrad. Prošli jsme i zapomenutý Nový 
svět a skončili u Lorety. Procházka to byla pěkná, ač 
jsme se na chvilku ocitli v časové krizi.  

11 
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Závěrem letošního roku bych chtěl 
v tomto článku zviditelnit prof. Krau-
se a zároveň mu poděkovat, jelikož 
právě díky němu jsme my, prváci, 
mohli nahlédnout do zákulisí malého 
i velkého knihkupectví, archivu,  
antikvariátu, nakladatelství, muzea 
knihtisku, tiskárny velké i malé a do-
konce i do Senátu České republiky. 
Na všech těchto akcích nám byl po-
dán méně i více odborný výklad, díky 
němuž jsme si doplnili teoretické  
poznámky z hodin, nehledě na to, že 
při exkurzích do terénu jsme pak tyto 

teoretické vědomosti mohli vidět využité v praxi. Jakožto nováček na knihkupecké škole 
si těchto exkurzí opravdu vážím a nejen já je vřele přivítal – člověk alespoň vidí, že to, co 
se učí, má opravdu smysl. 
Suma sumárum, z těchto exkurzí si mnozí z nás neodnesli jen vědomosti, ale často i mož-
nost brigády, či praxe. 

Petr Kavan 
peter.kavan@seznam.cz 

24. května se studenti prvního, druhého a třetího ročníku  
vypravili do kina Světozor na film Nickyho rodina. Jistě mi 
všichni dají za pravdu, když napíšu, že to byl krásný film. Ohlí-
žel se za příběhem Nicholase Wintona, kterému se povedlo 
exportovat několik stovek židovských dětí do Anglie, a tím je 
zachránil před smutnou budoucností smrti v koncentračních 
táborech. Po desetiletí byl jeho příběh zapomenut, až starý  
zápisník nalezený na půdě Nicholasova domu vydal tiché svě-
dectví o jeho mladickém činu. Dnes mu za to děkují desítky 
dospělých lidí, kteří díky němu přežili. 
Film nejednoho z nás chytl za srdce. 

V týdnu od 30. května do 3. června probíhaly ve škole písemné maturitní zkoušky z před-
mětů český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk a matematika.   
 
Ve středu 1. června si prošli studenti třetího ročníku soubornou zkoušku ze světové lite-
ratury a v pondělí 6. června z české literatury.   
 
Nutno poznamenat, že v pondělí 23. května, tedy v první den ústních maturitních zkou-
šek, jsme měli my, studenti ostatních ročníků, ředitelské volno. A stejně tak ve středu  
1. června (na Den dětí!), tentokrát z důvodu souborných zkoušek. 
Protože, uznejme, to se na naší škole jen tak nestává. Anna Strnadlová 

a. s trnadlova@seznam.cz 
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Čím jste chtěli být? 
Spolu s dalším číslem je tu potřetí i projekt Poznáváme naše profesory. Tentokrát 

jsme se ptali, čím chtěli být, když byli malí, jaká byla jejich vysněná povolání a dozvíme 
se také, kdo si šel za svým snem. Někteří z profesorů pro vás našli i fotografii z rodinné-
ho alba a vy tak máte jedinečnou možnost spatřit ty, již nás dnes učí, v dětských letech.  

Anna Strnadlová 

Profesorka Martina Kulhánková: 
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
Čím jsem chtěla být už si moc nepamatuji. Ale myslím si, že 
něčím důležitým, možná zdravotní sestřičkou, protože jí byla 
moje maminka. Když jsem pak dospívala, chtěla jsem být se-
kretářkou a v pracovní době pít kafe a lakovat si nehty.  
Alespoň tak jsem si to představovala podle toho, co jsem  
viděla ve filmech. 
 
Zůstalo vám z toho něco dodnes? Chtěla byste se tomu 
stále věnovat? 
Zůstala mi asi jen touha chodit z práce odpočinutá a veselá. Ale jinak si nestěžuji.  

Profesorka Veronika Trégnerová: 
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
Nejprve jsem chtěla být úřednicí na poště, pak učitelkou.  
Na střední škole už jsem nechtěla učit, ale pracovat v oblasti 
historie a etnologie (v muzeu, ve skanzenu)—tento obor 
jsem potom vystudovala na VŠ. 
 
Zůstalo vám z toho něco dodnes? Chtěla byste se  
tomu stále věnovat? 
Dnes jsem se vrátila k původnímu záměru být učitelkou, ale 
mohu se v rámci této profese věnovat i historii a etnologii. 

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

Profesorka Monika Šebková: 
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
Pamatuji si, že jsem si hrála na učitelku. Psala jsem na  
plechovou tabuli, něco vykládala a zapisovala si  
známky. 
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Profesorka Petra Horynová: 
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
Když jsem sotva začínala mluvit, odpovídala jsem na 
tuto otázku „Klaunem nebo potápěčem“, aniž bych  
věděla, co to znamená, protože u nás na Moravě se 
klaunovi v cirkuse říkalo šašek. A s potápěčem jsem se 
v té době vůbec nesetkala. Nevím, jak mě to napadlo.  
Na 2. stupni ZŠ už jsem měla jasno - chtěla jsem být 
psycholožkou, nebo magistrou v lékárně. A těžká che-
mie na gymlu rozhodla… A jsem tomu moc ráda, práce 
psychologa mě nesmírně baví (a můžete za to i vy, stu-
denti, zejména K1). Což je vlastně i odpověď na otázku, 
co mi z toho zůstalo. 

Profesor Radek Kraus: 
Čím jste chtěl být, když jste byl malý? 
Prezidentem, a nebo popelářem. 
 
Zůstalo vám z toho něco dodnes? Chtěl byste se tomu 
stále věnovat? 
Prezidentem už být nechci, to jsem pochopil—a vlastně ani 
nevím, co mě na tom tehdy lákalo. To s popelařinou je to 
jiná. Přesně si vzpomínám co mě lákalo: velká hřmotná auta, 
popeláři byli první, od kterých jsem slyšel sprostá slova a taky 
jsem měl pocit, že se nemusí mýt. To jsou atrakce, kterým jen 
těžko odolávám i dnes. Škoda, jsem učitel, ale všem dnům 
není konec.  

Profesorka Michaela Mrázová: 
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
Vším možným, samozřejmě. Doktorkou, tanečnicí, 
veterinářkou, kosmonautkou do prvního zazname-
naného pádu raketoplánu, archeoložkou do přečte-
ní článku o zabijáckých plísních v hrobkách, pozdě-
ji basketbalistkou, spisovatelkou, psycholožkou, 
módní návrhářkou... Učitelskou profesi jsem si vy-
brala až na střední škole, protože spojovala studium 
literatury a historie.  
 
Zůstalo vám z toho něco dodnes? Chtěla  
byste se tomu stále věnovat? 

Zůstalo mi malování, navrhování a částečně psaní. To jsou věci, bez kterých bych asi 
těžko mohla existovat.  
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              S Š K K  U D Á L O S T I 

Profesorka Michaela Marešová: 
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
Veterinářkou, lékařkou, stomatoložkou (popravdě: dnes vím, že to nejde, neboť při  
pohledu na krev mám tendenci kolabovat), letuškou... a taky popelářem, žebrákem  
a poustevníkem...   
 
Zůstalo vám z toho něco dodnes? Chtěla byste se tomu stále věnovat? 
Dnes, kdy mohu být čímkoliv, se s lékaři a spol. raději přátelím, na letušky se usmívám  
v letadle a ostatní výše uvedené profese bych rozhodně dělat nemohla. Takže dnes už 
někdy pouze chci být opět tou malou holkou, která o tom všem snila. 

Profesorka Alice Krýžová: 
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
Už si přesně nevzpomínám, ale mám zato, že jsem prošla ob-
vyklým vývojem od veterinářky po kosmonauta. Dost dlouho 
mi vydržela touha stát se vlakovou průvodčí, což vzniklo nej-
spíš tím, že jsme bydleli na nádraží a všichni kolem mě byli že-
lezničáři.  
 
Zůstalo vám z toho něco dodnes? Chtěla byste se  
tomu stále věnovat? 
Vlak je můj nejoblíbenější dopravní prostředek dodnes a ces-
tování, byť bez konduktérských kleštiček, mám pořád ráda. 

Profesorka Věra Zaviačičová: 
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
Pokud máte na mysli malá—jako třeba pětiletá—,tak učitelkou. 
 
Zůstalo vám z toho něco dodnes? Chtěla byste se tomu stále věnovat? 
Co myslíte tím zůstalo? Jak je patrné, zatím se tomu nevyhýbám. 

Profesorka Lucie Srovnalíková: 
Čím jste chtěla být, když jste byla malá? 
V dětství jsem chtěla být cestovatelkou, protože se mi 
moc líbily dědečkovy knihy od Jiřího Hanzelky  
a Miroslava Zikmunda. 
 
Zůstalo vám z toho něco dodnes? Chtěla byste  
se tomu stále věnovat? 
Pořád se ráda toulám. Akorát dříve mě to táhlo víc do 
světa. V poslední době mě okouzlila jižní Morava,  
hlavně okolí Pavlova, takže se moc těším, až tam opět 
zavítám. 
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              S Š K K  U D Á L O S T I 

Rozhovor s profesorkou  
Věrou Zaviačičovou 

Tentokrát jsme vyzpovídali naši milou profesorku, motivující a stále plnou nápadů, paní 
Věru Zaviačičovou. S láskou pečuje o vše kolem sebe a názory má vskutku vytříbené. 
 
Když se na vás podívám, vidím energickou ženu se zájmem o umění a kulturu. 
Prozradila byste nám však na sebe nějakou pikantnost, kterou by do vás člověk 
na první pohled neřekl? 
 

Libuji si ve sledování hokeje. 
 
Co byste řekla k současné generaci, která má obrovské výhody oproti generaci, 
vyrůstající v komunismu? Myslíte si, že jsme zkažení? 
 

Zkažení určitě ne, ale zcela určitě jiní. Měla jsem možnost učit i tu generaci, která měla 
kvůli režimu spoustu omezení a z tohoto hlediska to bylo velké mínus. Vy jste generace, 
která cestuje, má spoustu možností, je ovládána internetem a sociálními sítěmi, ale mám 
někdy takový dojem, že zatímco tenkrát se ty vzdálenosti mezi lidmi ještě tak neprodlužova-
ly, tak dnes bohužel ano. Ten kontakt zkrátka už není takový a zdá se mi, že spousta věcí je 
dnes více povrchních. 
 
Myslíte si, že je správné, aby dnešní mládež měla velice snadný přístup 
k pornografii prostřednictvím internetu? 
 

Zakázané ovoce nejvíc chutná a čím více je něco zakazovaného, tím více je to vyhledáva-
né. Já si nemyslím, že zákazem se něco vyřeší, opravdu ne, protože akce budí reakci  
a posléze se samozřejmě naskytne nesčetně dalších způsobů jak se k tomu dostat.  
 
Čili říkáte, že je to vlastně v pořádku? 
 

Moment, já neříkám, že je to v pořádku! Jen říkám, že zákaz nic nevyřeší. Myslím si, že to  
v pořádku není a to z toho důvodu, že mladí lidé se dost ochuzují o to tajemství… Protože 
všechno je odhaleno… A někdy se ten člověk setká dříve s tím horším než s tím lepším. 
Takže si myslím, že je to spíš mínus pro mladé lidi, i když si to neuvědomují. My jsme byli 
generace ovlivněná romantickou literaturou, a myslím, že to nebylo na škodu. Samozřejmě 
střet s realitou je vždy jiný, ale tím si zcela jistě procházíte také. 
 
Nemáte někdy pocit, že by nám „mladým“ vaše generace záviděla bohatý a neo-
mezený přístup k těmto všemožným erotickým materiálům? 
 

Tak tahle otázka mne vůbec nenapadla. Myslím si, že určitě ne, proč by také záviděli? Vy 
zase přicházíte díky tomu kliknutí skutečně o mnohé. Pravda je, že lidé se opravdu ochuzují 
a že si méně pěstují svůj vnitřní svět, který by si pěstovat měli.  
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Vlastně mi na současném přístupu mladých lidí, myslím, vadí daleko větší pasivita… Vy jste 
zahlceni obrovským množstvím informací. Snadnější je stáhnout obsah knihy z internetu 
než si ji přečíst… Prostě je všechno dostupnější, a ani si neuvědomujete, jak to negativně 
ovlivňuje vyjadřovací schopnosti, gramatiku a kulturu jazykového projevu vůbec.  
 
Tak tedy pojďme konečně ke knihám. Jak jste spokojená se současnou nabídkou 
na knižním trhu? Myslíte si, že kvalita klesá? 
 

Ne, to určitě ne. Jsou nakladatelství jako například Argo, Paseka, nakladatelství Torst, která 
si vytrvale udržují vysokou úroveň knižní produkce. Spíše je člověk zahlcený množstvím, co 
se týče knižních novinek apod., proto je důležitá celková orientace. A věřím, že vám k ní 
přispívá i naše škola. 
 
Jakou školu jste vlastně vystudovala? 
 

Já jsem vystudovala fakultu sociálních věd a publicistiky se specializací na sociologii a umě-
ní. 
 
A jakými zaměstnáními jste si prošla? 
 

Nebyla jsem vždycky jenom ve školství. Pracovala jsem v Pražské lidové konzervatoři jako 
vedoucí a pořádali jsme uměleckovědní kurzy. Také jsme si tenkrát jako první v republice 
vymysleli kurzy videa, takže bylo opravdu i inspirující vytvořit dvouleté učební osnovy, 
podle nichž vyučovali profesionálové z barrandovského filmového studia dramaturgii, režii, 
kameru, scenáristiku... Dále jsme organizovali kurzy literární, umělecké, dirigentské, popu-
lární hudby a řadu dalších připravovali. Tím jsme se seznámili se spoustou zajímavých 
osobností. Také jsem pracovala v redakci nejstaršího časopisu na světě, byl to český časopis 
Loutkář založený v roce 1912, ale školství mi bylo souzené, na Střední knihovnické škole 
v Praze jsem učila pěknou řádku let. 
 
Takže tak trošku redaktorka… 
 

Jako redaktorka, ne jenom trošku. 
 
Účastníte se nějakých knižních událostí? 
 

Ano, například jsem se nedávno zúčastnila nejdelší autogramiády v Luxoru, kde byla 
spousta spisovatelů, hudebníků a umělců. Jinak knižní veletrhy apod. 
 
Jaký je váš nejoblíbenější český a světový autor a proč? 
 

Mám spíše oblíbené knížky než autory. Například Cesty s tetičkou od Grahama Greena, což 
je velice černý humor. Dále pak ze zahraničních autorů mám ráda Marquéze.  Z českých 
knih mi nejvíce vždy dělaly radost texty Voskovce a Wericha a na to navazující Suchý a Šli-
tr, mezi nimi je totiž přímá paralela. Ten úžasný moment nonsensu, který tam je a přitom 
obrovský intelektuální náboj a zároveň lidovost umožňují působení na několik generací.  
A z básníků patří k nejoblíbenějším Vladimír Holan, Miroslav Holub a Jiří Žáček. 
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Máte nějaký vzor, nebo ikonu? 
 

Já jsem si na vzory nikdy moc nepotrpěla. 
 
Jste matkou dvou dětí a jistě jste, jako správná matka, kladla důraz na výchovu.  
Čili, jste se svými dětmi spokojená? 
 

Ano, jsem. 

Jste na ně pyšná? 
 

Jistě, samozřejmě že jsem. 
 
A skutečně naplnily  
to, co jste od nich oče-
kávala? 
 

Já nejsem ten typ, který 
očekává. To bych pak moh-
la být zbytečně zklamaná… 
Mně to rodiče také nikdy 
nedělali, ani já to dětem  
dělat nebudu. 
 
Jste člověk pozitivní  
nebo negativní? 
 

Jsem člověk pozitivní, protože ten negativismus vám ztěžuje nejen práci, ale spoustu dal-
ších věcí. Takže si vlastně na všem musíte najít to pozitivní, já se o teď například snažím, 
když připravuji texty k maturitám. 
 
Dá-li se mluvit o literární tvorbě, nesmí chybět i otázka o vaší osobní literární 
činnosti… 
 

Víte, s tím jak toho člověk mnoho přečte, zjišťuje, že spousta slov už byla napsána a z toho 
řada slov je zbytečných. A já nevidím důvod, proč bych rozšiřovala řady těch „téměř“ gra-
fomanů. Jinak jsem samozřejmě psala ročenky zde na škole a články do novin.  Mám také 
několik poezií a próz ve svém soukromém šuplíku, ale nikdy jsem neměla ambice vydat ně-
jakou knížku. 
 
Vaše motto? 
 

Moje motto pocházející z knihy Malý princ, zní: „Co je důležité, je očím neviditelné.“ 
 
Mockrát vám děkujeme za čas, který jste nám věnovala teď a který nám věnuje-
te při všech hodinách. 

Václav Soukup 
BIMBO17@seznam.cz 

Tereza Blechová 
terkablechova@email.cz 
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Rozhovor s bývalým studentem 
Danielem Tůmou 

Kdybys měl porovnat integrovanou školu Náhorní a SŠKK,  
je lepší soukromé, nebo státní vzdělávání? 
 

Žižkov a Náhorní, to je nebe a dudy; to je královské apartmá s výhledem na moře a mrazivá noc v cele 
před popravou. Nechal jsem se trochu unést. Na Náhorní jsem přežíval tři roky, než mi doporučili, abych 
změnil školu. S několika lidmi se znám dodnes. Vadil mi chladný a odtažitý přístup kantorů, kteří to „děcko“ 
nedokázali zaujmout. Ve čtrnácti patnácti se k nám chovali jako k dospělým. Máš určitou zodpovědnost, 
mysli do budoucna a tak. Možná jsem pomalý a potřebuji trochu času. Kdo ví? Každý ten přechod ze zá-
kladky na střední školu vnímal jinak. Jít do prváku byl pro mě stejný hnus, jako ze školky do první třídy.  
Jako by ses měla přes prázdniny přeprogramovat. Šup a teď jsi jiný člověk. Nelíbilo se mi tam, a tak jsem to 
flákal. Na Žižkově jsem si uvědomil, že mi vlastně o budoucnost jde. Že ta maturita je potřebná. Pamatuji si, 
když jsme se s rodiči jeli zeptat, zda bych tam mohl přestoupit. Tehdejší  paní ředitelka Věra Zaviačičová se 
usmála a řekla: „Takže vítám dalšího průseráře.“ Veronika Trégnerová mi řekla, že musím podstoupit rozdí-
lové zkoušky. Protože ač byly obě školy pro knihkupce, předměty nebyly úplně stejné. „Přečti si Sofiin svět, 
jo,“ řekla mi tehdy V. Trégnerová. A když si k nám několik dní po začátku školního roku ředitelka sedla při 
obědě ke stolu a ukazovala nám fotky z dovolené, myslel jsem, že jsem se dostal do Bradavic. Prostě záleží 
na přístupu učitelů a tvojí chuti se něco naučit. A nezdá se mi, že by na soukromé škole měli nižší nároky. 
Asi jak na které. 
 
Který předmět je podle tebe pro naši budoucí profesi nejdůležitější? 
 

Hele, už si ani pořádně nepamatuji, jaké předměty se ve škole vyučovaly. Je to tak dávno a těch škol bylo.  
Asi jsou potřeba všechny, kromě matiky. Tady stačí jen kupecké počty a procenta. Protože, když nejsi večer 
schopná spočítat dýška, jsi v loji. Samozřejmě čeština a cizí jazyky, taky česká a světová literatura, dějiny 
umění, historie a něco z ekonomiky. Hlavně je potřeba co nejvíc číst, cokoli. Teda tím samozřejmě nemys-
lím příbalové letáky a nabídku cenových výhod v Albertu. 
 
Co tě přivedlo k tomu psát knihy? 
 

V pubertě jsem se pokoušel psát básničky, později texty k písním a první povídky, ale všechno stálo za prd. 
Tak jsem toho na dlouhou dobu nechal. Později v divadle jsem začal psát scénky a skeče, a vzhledem 
k tomu, že se to hrálo i vícekrát a nikdo mě za to nezbil, říkal jsem si tehdy, že to asi nebude tak úplně blbý. 
I když dnes vím, že spousta z nich byla. Každopádně, začalo mě to bavit. Před pár lety, když jsem přemýšlel, 
co originálního dát mým známým k Vánocům, napadlo mě, co jim dát svou knížku? Měl jsem v kedlubně 
jeden příběh o hráči na loutnu, smolaři, co se ve špatnou dobu ocitne na špatném místě – taková fantasy 
novelka. No a teď už ze sebe potím čtvrtou knížku. Prostě jsem potřeboval motivaci. 

Několik informací pro začátek: 
 

Daniel Tůma (1978), ZŠ Dolákova, devátá třída ZŠ Glowackého.   
3 roky na střední škole Náhorní, 2 roky na SŠKNP. 2 měsíce na VOŠ 
– než jsem zdrhnul. Rok a půl civilní služby v psychiatrické léčebně 
Bohnice. Rok ve vydavatelství Audiostory. Od roku 2002 pracuju ve 
firmě Neoluxor. Záliby: čtení, divadlo, film. V současnosti hraji 
v kapelách Pawouczech a Smějící se bestie. V roce 1998, tedy ještě 
na škole, jsme s několika spolužáky založili divadelní spolek Divadlo 
Amatérů, který nějakým zázrakem funguje dodnes. 

Nikola Bláhová 
blahov anika@seznam.cz 

Michaela Sabóová 
ragnarog90@gmai l.com 
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Art brut 
Přestože sousloví „Art brut“ poprvé vyslovené roku 1945 francouzským umělcem  

a teoretikem Jeanem Dubuffetem našlo své místo ve světových slovnících, je stále potřeba 
připomínat si jeho význam. V češtině tato slova znamenají „syrové umění“ nebo „umění 
v původním stavu“. Možná je to ale spíše tvorba, která nemusí být nutně založená na 
umu, protože k ní není potřeba znalost zavede-
ných témat, zákonů kompozice a perspektivy. 
Autoři art brut jsou osoby zcela vzdálené prostře-
dí profesionálních umělců—netvoří, protože to 
umí, nebo pro peníze, netouží svou tvorbu pre-
zentovat. Mnohdy ani nevědí nic o hodnotě 
svých prací či o existenci art brut. Oni tvoří,  
protože musí, protože je to jejich nutkavá životní  
potřeba, protože to z nich vychází samo. Skrze 
tvorbu zhmotňují svůj duševní stav, aniž by se 
zabývali estetickou podobou.  

Dříve se za tvůrce art brut považovali hlavně 
lidé, kteří byli psychicky nebo mentálně vzdáleni 
okolnímu světu. Díky tomu unikali veškerým vli-
vům a to jim umožňovalo vytvářet naprosto  
neposkvrněná a neovlivněná díla. Mezi ně patřili  
i děti, bezdomovci, důchodci v azylech, vězni, 
lidé žijící v ústraní nebo i spiritistická média. 
Dnes je art brut založeno právě na této individu-
ální tvorbě, na potřebě a schopnosti tvořit bez 
výtvarného vzdělání. Není nutné se nějak vymy-
kat okolí, není nutné žít v ústraní. Ale je nutné zobrazovat to, co člověk cítí, co si myslí, 
bez jakékoli inspirace klasickým uměním a bez touhy po esteticky dokonalém výsledku. 
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Není příliš mnoho „slavných“ tvůrců art brut. Slavné jsou především sbírky, které  
dávali po desetiletí dohromady ti, kteří objevili jejich krásu. Prvním ze sběratelů byl právě 
Jean Dubuffet. Pravé poklady našel na švýcarských psychiatrických klinikách a věznicích  

a byly jimi například díla ženevského psychiatra 
Charlese Ladama, díla Aloďsy, ale především 
Adolfa Wölfliho, který je dodnes považován za 
klíčového autora celé oblasti. V roce 1947 Du-
buffet v suterénu jedné pařížské galerie zřídil 
Foyer de l’Art Brut a vystavil zde díla sedmi obje-
vených umělců. O třicet let později už vydal prv-
ní katalog své kolekce o více než 3 000 dílech. 
Tím že to byl právě on, Francouz a teoretik, který 
odstartoval art brut, snažil se pro něj vytvořit 
vlastní terminologii a zahrnul anglofonní svět de-
sítkami francouzských pojmů a výrazů, se kterými 

se angličtina—jakožto nejpoužívanější mezinárodní jazyk—jen těžko vypořádávala. To by-
ly francouzské počátky art brut v rukou Jeana Dubuffeta, který posléze nakazil další země,  
a ty rovněž stočily své zraky k tomuto citlivému poselství. 
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Art brut je individuální, je ryze spontánní, je fantastické a bouřlivé, a zároveň tiché  
a mlčenlivé. A právě teď je v Praze. Již po několikáté se v České republice dočkáváme vý-
stavy věnované právě art brut a jeho českým zástupcům. 

 
          Muzeum Montanelli v Nerudově ulici zahajuje 
cyklus výstav art brut, kde uvidíte díla několika českých 
tvůrců. První projekt s názvem Anatomia Metamor-
phosis představí práce dvou dnes již světoznámých 
umělců – Anny Zemánkové a Luboše Plného. Ačkoli 
na první pohled může tvorba každého z nich působit 
rozdílně, je mezi nimi určitá shodnost, souhra a podob-
nost – zobrazení tělesnosti.  
        Anna Zemánková nám nabízí fantastická mimo-
zemská květenství, která připomínají podivuhodný her-
bář. Při pečlivějším zkoumání jejích děl ale zjistíme, že 
inspiraci nehledá ve vesmíru, jak by se prve mohlo 
zdát, nýbrž se vrací k sobě samé, do nitra ženského tě-
la.   
         Oproti tomu jsou anatomické autoportréty  
Luboše Plného jasné a vtahují nás do nitra živých  
systémů, kde mizí hranice mezi lidským a zvířecím  
tělem. Nebojí se nám ukázat přeměny tekutin, rozklad 
potravy nebo rozkouskované části orgánů a ještě  

tomu říkat umění. Snad proto, že v jeho rukou vznikají, i podle těchto neobvyklých před-
loh, pomocí barev a jejich usazenin jemná dílka. 
Ačkoli nikdo z vystavovaných není nijak psychicky 
ani mentálně vzdálen okolnímu světu, každý kdo 
zná jeho umění, přemýšlí o tom, zda není tak troš-
ku podivín. 

Tyto dva, na první pohled trochu kontrastní, 
umělce, kteří už měli společnou výstavu ve fran-
couzském městě Montreuil, doprovází tvorba  
nově objeveného tvůrce Františka Dymáčka, je-
hož  labyrinty v sobě skrývají mnoho děsu a přitaž-
livé magie. Co všechno může vzejít s kresbiček, 
které „čmáráme“ někam na papír při telefonování 
nebo ve chvílích nudy?  

Anna Zemánková, tempera 

Luboš Plný, barevná tuš 

•  Art brut. ARTLIST : Databáze současného umění [online]. 2009, 12, 
[cit. 2011-06-02]. Dostupný z WWW: <http://artlist.cz/?id=4223>.  

Anna Strnadlová 
a. s trnadlova@seznam.cz 

 Art brut nám umožňuje poznávat svět lidí,  
kteří ho tvoří, umožňuje nám vidět něco, co si naše 
fantazie třeba nedokáže představit. Nabízí nevyčer-
patelné množství ohromujících námětů, barev, 
předmětů a kompozic. A snad v něm zbylo ještě 
trochu toho nezištného a čistého umění, ačkoli už 
to není tvorba obyvatelů psychiatrických léčeben. 
Ale i té trošky bychom si měli, zvláště v dnešní  
době, vážit. 
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Překvapení na Febio 
Letos jsem poprvé zavítal na Febio Music Fest, a to především ze dvou důvodů: 
1) mám to od domu asi pět minut 
2) hráli tam Basta Fidel, což je velmi příjemná česká ska kapela 
Na festival jsem dorazil o dvě hodiny dříve, dal si pivo a pokračoval směrem k pódiu. 
Hrála zde kapela Poletíme, což je country-punkový až ska nářez, vedený Rudou Brančov-
ským. Odehráli zde úctyhodnou hodinu a půl a pro mne byli velmi příjemným překvape-
ním. 
To ale nebylo vše – jako další hráli již zmiňovaní Basta Fidel. 
Jak o sobě sami píší, hrají ska-šansonovo-balkánský styl. Za deset let své existence mají na 
kontě čtyři desky, což není moc. Ale na české hudební scéně mají své vysloužené místo  
a mně osobně je kapela sympatická už proto, že jejich hudba je dosti netradiční. Navíc jsou 
to opravdoví muzikanti, což je u ska, dle mého názoru, docela rozhodující. 
Basta Fidel hráli něco přes hodinu a rozhodně nezklamali. A ač na Febio Music Festu mno-
ho lidí nebylo, na Basta Fidel se jich sešlo dost. 

Teď co dál ? Domů se mi nechtělo, i zašel jsem si na bar pro další pivo a ptám se slečny 
výčepní, jestli bude ještě něco hrát. Prý ano – skupina NIL. 
Chvíli jsem zvažoval, jestli nejít domů, protože kapelu jsem vůbec neznal, nakonec jsem si 
ale spolu s kamarády vydobyl místo u stolku, a tak jsme zůstali. 
Bylo to jedno z mála správných rozhodnutí v mém životě, jelikož to, co jsem slyšel, bylo 
něco, co člověka zvedne ze židle. 
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NIL je alt-rocková kapela vedená famózní zpěvačkou Hankou Kosnovskou, která má neu-
věřitelný hlasový rozsah. Dalšími členy jsou Jan Končický se svou elektrickou kytarou, 
Kobz se svou basou a Michal Končický s bicími. 
Kapela se dala dohromady roku 2002 a dodnes má na kontě 4 alba. Poslední album s ná-
zvem Dirty bylo hodnoceno hudebním kritikem Josefem Rauvolfem pěti hvězdičkami ze 
sedmi. 
Zvuk kapely by se dal mírně přirovnat k německým Guano Apes, s tím, že NIL mají o ně-
co ,,kousavější“ kytary a Hanka daleko větší hlasový rozsah. 

Celkově na 
mne NIL  
působí jako 
opravdu pro-
fesionální  
kapela a je 
velká škoda, 
že se o ní ne-
mluví víc, ur-
čitě by si to zasloužili. Koncerty mají hlavně v okolí Poličky  
a od roku 2003, kdy kapela začala koncertovat, mají na kontě 
přes dvě stě odehraných koncertů, včetně hraní jako před-
skokani Čechomoru, a jen na letošní prázdniny mají v plánu 9 
koncertů. 
Závěrem mohu dodat snad již jen to, že kdo má rád tento hu-
dební žánr, určitě by si neměl nechat ujít příležitost poslech-
nout si NIL, opravdu to stojí za to. 

Petr Kavan 
peter.kavan@seznam .cz 

Koncert v Blues sklepě 
Když se sejde kapela ArtVox a Pavel Jartym se svým dvoučlenným triem na jednom kon-
certě, možná by se to dalo označit i za malou školní akci. V neděli 8. května se to skutečně 
stalo a pražským Blues sklepem zazněly struny Pavlovy všem známé kytary. Byl hostem a 
patřily mu první minuty večera, které se svými spoluhráči náležitě využil. Po nich následo-

vala kapela ArtVox. Pro ty, kteří ji neznají, 
je to čerstvá kapela složená ze čtyř kluků. 
A jedním z nich je i Vašek Soukup z první-
ho ročníku, který má na starosti zpěv.  
Hrají alternativní rock a dobře jim jde  
i improvizace. ArtVox nám zahráli svou 
vlastní tvorbu, Vašek předvedl své anglic-
ké texty a řady studentů (převážně z naší 
školy) jim nadšeně tleskaly.  

Anna Strnadlová 
a.s trnadlova@seznam .cz 
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Rozhovor s paní Danou Drábovou 
Ing. Dana Drábová, Ph.D. (* 3. června 1961), česká jaderná 
fyzička a v současnosti předsedkyně Státního úřadu pro jader-
nou bezpečnost. Rozhovor probíhal na tomto úřadě. 

Obecné vyjádření k havárii: 
 

Havárie ve Fukušimě je určitě 2. největší havárie v dějinách 
mírového užívání jaderné energetiky, nedosáhla průměru ná-
sledků Černobylu, avšak došlo k poškození na čtyřech reaktorech najednou, což je nebývalá situace. 
Jaderná komunita se s tímto ještě nikdy nesetkala a přitěžující okolností v tomto případě je zničení  
veškeré infrastruktury zemětřesením a vlnou tsunami. Řešení a stabilizaci situace to velmi komplikuje, 
důležité je si uvědomit, že v důsledku fukušimské havárie nikdo nezahynul, což je oproti černobylské 
tragédii (4. dubna 1986 došlo vlivem souhry mnoha okolností k výbuchu na 4. bloku jaderné elektrárny 
V. I. Lenina v Černobylu, kde zahynulo 28 až 30 tisíc osob) obrovský rozdíl a tuto skutečnost si málo 
uvědomujeme. Situace je sice velmi nepříjemná, ale následky jsou a budou nesrovnatelné s černobyl-
skou havárií. 
 
K havárii došlo za podmínek, jež jsou u nás díky geografické poloze nemožné, i tak se však 
nemohu ubránit dotazu, jak jsou naše elektrárny jištěny proti případnému blackoutu či 
těžké havárii chladicího zařízení? 
 

Toto jsou samozřejmě situace, se kterými se musí v projektu počítat. Co se týká například zajištění zdro-
jů elektrického proudu, přijde-li elektrárna (platné pro Temelín, Dukovany a Jaslovské Bohunice) o své 
primární zdroje, jsou v záloze až tři diesel agregáty, kde stačí jeden, aby zajistil dostatečné napájení blo-
ku. Pokud by i tyto tři selhaly, jsou v záloze dva externí pro všechny bloky, které jsou schopny snést zá-
těž a dodávat energii do všech bloků. To však ještě není vše, a pokud by došlo k výpadku všech zálož-
ních zdrojů, existuje přímé propojení s některou další elektrárnou (Lipno pro Temelín, Vranovská  
přehrada pro Dukovany...). Dále je uvažováno o nezávislém agregátu, naprosto nezávislém na okolí, 
který by byl v případě potřeby dopraven. Obdobné téma je chlazení systémů vodou, protože pokud  
se nechladí, je problém. Tedy jeden ze základních postulátů jaderné energetiky je, že je nutno jakým-
koliv způsobem dopravit vodu do reaktoru, aby bylo zajištěno chlazení. 
 
Bylo možno v případě Fukušimy této havárii nějak zabránit, či alespoň snížit její rozsah 
určitým technologickým postupem? 
 

Zabránit asi těžko, neboť to byly opravdu extrémní podmínky, samozřejmě, že vlnolam chránící elek-
trárnu mohl být vyšší, ale nelze odhadnout, zda by to mělo nějaký zásadní vliv na průběh havárie.  
Stav následků se ukáže v následném šetření, je zřejmé, že v takovéto situaci nelze neudělat žádnou 
chybu, tyto chyby budou objevovány až v následujících měsících, dokonce i letech, a budou zdrojem 
poučení. Pokud dojde k obdobné havárii, ať už vlivem přírodní katastrofy či lidského selhání, není 
možné pracovat neomylně, neboť tito lidé se primárně soustředí na záchranu a eliminaci škod či na 
záchranu lidských životů. Následné vyhodnocení probíhající v klidu a se všemi dostupnými daty, která 
v průběhu ani nemohla být k dispozici, je něco jiného. A i zde platí heslo, že po bitvě je každý generál. 
Dobrým příkladem mohou být povodně z roku 2002 a záchrana pražského metra. 
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Jaký vliv měla poloha elektrárny (de facto rozhraní tektonických desek), koncept reaktoru  
a lidské selhání na samotný průběh havárie? 
 

Rozhodující byla spouštěcí událost, poloha ve velmi seismické zóně sice selhala, ale ne více, než bylo 
předpokládáno. Ze satelitních snímků bylo vidět, že areál samotný byl zavalený troskami, takže buldozery 
musely nejdříve prorazit cestu, aby bylo možno začít chladit reaktory. Jestli nebylo chybou zanedbat veš-
keré historické výskyty tsunami v této oblasti uvidíme až po následující rekonstrukci. Toto zemětřesení,  
ač katastrofické, zdaleka nebylo tím nejsilnějším v historii této země. Myslím, že reakce byla tak rychlá, jak 
jen to v daných podmínkách šlo (narozdíl od černobylské havárie, kde se první dny po výbuchu nedělo 
nic, neboť si komunističtí činitelé odmítali připustit rozsah havárie). 

 
Je správné hodnocení stupněm 7, jenž dodnes 
drží pouze havárie v J.E. V.I. Lenina v Černobylu, 
nebo je toto hodnocení nadsazené? 
 

Nadsazené podle mezinárodního kritéria pro hodnoce-
ní jaderných havárií není, neboť pokud dojde k úniku 
určitého množství radiace, zařadí se do jistého stupně 
automaticky. Pokud by byl vzat samostatně každý reak-
tor, stupeň by mohl být pouze 6, ale takto dělit tuto  
situaci nelze, na druhou stranu je celkový únik radiace 
oproti Černobylu zhruba 10%, což se dosti velký rozdíl. 
 
Jak velké množství radioaktivity mohlo odhadem 

uniknout? Lze očekávat výrazný vliv na životní prostředí, především mořský ekosystém  
v okolí elektrárny? 
 

Moře má obrovskou samočistící a obnovovací funkci, navíc koncentrace radionuklidů klesá se čtvercem 
vzdálenosti. Do hry vstupuje také krátký poločas rozpadu prvků, které se do moře dostaly. Tento vliv  
nelze popřít, ale život samotný zřejmě nijak výrazně neovlivní.  

 
Je opodstatněná obava některých lidí z nemoci z ozáření? Bylo nutné kupovat jódové table-
ty? 
 

(Smích) Ozáření nemá nikdo v Japonsku, natož v 10 000 km vzdálené Evropě. Nutné to tedy určitě neby-
lo, spíše to mohlo uškodit, neboť u jódu není vyloučena alergická reakce. Jeden člověk z miliónu, který 
tento nestabilní jód spolkne, může i zemřít, protože jód u něj vyvolá anafylaktický šok. Nepřála bych si, 
aby i někdo u nás šel do lékárny, tento jód si koupil a následně zemřel. Snad se tak zatím nestalo. 
 
Byl u nás naměřen po havárii výskyt radioaktivních izotopů? 
 

Byl, ale to se dalo předpokládat vlivem vzdušných proudů. Toto se dělo i po jaderných zkouškách v 60. 
letech v mnohem větší míře. Dnes jsou měřicí přístroje tak citlivé, že jsou schopny detekovat i nepatrné 
množství, dříve nedetekovatelné. Naměřené hodnoty byly asi tisíckrát menší nežli ty, jež byly naměřeny 
po černobylské havárii. 
 
Souhlasíte s obecnou interpretací průběhu havárie v médiích? 
 

Samozřejmě že vždy budou média, která těží z katastrof a čím větší a katastrofičtější titulky, tím lepší pro-
dejnost. Ale vůči těmto médiím je nutné se nějakým způsobem vymezovat. V tomto případě však ta ob-
jektivnější, která má člověk tendenci sledovat, informovala skutečně tak, jak měla. Zdá se mi, že postupo-
vala velmi střídmě, měla na paměti, že to je poměrně velká tragédie. 

 
* Rozhovor byl zkrácen redakcí. Pro případný zájem o původní 
   verzi kontaktuje autory rozhovoru. 

David Richter 
sikousek@seznam.cz 

Nikola Bláhová 
blahovanika@seznam.cz 

Michaela Sabóová + Martin Dulaj 
ragnarog90@gmai l.com 
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Hokejové zamyšlení po letošním  

Ve dnech 29. dubna až 15. května 2011 proběhlo na Slovensku 75. mistrovství světa v ledním 
hokeji. Nebylo to poprvé, co byl na Slovensku hokejový šampionát, bylo to však poprvé v historii 
samostatného Slovenska a pro tuto hokej milující zemi to byl přirozeně velký svátek. Ten ale dosti 
brzy získal silný nádech hořkosti, když slovenský tým skončil již v osmifinále. I ti, co neoplývají bratr-
skou láskou, by měli uznat, že v tom byl velký kus smůly. Vzdor vysokému věkovému průměru ne-
předvedli Slováci něco, zač by se museli stydět. Ovšem, po zpackaném rozjezdu uspět proti nabou-
chanému českému týmu a takticky perfektně hrajícím Finům byl přece jen přesmíru těžký úkol.  
Pro Slováky to byla nejspíše na dalších deset let poslední reálná šance získat ze světového šampioná-
tu medaili. Slavná jména slovenského hokeje – Demitru, Stümpela, Šatana, Višňovského či Zedníka 
nemá zoufale kdo nahradit. Kromě posledních opor z ročníků kolem roku 1980, které však působí 
v týmech tradičně hrajících o Stanley Cup, jsou tu již jen hráči, s kterými jakýkoli slovenský trenér 
těžko může pomýšlet výše než někam kolem 10. místa.  

Letošní šampionát potvrdil loňský trend spočívající ve vzestupu týmů, které byly dříve jen do 
počtu. Kromě konkrétních důvodů, které bychom mohli hledat v taktice týmů tzv. druhého sledu, je 
tím důvodem především fakt, že mezinárodní kvalitou neoplývají hráči jen z šesti sedmi zemí, nýbrž 
třinácti čtrnácti. Ti, kdo tyto týmy stále podceňují, si nevšimli, že svět není strnulý, nýbrž má dyna-
mický rozvoj, a to platí i pro světový hokej. Hráči z Norska, Francie, Dánska, Německa, Slovinska, 
Rakouska se začínají prosazovat v ligách tradičních hokejových zemí – Česku, Švédsku a Finsku. A ti 
nejlepší dnes hrají už i v KHL a NHL.  Ostatně, co spojuje zámořská mužstva Los Angeles a Buffalo? 
Přece to, že ofenzivními tahouny těchto týmů jsou hráči ze zcela nehokejových zemí – Slovinec Anže 
Kopitar a Rakušan Thomas Vanek. Lotyšsko, Bělorusko a nově i Kazachstán a Ukrajina chtějí stavět 
na modelu jednoho ligového týmu v KHL, který bude z převažující většiny i hráčským kádrem ná-
rodní reprezentace. Je tak zřejmé, že v příštích letech nebude na MS v žádném případě nuda…  

První tři příčky na letošním MS obsadilo Finsko, Švédsko a Česko. Myslím, že to bylo umístění 
zcela zasloužené.  Na rozdíl od Kanady a Ruska tyto tři týmy ukázaly, že nespoléhají na své jméno, 
ale na konkrétní výkon v jednotlivých zápasech.  Švédsko a Finsko patří v současnosti mezi nejpro-
gresívnější světová mužstva. Od mládežnických kategorií jsou hráči vedeni přísným dodržováním 
neúprosné taktiky, díky níž jsou schopni porazit i týmy s větší ofenzívní silou. To se ukázalo právě 
v semifinále Česko - Švédsko, kdy český tým oproti svému soupeři ten zcela soustředěný výkon neu-
držel. I když je také nutné říct, že pro klíčové zápasy byla velkým oslabením absence obránce Radka 
Martínka.  Český tým měl Pavelce, dva superútoky, dva skvělé útoky, v obraně výborného Židlické-
ho s Michálkem a další tři obránce, kteří kvalitu týmu dokázali udržet.  Šestý Škoula bohužel úrovně 
ostatních hráčů nedosahoval a při již předcházející zdravotní absenci Blaťáka, Rozsívala, Poláka, 
Šmída nebo Hejdy znamenalo vyřazení překvapivé posily – Radka Martínka – vytvoření Achillovy 
paty českého týmu, kterou leckdy ohromující český útok po celý šampionát dobře zakrýval až do se-
mifinálového utkání.  

Nový mistr světa – Finsko – je ale plně zasloužený. Finský výběr splňoval přesně to, co potřebu-
je kterýkoli tým k úspěchu: kvalitního brankáře, nechybující obranu, lídra týmu, kterým byl fantastic-
ký Miko Koivu, jenž byl pro mě jednoznačně nejužitečnější hráč turnaje a vyvážené útoky mezi dra-
vým mládím a spolehlivou zkušeností, mezi ofenzívní tvořivostí a spolehlivou obranářskou prací.  
Tím vším finský tým disponoval a po prohře s Českem v základní skupině dokázal svést 
v osmifinálové části velice náročné bitvy a ukázal, že je takticky vyspělejší a psychicky odolnější než 
Rusové a Slováci. A vzhledem k tomu, že pro mužstvo tradičně patřící mezi pětku nejsilnějších týmů 
světa je to  teprve historicky druhý titul, je o důvod více jim ho ze srdce přát.  

mistrovství světa 
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              S P O R T 

Před turnajem bylo za největšího favorita na titul pasováno Rusko. Myslím si, že ti, kdo právě 
Rusku nejvíce věřili, si nasadili růžové brýle a stejně jako teď již bývalý trenér Ruska Vjačeslav Bykov 
odmítali pohledět pravdě do očí. V loňském roce hrál na mistrovství světa ruský dream team a pří-
padné završení zlatého hattricku mohlo být vyvrcholením reprezentační kariéry této generace hoke-
jistů, která jako první od 80. let dala připomenout sílu někdejší sovětské sborné. Spanilou jízdu loň-
ským turnajem však ve finále zastavil až titánský vzdor českého týmu. Letos měl přijít reparát, ale 
střízlivý pozorovatel ještě předtím, než ruský tým nastoupil k prvnímu zápasu, musel vidět, že ruská 
sborná zdaleka nemá největší potenciál na úspěch. Na letošní šampionát nepřijeli jednak všichni vel-
cí hokejisté, kteří táhli ruský tým před rokem – Dacjuk, Malkin, Gončar, Markov přijet nemohli, Fjo-
dorovem, Bryzgalovem a poté i Sjominem Bykov pohrdl. U jiného týmu by absence několika hráčů 
nemusela takovou katastrofu znamenat, ovšem celá Bykovova éra se vyznačovala tím, že hrál po 
celé své působení u národního týmu se stejnými hráči a až do letošního roku úspěšně sázel na to, že 
klíčoví hráči vždy přijeli. A v tomto okamžiku udělal Bykov klíčovou chybu – místo aby omladil tým o 
několik perspektivních hráčů, kteří se dokázali prosadit v NHL, tak vsadil na třicátníky z KHL, kteří 
sice oplývali mnohými zkušenostmi, ovšem přesto nikdy v posledních letech nebyli těmi, o které by 
se národní tým opíral. Snad až na ruského kapitána Morozova, který si letos vybral jednu z těch hor-
ších sezón.  Lídr týmu tak chyběl zcela, Zaripov se Zinovjevem ještě jakžtakž drželi Rusko nad vodou, 
vedle slabého Radulova se nakonec i Kovalčuk dokázal gólově prosadit, byť jinak jeho přínos pro 
tým byl nulový, ale na třetí útok nemohoucího Ovečkina a notoricky sólujícího Afinogenovova byl 
pohled vskutku už jen tragikomický.  O Nabokovovi lépe snad již pomlčet. 

Česká média neopomněla ke konci turnaje zdůraznit, že se z hokejové reprezentace nemáme 
zas až tolik radovat, protože český hokej je v krizi…  Já bych spíše řekl, že český hokej má právě 
dlouhou krizi za sebou. Ta krize trvala od olympiády  v Salt Lake City 2002 – tehdy české hokejové 
vedení trpělo podobnou nadutostí jako nyní to ruské. Místo aby pro olympijský turnaj Jágra, Reiche-
la a Haška doplnili někteří z velké řady mladíků, kteří se úspěšně prosadili v NHL, získali tehdy nomi-
naci hráči jako Sýkora, Lang, Dopita nebo Patera, kteří pro tým nebyli žádným přínosem, a ani tako-
vý předpoklad nemohl existovat. Ani v dalších letech silná generace českých hráčů z ročníků 1980-
1982 nedostala takřka žádnou šanci a byla postupně zabita. Z toho pak vznikla herní mizérie z let 
2006-2009, kdy mužstvo museli držet nad vodou poslední pozůstatky zlaté generace doplněné  
o mladší hráče druhého sledu. Někteří z nich – Rolinek, Novotný, Čáslava  - se dokázali stát pilíři ná-

rodního týmu a po začlenění mladších ofenzivních 
hráčů – Červenka, Klepiš, Kašpar, Voráček, Frolík – 
získal český tým základ, s kterým se nemusí bát bo-
jovat o nejvyšší příčky i v příštích letech.  Juniorský 
hokej byl v posledních letech na tom velmi zle,  
ale zdá se, že i zde je nejhorší za námi – letos klíčo-
vý ročník 1993 se zatím jeví podstatně silnější než ty 
předchozí, útočník Dmitrij Jaškin a obránce David 
Musil patří v celosvětovém měřítku mezi největší 
talenty svého ročníku, mají velkou šanci prosadit  
se již v prvním kole draftu NHL a nesejdou-li 
z nastoupené cesty, být brzy i reprezentačními opo-
rami.  

 
Druhým pozitivním jevem je, že ligové kluby se již přestaly bát začleňovat do svých prvních 

týmů mladé hráče. Mnoho mladých hráčů dříve zabilo svoji hokejovou kariéru jen proto, že po neú-
spěchu v NHL neměli kde hrát na takové úrovni, aby mohli rozvíjet svůj talent. To, co dosud dělala 
jen Slavia, se stává trendem ve většině českých klubů a hráči jako Káňa, Orsava, Petr Holík, Jan Ko-
vář, Štich nebo Vošvrda jsou tím nejlepším důkazem, že dát šanci mladým se vyplatí.  

Otto Drexler 
odrexler@mail.cz 
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Tento film, a potažmo celá trilogie, se do 
dějin zapsaly hned několikrát. 
Zaprvé je to úplně první film, ve kterém 
zazářil Mel Gibson jako významná posta-
va. 
Za druhé jen málokterý film se může 
pochlubit tak negativními prvními kritika-
mi, jako právě Mad Max. 
A konečně celý film měl v poměru ke 
svému úspěchu extrémně malý rozpočet, 
pouhých 400,000 $. 
Všechno tohle ale bledne ve srovnání  
s příběhem filmu. 
Snad ještě nikdy předtím se nedostalo  
tématu relativity spravedlnosti takové  
pozornosti. 
Z filmu víceméně vychází celá masivní 
značka PC her Fallout, jejíž poslední díl 
vydělal 300  milionů $ a která utvořila  
celou jednu generaci hráčů klasických 
izometrických RPG. 
Děj tohoto snímku je relativně jednodu-
chý, avšak nesmírně silný. 
V podstatě se jedná o docela “obyčejný“ 
příběh o pomstě, ale na tu se dostane až 
během posledních minut climaxu. 
Ve skutečnosti se jedná hlavně o spravedlnost (či spíše její nedostatek), o lásku a o to,  
jak snadno se z lidí stanou zvířata. 
Je to krutá realita, avšak historie tomuto filmu dává mnohokrát za pravdu. 
Na svou dobu se jednalo o mimořádně drastický film, který obdržel extrémně negativní 
kritiky. 
V porovnání s dnešními snímky samozřejmě co do celkové naturalističnosti bledne, avšak 
emoce prýštící z plátna při promítání dalece překonají ty z některých dnešních filmů, kte-
ré na emocích diváka staví, kupříkladu u tolik opěvovaného Avatara. 
Za zmínku stojí také automobily, které jsou snad nejvýznamnějšími kulisami tohoto sním-
ku, hned po nezaměnitelné a strhující australské krajině. 
Ať už je to „Pursuit Special“ nebo docela „obyčejné“ policejní auto, jedná se vždy o de-
tailně zpracované a po některých scénách i značně poškozené vozy. 
Mějte na paměti, že neříkám, že toto je nejlepší film všech dob. Má některé mouchy, ať už 
jsou to levné kostýmy nebo mírné klišé při ztvárnění negativních postav, ale přesto se jed-
ná o jedno z nejzdařilejších děl australského filmového průmyslu a jistě stojí za zhlédnutí. 

              F I L M 

Mad Max 

Jiří Podivín 
jirka.win@gm ail.com   
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              V O L N É   T É M A  

Mika Waltari 
Kolik znáte finských spisovatelů? Možná si vzpomenete na autora slavné Kalevaly Eliase 

Lönnrota. Ti vzdělanější by jistě ještě nějaké jméno vytáhli, průměrně vzdělaný člověk však asi  
zůstane pouze u Mika Waltariho. Je to zajímavé, Finsko je v současné době velmi vyspělým, eko-
nomicky zabezpečeným státem, četnými návštěvníky obdivovaným. Finskou Nokii zná každý.   
Ale z historického hlediska je mezi severskými zeměmi Finsko outsiderem.  Švédsko, Dánsko  
a nakonec i Norsko byly od středověku do 20. století rozhodně zeměmi viditelnějšími, s daleko 
„proslulejší“ minulostí a osobnostmi z kulturní či politické sféry, které poznal celý svět. Finsko nic 
takového nemělo. Až do nedávna bylo dalekou severskou zemí, do níž nebylo jen tak lehké se  
dostat. V době leteckého a jinak informačního spojení vzdálenosti neexistují. Dříve však nebylo 
možné se do Finska dostat ani přímo po moři. Bylo nutné buď lodí do Švédska a teprve poté po 
souši do Finska, nebo se vydat vlakem z Evropy do Petrohradu a z něj do severské končiny… 

 
Po druhé světové válce však začalo být všechno jinak. Souhrou náhod dokázalo Finsko za-

ujmout v poválečné Evropě důležitou roli. Být neutrální zónou mezi Východem a Západem a ma-
ximálně z tohoto postavení vytěžit. Ostatně druhé poválečné olympijské hry se v roce 1952 konaly 
právě ve Finsku. Tedy v zemi, na jejíž pořádání olympiády by si před válkou jen těžko někdo  
vsadil. A v poválečné době světové popularity také dosáhl finský spisovatel – Mika Waltari.  U nás 
k němu máme od prvního vydání jeho nejslavnějšího díla tak trochu neobyčejný vztah. 

 
Waltariho Egypťan Sinuhet se dočkal u nás až božského obdivu a pro několik generací  

českých čtenářů patří mezi nejoblíbenější literární díla. Ostatně to dokazuje nedávná celonárodní 
anketa „Kniha mého srdce“, v níž se za Saturninem, Babičkou, Malým princem a novodobými 
bestsellery (Stmívání, Harry Potter) umístil na šestém místě právě Egypťan Sinuhet a obsadil tak 
pomyslné první místo v kategorii náročnější klasické literatury. Je proto dobré povědět, jaká byla 
jeho cesta za českým čtenářem. Zdaleka totiž nebyla jednoduchá, jak by se na bestseller tohoto 
formátu mohlo zdát. Za první republiky byla již severská detektivka známý pojem, ovšem Mika 
Waltari bylo jméno neznámé. Není to až tak překvapivé, Waltari teprve začínal a první svá velká 
díla napsal až za války. Zatímco čtenáři ve Švédsku, ve frankofonních a anglofonních zemích a 
posléze  
i v Německu měli brzy možnost Waltariho talent poznat, i po osvobození v roce 1945 bylo v Čes-
koslovensku jméno nové finské celebrity nadále neznámým pojmem.  A tak zafungovala náhoda… 

  

Až do února 1948 byly čsl. diplomatické mise obsazovány v hojné míře představiteli proslu-
lých rodin s velkou historií, šlechtické nevyjímaje. V Egyptě byl v poválečném období diplomatem 
Vladimír Hellmuth-Brauner, pocházející z významného kulturního rodu. A právě jeho manželka 
Marta narazila v Egyptě na francouzský překlad Egypťana Sinuheta, jenž jí okamžitě učaroval.  
A rozhodla se, po vzoru Josefa Holečka, který přeložil v 19. století Kalevalu, že se naučí finštinu  
a Waltariho dílo přeloží.  
 
Počínaje rokem 1945 Finsko a Československo začaly mít v politickém ohledu mnoho společného. 
Právě do češtiny přeložený Egypťan Sinuhet mohl českým čtenářům poskytnout představu o tom, 
jak „daleká“ finská společnost zažívá tolik podobného jako my v poválečném Československu.  
V zájmu zachování svobody pro své národy zvolily politické špičky v obou státech riskantní hru 
spočívající v ošidném balancování mezi Východem a Západem a ve vyhlášení svých států jako 
mostu mezi těmito dvěma světy. Československo, ač vedeno politickými matadory ostřílenými de-
sítkami let bojů na mezinárodní scéně, nemělo pro své unikátní strategické postavení šanci zůstat 
u lavírování a bylo pohlceno východním obrem…  
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A tak obyvatelé Československa nejen že nemohli nadále sdílet finský osud, ale ani číst 
Waltariho, neboť Hellmut-Brauner byl zbaven svého místo diplomata, leč do exilu neodešel  
a v 50. letech společně se svou manželkou byl poslán do vězení… Teprve v roce 1965 mohla Mar-
ta Hellmutová svůj překlad vydat. Bylo to v době, kdy velká část společnosti věřila, že po letech 
temna si bude moci uspořádat své záležitosti podle sebe. Egypťan Sinuhet se stal jedním z mnoha 
kulturních fenoménů, který tyto myšlenky podpořil, a přestože Československo zažilo nedlouho 
poté další tragédii, Egypťan Sinuhet již v srdcích Čechů zůstal a jeho oblíbenost se přenáší 
z generace na generaci.  

 
Mika Waltari se narodil v roce 1908… Jeho otec Toimi Waltari byl mladý a pohledný učitel 

náboženství. A jen málokterou pozornou žačku nechal v klidu… Těžko hledat dívku, která by jej 
nechtěla. Jedné z nich, Olze, se nakonec jeho srdce vydobýt podařilo. Krásné finské léto, slunce 
svítilo, ptáci zpívali a Toimi neodolal… Vznikl mezi nimi velký vztah, který ovšem celkem očekáva-
ně způsobil na malém městě skandál.  Toimi se přestěhoval a napřesrok za ním i Olga. Měli spolu 
tři děti, prostředním z nich byl právě Mika. Už v jeho pěti letech mu však otec zemřel. Byla to pro 
mladou rodinu velká rána. Naštěstí Toimi Waltari měl řadu dobrých přátel, kteří byli ochotní se o 
vdovu se třemi dětmi postarat a zajistit jim určitý životní standart.  

 
Mika byl nadaný student. Vystudoval náročné gymnázium. Přestože pro něj jeho studium zna-

menalo mnohé stresy, zřejmě jich nelitoval. Touha po vědění byla u něj silnější. Od útlého věku se 
u něj projevovala vášnivá touha po knihách. S nevelkou nadsázkou v dospělosti prohlásil,  
že v době studií přečetl všechny knihy, které se tehdy nacházely v helsinské městské knihovně. 
V pátém ročníku přeložil svoji první knihu. Po kritice strýce toho sice zanechal, ovšem nastřádané 
zkušenosti se mu hodily, když se o mnoho později vrhl na překládání profesionálně. Ve čtrnácti 
letech napsal také svůj první publikovaný článek a celkem zajímavě v něm horuje za právo žen  
a dívek kouřit – pokud tak činí s půvabem a elegancí… 
 

Roku 1931 se Mika oženil s Marjattou Luukkonenovou. Své rozhodnutí obhajoval tím, že prá-
vě Marjatta je ta pravá žena pro život, ač nedisponovala ohromující chytrostí či krásou. A zřejmě 
měl pravdu. Byť Waltari si během života neodpustil několik milostných románků, jeho žena mu 
byla silnou oporou, na kterou se mohl kdykoli spolehnout.  
 

Mika Waltari byl okouzlen dálkami, exotikou, svobodou, světem, který byl po první světové 
válce mladý a plný naděje. Ve třicátých letech se ve Waltariho dílech objevují tíživější tóny, Finsko 
tehdy bylo zcela jinou zemí, než v jakou se vyvinulo po 2. světové válce, nerovnost obyvatel, tíživá 
sociální situace její značné části, k tomu mezinárodní izolovanost a hrozba pohlcení Sovětským 
svazem. Waltariho díla jsou vždy odrazem, byť někdy velmi nepřímým, toho, co finská společnost 
prožívala.  
 

Světové proslulosti dosáhl těsně po válce svými historickými romány, v nichž však přesto na-
stoloval tíživé otázky tehdejší nejasné poválečné doby. Vedle Egypťana Sinuheta to byla zejména 
Krvavá lázeň a Šťastná hvězda.  
 

Mika Waltari byl autor neobyčejně mnohostranný. Kromě historických románů psal také po-
ezii, romány ze současnosti, tzv. malé romány, cestopisy, divadelní hry, reportáže, pohádky, dob-
rodružné a humoristické romány a detektivky. 

              V  O L N É   T É M A  

Otto Drexler 
odrexler@mail.cz 
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              V  O L N É   T É M A  

Rozhovor s paní  
Danou Kalinovou 

V minulém čísle jsme vám přinesli rozhovor s paní Helenou Zoufalovou, zakladatelkou 
nakladatelství Brána a poměrně známou osobností v nakladatelské profesi. Dnes jsme pro 
vás připravili rozhovor s osobností české literatury, která je známá všem. Řeč je o PhDr. 
Daně Kalinové, ředitelce knižního veletrhu Svět knihy Praha, který letos probíhal již po 
sedmnácté. Setkání s touto charismatickou a optimismem zářící dámou pro nás bylo  
skutečně životním zážitkem a jsme nesmírně rádi, že si na nás udělala čas.  
 
Vy jste již léta ředitelkou Světa knihy Praha, největšího českého knižního ve-
letrhu. Jak jste se vlastně dostala do vedoucí pozice? 
 

Vystudovala jsem knihovnictví a informační vědy  
a přes 15 let jsem pracovala v knihovnickém oboru. 
V době, kdy jsem si hledala nové zaměstnání, mi pan 
Kanzelzberger nabídl organizaci veletrhu, který byl 
v počátcích své existence. S nejistotou jsem několikrát 
odmítla, ale pak jsem si uvědomila, že jinou nabídku ne-
mám a zkusím to tedy. Připravovala jsem až druhý ročník 
a tehdy to ještě nefungovalo, jak by mělo. Banky neumě-
ly převádět zahraniční měny, subdodavatelé neplnili své 
povinnosti a vyskytly se i další potíže. Pan Kanzelsberger 
mi nesmírně pomáhal. Po svém prvním veletrhu jsem to 
chtěla vzdát, ale on mi řekl, že bych to měla zkusit a že to 
velké vydání energie do přípravy se zhodnotí ve zkuše-
nosti, kterou již mám, pouze o ní nevím. Další rok se to 
skutečně zúročilo, vše bylo lepší a já zůstala. U každé or-
ganizace veletrhu myslím na vizi pana Kanzelzbergera, 
pokaždé se snažím ho nezklamat. Bohužel mi poslední 
dobou chybí v oboru jeho velkorysost, vize a perspektivní vnímání. 
 
Měnila byste v dnešní době své povolání? 
 

Dneska už ne, jsem přece jen stará. Ohlédnu-li se zpět, tak mám obrovskou radost 
z úspěchů, kterých jsme dosáhli. Všem, kteří se mnou spolupracovali, jsem nesmírně 
vděčná. Mé povolání je pro mne zároveň i posláním.  Vložili jsme do všeho maximum úsilí 
a energie a navíc jsme navázali opětovné zahraniční styky, což je úspěch. Svět knihy se již 
stal známou a uznávanou akcí na mezinárodní úrovni, a to mne velice těší.  
 
V předešlých letech se zdálo, že návštěvnost tisku i veřejnosti se výrazně zvýši-
la. Jak na tom byl letošní ročník? 
 

Návštěvnost zase tak nestoupá, pouze v loňském roce jsme zaznamenali větší nárůst, což 
jsem příchodem krize tak trochu nechápala a udivilo mne to.  
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Velkým lákadlem jsou jistě veletržní slevy vystavovatelů, které sice trochu snižují úroveň 
veletrhu na výprodejní akci, ale na druhou stranu se vše snažíme vyrovnat zajímavým 
programem s mezinárodní dimenzí. Program by měl být zajímavý pro každého návštěvní-
ka. 
 
Zmínila jste se o krizi, myslíte si, že na českém knižním trhu je opravdová kri-
ze, nebo je to pouhý dočasný stav? 
 

Chystané a probíhající reformy, celosvětová hospodářská situace a další finanční zátěže 
nás ovlivňují všechny. Život bez čtení a sebevzdělávání ale není podle mne vůbec mysli-
telný. Nakladatelé si sice stěžují na propady v prodeji až o 20%, i ve světě se dějí změny – 
třeba ve Velké Británii aktuálně zavírají mnohé pobočky velkého řetězce knihkupectví 
Waterstones, a i nástup e-knih je důležitým faktorem na trhu. Pokud však nakladatel zare-
aguje pružně vůči novým trendům, tak se nemá čeho obávat. 
 
Jaký je váš postoj k řečeným e-knihám? 
 

V této době zažíváme největší technic-
ký a technologický rozvoj v historii  
lidstva vůbec, tudíž jejich vývoj považu-
ji za logický. Knižní trh by se měl při-
pravit na velký rozmach nových čte-
cích technologií, tedy čtečky a s nimi 
spojené e-knihy. E-kniha přináší i auto-
rům výhodu toho, že se mohou jejich 
díla šířit mnohem rychleji a ve větším 
rozsahu. Mladé generace už si spíše  
navyknou na četbu e-knih, a proto  
je nutné se nové situaci přizpůsobit. 
Praktický význam e-knih vidím hlavně 
v ušetření prostoru, protože nemusím 
na dovolenou táhnout v kufru tlusté výtisky. Stačí mi je jen natáhnout do čtečky. Pravidel-
ným čtenářem e-knihy se však nestanu. Tištěná kniha si zachová svou pozici, ale musí se 
připravit na soužití s e-knihou. Ale zánik tištěných knih rozhodně v budoucnosti nevidím.  
 
Jaký máte názor na český trh, co se týká překladové zahraniční beletrie? Podle 
statistik vychází u nás prý nejvíce české, domácí literatury, ale včetně tzv. šedé 

literatury (skripta, ročenky apod.). Je to-
mu skutečně tak? 
 

My jsme ideální vzor z hlediska čtenářské i vy-
davatelské skladby trhu. Překládáme, čímž jsme 
zajímavou oblastí pro mezinárodní knižní trh,  
a zároveň vydáváme originální původní česká 
díla. Myslím, že jsme stabilní a kvalitní trh, co se 
týká vydavatelské nabídky, jež je vyvážená.  
Univerzitní vydavatelství zvyšují počty vydaných 
titulů o skripta, stále však u nás vychází rekordní 
počet nově vydaných titulů i v oblasti beletrie  
a knih pro děti a mládež.   

              V O L N É   T É M A  
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Jste asi jednou z neinformovanějších osob v tomto  
oboru. Jak si naše literatura stojí v zahraničí? 
 

Záleží na finančních možnostech určujících a také limitujících 
investice do propagace české literatury v zahraničí.  Program 
na podporu vydávání překladů původní české literatury nabízí 
ministerstvo kultury, přispívá i na české národní expozice na 
mezinárodních veletrzích, vysílá spisovatele na festivaly a lite-
rární akce. Dobrou práci zde odvádějí i literární agenti zastu-
pující české spisovatele. Přesto však vnímám určitou mezeru 
v obchodu s právy na díla české literatury směrem ven napří-
klad ze strany nakladatelů. Ale naše literatura se překládá, což 
je dobře, neboť si myslím, že máme co nabízet. 
 
Jakou roli hrají knihy ve vašem životě? 
 

Celoživotní, odjakživa jsem s nimi pracovala a měla jsem o ně zájem. Nedovedu si předsta-
vit aspoň chvíli denně nečíst. Kniha je můj životní osud. 

 
Máte oblíbenou knihu? 
Myslím, že v každém životním období má člověk svoji vybra-
nou knihu, která mu pomohla nebo ho oslovila. Vracívala 
jsem se ke spoustě knih. Hodně mne ovlivnil například John 
Steinbeck a jeho kniha Na východ od ráje, knihy Marcela 
Pagnola, Karla Čapka. Ale také to byla v určité době třeba 
Babička nebo jsem až se svými dětmi objevila knihy  
o Mumíncích a Mikulášovy patálie. 
 
Měla byste pro čtenáře nějaké motto? 
 

Neodvracejte se od četby, protože ta v nás mimo jiné posilu-
je i kritické myšlení, kterého je nám v těchto dobách zapotře-
bí.  
 

 

My vám velice děkujeme za váš čas a za tento rozhovor a přeme vám hodně štěs-
tí a úspěchů v dalších ročnících knižního veletrhu.  
Děkujeme. 

Tereza Blechová 
terkablechova@email.cz 

Tomáš Hejna 
tomas.hejna.sw@seznam.cz 

              V  O L N É   T É M A  
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Jako každý den jsem se proháněl vlčí rychlostí po lese, ale dnes to bylo jiné. Snad tím měsícem 
nebo čím. Možná tím, že byl v úplňku. V krvavém úplňku. Přeskočil jsem spadlý kmen stromu  
a uslyšel vzlyky. Ježkovy voči, mužské vzlyky. Do nosu mě začal bít smrad zatuchliny, jakou vydá-
vají jedině ty odporné pijavice. Zacpal jsem si nos rukou a šel neslyšně blíž. Rozhrnul jsem větve 
a uviděl vzlykajícího Edwarda Cullena na kameni. Promnul jsem si oči, jestli vidím dobře,  
ale stále tam, třesac se, na kameni seděl. 
  
Musel mě ucítit nebo zaslechnout mé myšlenky, proto se ke mně otočil a snažil se přestat. Mě 
nenapadlo nic jiného než si tuhle chvíli vychutnat. Uznejte sami. Kolikrát se vám naskytne tahle 
situace. Úplně bezbranný upír, který vzlyká, a vy tu stojíte bez přísné a rozumné Alphy? K mé 
smůle prolomil tohle divné ticho on: „No tak dělej, pusť se do mě. Nadávej, posmívej se, vyfoť si 
mě, nahraj si mě, můžeš mě i zmlátit, ale potom tě prosím odejdi a nech mě v klidu dál vzlykat.“ 
„Štveš mě, pijavice,“ zavrčím. 
„Já vím, psisko, a vskutku je mi to jedno. Teď tu řeším mnohem důležitější věc.“ 
„Vzlykáním? Hele, pijavice jsou sice odporný zrůdy, ale maj úroveň, to se o tobě sakra říct nedá.“ 
„Nech toho, čokle, nebo si to s tebou vyřídím.“ Zasyčí na mě. 
„A jak? Napíšeš mi písničku?“ Svůdně na něj zamrkám. 
„Varoval jsem tě.“ Vyskočil přede mne, ale místo očekávané rány se dostavil ledový polibek  
s hořkými slinami. Snažil jsem se odtáhnout, protože ty sliny nedělaly mému žaludku dobře, ale 
ta pijavice si mě k sobě přitiskla a já nemohl utéct z jeho pevného sevření. Ne že bych si stěžoval, 
ale líbat se s pijavicí, a ještě ke všemu s chlapem. Konečně povolil svůj stisk, tak jsem se mu  
vykroutil a běžel se schovat za strom. 
„Tohle až řeknu Belle, tak nebude nadšená!“ Snažím se ze svých rtů dostat jeho pach. 
„Říkal jsem, že si to s tebou vyřídím.“ Jeho smích se mi dostane až do morku kostí. 
„Hele nech toho jo! Musím ti říct jednu novinu. Já jsem na holky!“ Zakřičím, pořád se schováva-
je za stromem. On se jen uchechtne a jedním skokem se tyčí přede mnou. 
„Bože, Cullene! Málem sem si nadělal do gatí!“ Zařvu na něj a připadám si neskutečně nahý. 
Snažil jsem se zakrýt rukama, ale on mě s úsměvem chytl a začal si mě prohlížet. Připadal jsem si 
jako na trhu. 
„Snad se nestydíš, čokle, jindy tu běháš skoro nahej a najed-
nou se přede mnou stydíš s holou hrudí.“ 
„Ehm, jak jsem řek, nejsem na chlapy Cullene!“ Zavrčím,  
ale místo aby to pochopil, tak mi věnoval další hořký poli-
bek. 
„Ještě jednou a vyzvracím tady ty skvělý makarony od Emi-
ly.“ Vyflusnu jeho jazyk z mých úst. 
„No tak, psisko, nikdo se o tom nedozví.“ Začal mi hladit mé 
svaly na břichu a pokrývat mou hruď ledovými polibky.  
K mému velikému štěstí našel i mé dvě bradavky. 
„Mohl bys toho nechat?“ 
„Nelíbí se ti to?“ Zamračí se. 
„Ne, jsem na holky… kdyby tohle dělala Bella, to bych si dal 
říct, ale opravdu od TEBE se mi to nelíbí!“ Bylo to jako  
mluvit do dubu. Se zájmem se díval na mé dvě vztyčené 
bradavky a nevnímal, co jsem mu právě řekl.  

Pokračování povídky na http://edwardcullen.keynet.cz/krvavy-uplnek  

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

Kateřina Kakosová 
mariondae@seznam .cz 
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Žiletka 
Cítím, jak mi teplá červená tekutina stéká po ruce. Zavřu oči náhlou bolestí. Nemám 

ji ráda. Nemám ráda sebe. Nemám ráda nikoho, kromě své nejlepší kamarádky a trýzni-
telky zároveň. Žiletka. Ano, tak se jmenuje. Dostává mě do eufórie. Nelíbí se mi vždy ta  
počáteční štiplavá bolest, jež mi prostupuje všemi údy mého těla. Zavřením očí se ji sna-
žím stimulovat, ale nemá to žádný účinek. Čím déle je zabodnutá v mé bledé pokožce, 
tím více mám chuť ji vytáhnout, ale nechci být její nevděčná kamarádka, která si neváží, 
co pro mě dělá. Snažím se prosit o pomoc, ale nikdo nenaslouchá, jen ticho. Ticho... 

Oči 
Jsou krásné. Jen při pouhém pohledu se mi zastaví srdce. Mohou být něžné, vášni-

vé, ale stejně tak i chladné a zuřivé. Vždy se v nich topím, ale nic nenamítám. Ráda se 
topím v té nekonečné modři, již skýtají tvé oči. Tak blankytně modré, že se mi z nich 
opojně točí hlava. Tak upřímné když se mnou mluvíš a vyznáváš mi lásku. Tak chladné, 
když se hádáme kvůli malichernosti. Plné jiskřiček, když vtipkuješ. Říkají: „já tě ochráním 
před celým světem!“ Když mě objímáš. Zářící touhou, když se spolu milujeme. Jsou brá-
nou do tvé duše, kterou chci navždy vlastnit. 

Kateřina Kakosová 
m ariondae@seznam .cz 
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Nebe se obléklo do závoje smutku 
závoje utkaného ze všech zlých skutků 

z okna svého domu vyhlíží podnapilé štěstí 
a smrt hraje na kosu blues tam dole na náměstí 

pláč mrtvých živého v hrobě nevzbudí 
co utajeno má být se prozradí 

dobro nechtělo na tomto místě dále žíti 
zlo vlády může se chopiti 

již krámek s láskou zavřel osud 
jen dozvuky její jsou tu dosud 

netušíš kam jít máš 
odkud odešels tam se zas nalézáš 

kde to vlastně jsi netušíš 
procitni ze sna pak se vše dovíš. 

Město nočních můr  

Luboš Bajcura 
LB12@email.cz 

Pro fanoušky Luboše Bajcury: Luboš v současnosti rozjíždí svůj internetový blog, kde 
najdete jeho básně a články. Pojďte ho podpořit!  http://rise-zla.blog.cz/  
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Kterak pan Brouček vydal se na další výlet, 
tentokráte do dramatického víru událostí ve XX. století 

Ministerský řidič otevřel panu Broučkovi dveře limuzíny a z Pražského hradu jej zavezl 
potemnělou Prahou do budovy ministerstva spravedlnosti. V této chvíli je na místě čtená-
ře blíže seznámit s rolí, již hrálo ministerstvo spravedlnosti v únorových událostech. Minis-
tr Prokop Drtina byl synem věhlasného profesora Františka Drtiny, blízkého přítele T. G. 
Masaryka. A právě pro Prokopa, narozeného v roce 1900, byl TGM od útlého dětství  
nedostižným ideálem. Když na začátku října 1938 tragicky zanikla první republika, byl  
Prokop od prvního okamžiku nezlomně odhodlán za Masarykovy ideály bojovat a případ-
ně pro ně položit svůj život. 

 Za první republiky dlouhá léta pracoval v prezidentské kanceláři. Po svém zvolení 
prezidentem jej Edvard Beneš jmenoval svým tajemníkem. Pomýšlel na aktivní vstup do 
politiky, ovšem služba pro prezidenty, kteří mu byli zárukou správného vývoje v republice, 
mu byla nade vše. V říjnu 1938 ale bylo vše, na čem Prokopovi záleželo, rozmetáno. Ten 
však neváhal a zapojil se mezi první neohrožené bojovníky, kteří se ještě před březnem 
1939 zasloužili o vznik druhého domácího odboje. Ač mladý a politicky nepříliš zkušený, 
svým nezdolným charakterem a vůlí čelit německému uchvatiteli, ihned se prosadil mezi 
vrcholné představitele domácího odboje. Ten, kdo mohl srovnávat s prvním odbojem, 
ihned pochopil, že nacisté jsou úplně jiný šálek kávy nežli c. a k. úřady, a budou bez  
milosti veškeré své odpůrce fyzicky likvidovat. Ke konci roku 1939 bylo jasné, že většině 
vrcholných představitelů domácího odboje jsou nacisté na stopě. Nechtělo-li demokratic-
ké Československo přijít o svoji statečnou politickou elitu, musela odejít za hranice. Pro-
kop Drtina byl mezi úzkou skupinkou odbojářů, které se odejít podařilo. Kdo zůstal, takřka 
s jistotou byl dříve či později dopaden a ve většině případu následně i popraven. Prokop 
ovšem po odchodu z vlasti udělal velkou kariéru v Londýně.  

Na vlnách BBC týden co týden pod přezdívkou Pavel Svatý oslovoval český národ do 
porobené vlasti. Když se v roce 1945 vrátil zpět, byl národem milovanou osobností. Jeho 
londýnské projevy byly ceněny jako vůbec nejlepší ze všech mluvčích exilu a pro svůj pev-
ný charakter z doby odboje získal hluboký respekt jak nalevo, tak napravo. Vedle Beneše 
a Jana Masaryka byl snad jedinou nekomunistickou osobností, kterou si komunisté nedo-
volili zpochybnit. Beneš mu i po válce nabídl místo tajemníka, leč Prokop cítil, že nastává 
příležitost udělat ve svém životě posun, s díky odmítl, přijal místo poslance v prozatímním 
parlamentu, ovšem ještě na podzim 1945 byl při prvních změnách v poválečné vládě  
jmenován ministrem spravedlnosti. Připadl mu z celé vlády úkol zřejmě nejtěžší; vynést 
„spravedlnost“ nad sedmi lety poroby, potrestat všechny válečné zločince, zároveň osvo-
bodit všechny, kteří byli obviněni z kolaborace neprávem. Prokop však brzy poznával,  
že bude muset čelit věcem ještě zcela jiným a v mnohém závažnějším, než jaké si dokázal 
před nástupem do úřadu představit. Již jeho první rozhodnutí v roli ministra cosi předzna-
menalo – když poprvé vešel do své nové pracovny ministra, s překvapením v ní objevil 
visící podobiznu J. V. Stalina, a dal ji bez meškání odstranit. Prokop zdaleka nepatřil mezi 
zavilé odpůrce komunistů, ale vlivem okolností se bez vlastního přičinění brzy stal hlavní 
protikomunistickou silou v zemi.  
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Zatímco ostatní se krčili, on, věren ideálům svobody a demokracie, nebál se otevřeně po-
stavit proti zlovůli komunistické moci. Lidé z celé republiky se na něj začali obracet 
s prosbou o napravení křivd… 

Původně byl zastáncem přísného potrestání nacistických kolaborantů, ovšem když  
viděl, že se v těchto procesech snaží komunisté zbavovat svých odpůrců tím, že je často  
až nechutným způsobem obviní z kolaborace, Prokop neváhal a na jaře 1947 navrhl parla-
mentu celé retribuční řízení zastavit. S tím komunisté zásadně nesouhlasili, ovšem když se 
za něj postavila, v nezapomenutelném vystoupení, největší parlamentní autorita, preziden-
tův bratr Vojta, jenž odsoudil komunistické chování a vyzval k národní svornosti, byl Pro-
kopův návrh všemi hlasy schválen… Od té chvíle se však Prokop stal nepřítelem komunis-
tů na život a na smrt. Veřejně si proti němu nedovolili nic říct. Leč již v září mu poslali 
hodně drsné varování – výbušninu, která byla ministerskou kontrolou odhalena: byl to buď 
naivní způsob, jak vzdorujícího ministra zabít, nebo poslední varování… Komunisty ovlá-
daná policie brzy našla tzv. viníka atentátu – měl jím být nějaký náhodně vybraný chudák, 
který se neuměl bránit. Prokopovi nedalo příliš práce, aby dokázal, že tzv. viník nemá se 
záležitostí nic společného… A také si uvědomil, že zde končí sranda… Výbušnina byla  
zaslána nejen jemu, ale rovněž dalšímu symbolu demokratického Československa – Janu 
Masarykovi a předsedovi národních socialistů Petru Zenklovi, kterého si národ cenil pro 
to, jak statečně vytrpěl šest let v koncentračním táboře Buchenwald, v němž byl svým  
spoluvězňům vzorem, jenž neváhal komukoli pomoci, ať byl komunista či katolík… 

Prokop byl připraven udělat cokoliv pro to, aby pravé viníky dostal za mříže. Už pře-
stal hledět na své pravomoci ministra spravedlnosti a spolu se svými spolupracovníky se 
zcela bez skrupulí pustil do vyšetřování. Nepočínal si mnohdy úplně v rukavičkách, účel 
světil prostředky a brzy se dostal ke zdárnému výsledku. Stopy vedly k moravským komu-
nistům, a přestože Drtina nikoho neobvinil, již v lednu 1948 odstoupil ze své funkce kvůli 
této kauze komunistický poslanec Zuzaňák. Bylo jasné, že komunistům teče do bot. Proko-
pova pravá ruka, tajemník dr. Zdeněk Marjanko, tvrdě šla po důkazech, které by poslaly 
komunistické viníky za katr a komunistickou stranu v blížících se volbách zcela zdiskredito-
valy. Věci se ale zkomplikovaly… Nyní je 23. února 1948 kolem 20. hodiny, Marjanko je  
na neznámém místě vězněn a Matěj Brouček vyčkává v ministrově pracovně příchod  
Prokopa Drtiny… 

Tu se dveře otevřely, pan Brouček pozvedl hlavu a ve dveřích spatřil mladšího čer-
novlasého muže s kulatými brýlemi.  Ten pokynul a bez úvodu ostře k Broučkovi promlu-
vil: „Přijal jste pozici tajemníka ministerstva. Věřím ve vaši oddanost k demokratickému  
a právnímu státu a věřím, že každý váš krok se bude řídit právě touto zásadou. Zítra začne-
te pracovat na té aféře, kterou vám ukážu. Je to nejvyšší priorita. Váš předchůdce dr. 
Marjanko odvedl výtečnou práci, bohužel -“ 

„Ehm, co se stalo… dr. Marjankovi?“ ozval se náhle trochu poděšený Brouček. 
Prokop se zadíval do stropu a očima probodával každý kout, Brouček nechápal, co se  
děje. „Nemám žádné konkrétní zprávy, jestli se ptáte na mou domněnku, tak ta je natolik 
nepříznivá, že bych ji raději ani nevyslovoval. Strávil jsem na Hradě velkou část odpoled-
ne, zprávy, které tam přicházely, byly strašné. Plno lidí dnes bylo zatčeno, s těmi, kdo ne-
mají poslaneckou imunitu, nemáme šanci něco dělat. Ostatně, pane doktore, máte kde se 
dnes vyspat?“ 
 „Ještě jsem o tom nestačil popřemýšlet,“ briskně odpověděl Brouček. 
„Pojedete se mnou do mé vily. Alespoň vše probereme,“ dořekl Prokop, otočil se na pod-
patku a následován svým novým tajemníkem prošel osiřelými chodbami ministerstva do 
temnoty noci… Otto Drexler 

odrexler@mail.cz 
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Kdyby  mi někdo před nedávnem řekl, že se budu krčit za primitivní barikádou z kancelářských 
stolů, modlit se k Bohu a křečovitě svírat pažbu zbraně, nejenom že bych se mu vysmál, ale patrně 
bych pochyboval i o jeho duševním zdraví. 
Nicméně tady jsem a opravdu se krčím za barikádou, o jejíž pevnosti mám vážné pochybnosti. 
Ovšem ještě větší pochyby mám, co se týče mého spodního prádla. 
Pokud mi totiž ještě jednou proletí kluka těsně kolem ucha, bude to mít vážné následky nejenom 
pro můj oděv, ale i pro mou reputaci. 
Ne, že by na něčem z toho teď záleželo, ale kdo si přeje nadělat si před smrtí do kalhot…? 
 
Ještě nedávno to takhle nevypadalo. 
Na začátku byl vylomený zámek zbrojnice. 
Celý měsíc jsme hledali pachatele. Marně. 
Správce odvolal pátrání. Vadilo nám to, ale všichni jsme mlčeli. 
Posílili jsme stráže a hlídkovali na chodbách. Jednu noc byl objeven 
správce s dírou v hlavě. 
Pak všechno nabralo obrátky. Nespokojenost přerostla ve vzpouru. 
Každý obytný blok a každé oddělení povstalo proti ostatním, polovina bezpečáků se vzbouřila 
a odmítla své povinnosti, pak přišly výpadky většiny systémů, nespokojenost a nakonec úplná 
anarchie. 
Každý bojoval s každým. O prosté přežití. 
 
Pomalu se rozhlížím po svých ,,statečných“ spolubojovnících. 
Abych byl upřímný, zatím mé jednotce polovinu zranění způsobily vlastní zbraně. 
Navíc zde máme vážné případy, kdy si někteří vzali příliš mnoho analgetik v dobré víře, že to zvýší 
jejich bojové schopnosti. 
Tato ubohá individua teď leží ve vzdálenějším koutě místnosti a procházejí fázemi zasněného slin-
tání a křečovitého zvracení. 
Upřímně: je možné, že důvod, proč na nás posledních pět hodin už nikdo nezaútočil, může být 
ten, že se od nás line tak odporný puch zvratků, krve a fekálií, že si každý potenciální nepřítel mys-
lí, že ať už tam bylo cokoliv, dávno to chcíplo. 
Někteří z nás mají ovšem odvážnější a o dost optimističtější teorie. 
Jednou z těch nejabsurdnějších je možná ta, že se celý kryt už navzájem vystřílel a my jsme po-
slední přeživší. 
Další je ještě šílenější, že se naši lépe vyzbrojení a vycvičení nepřátelé zalekli našeho zuřivého od-
poru a prchli co nejdále to šlo. 
Samozřejmě na ničem z toho už nezáleží. 
Neboť pokud nás nezabijí nepřátelské střely, umřeme buď hlady, nebo na onen pekelný puch, při-
čemž druhá varianta se mi zdá mnohem pravděpodobnější. 
Naší jedinou možností, pokud pomoc nepřijde až k nám, bude vyslat toho nejodvážnějšího nebo 
nejšílenějšího na průzkum, aby vyloupil blízký sklad potravin. 
Jako odpověď na moje myšlenky uslyším v chodbě, vedoucí k nám, rychlé kroky. 
Všichni si připraví zbraně – od pistole přes Molotovův koktejl až po obyčejný kuchyňský nůž, o 
jehož efektivitě velice pochybuji. 
 
Někteří z nás se skrývají za přepážkami v dobré víře, že by mohli útočníka překvapit, když vtom se 
za ohybem chodby objevuje skupina postav… 
Neslyšíme od nich žádný signál ani pozdravné volání. 
Zbývá jediná možnost. 
Zamířím na jednu z nich a vystřelím třikrát za sebou. 
Slyším výkřik a postava se kácí k zemi. Všichni ostatní také začínají střílet. 

OÁZA 4. část 
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Postavy se skryjí za přepážkami dál v chodbě. 
Náhle od nich něco přiletí. 
Je to granát. 
Nastává horečnatý útěk. 
Všichni se tlačí na všechny a prchají k východu. 
Vtom postavy spustí palbu. 
Je to masakr! 
 
Opětujeme palbu a chodba se zalévá krví. 
Během pár minut je rozhodnuto: naši nepřátelé leží mrtvi na zemi. 
Z mojí skupiny jsme zbyli pouze tři. 
Obíráme padlé o zbytky munice a mizíme chodbou. 
Brzy vidíme první těla. 
Kontrolujeme ubikace, ale nikde žádná živá bytost. 
Potřebujeme jíst. 
Nakonec najdeme místnost s ledničkou plnou čerstvého masa! 
Ještě zasyrova se jím cpeme. 
Zhruba třetinu ho sníme a pak chvíli odpočíváme… 
Najednou ucítím slabý nasládlý puch. 
Jsou tu ještě další dveře. 
Asi do koupelny. Pomalu je otevírám. 
Zápach mě skoro porazí! Ve vaně leží zbytky těl. 
Všude kolem je zaschlá krev. 
Během jednoho okamžiku mi to dojde. 
Je to nejdelší okamžik mého života. 
Odstoupím od dveří a zvracím. 
Když se mě ostatní ptají, co se stalo, pomalu ukážu ke dveřím. 
Za chvíli už nezvracím sám. 
 
Jdeme pryč. 
Cestou se snažíme zapomenout na tu hrůzu. 
 
Najednou nás zasype příval kulek. 
Prcháme chodbou. 
Moji přátelé padají k zemi. 
Zůstávám sám. 
Rozrážím dveře na konci chodby a prudce je za sebou přibouchnu. 
Rychle zastrčím závoru. 
Vycítím přítomnost někoho dalšího. 
Pomalu se otočím. 
Dívám se přímo do ústí revolveru, který drží náš doktor. 
Pomalu se na mne usměje a zmáčkne spoušť. 
 
TMA. 
 
Doktor se podíval na muže, co ležel před ním, 
kopl do něj nohou a ověřil si, že už nežije. 
Ne, že by něco mohlo žít, když tomu chybí půlka hlavy. 
Otevřel dveře a zakřičel do chodby: 
Chlapci! 
Máme další maso. Jiří Podivín 

jirka.win@gm ail.com   

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

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

Tak tady to všechno začalo. Tady u toho hangáru ho viděla poprvé. V letecké bundě, 
s odznakem RAF na prsou a se zdviženým kožešinovým límcem vypadal jako ilustrace 
z maminčiny knížky. Boty měl perfektně vyleštěné, leskly se jako tůňky v měsíčním světle 
a usmíval se tím typickým anglickým úsměvem.  
Chtěla mu říci, že je Adélka Sejkorová a že přijela z Československa, ale nevěděla jak. 
Přísná paní, která ji vyzvedla u vlaku, do ní drcla a postrčila ji k vojákovi. „My dear..“, 
usmál se Angličan a vztáhl k ní ruce. Měl obrovské dlaně a předloktí porostlá černými 
chloupky, takže jí připomínal medvěda. 
Bázlivě se přitiskla ke svému kufříku a hleděla na cizího pána velkýma hnědýma očima. 
„Just go!“ zaskřípal nad ní hlas vychovatelky. Popošla po blátivé, rozmoklé zemi 
k vojákovi. Přitiskl si ji k sobě a zcuchal jí hnědé vlásky. Chtěla ho okřiknout, že jí ty  
copánky pletla maminka, ale místo toho jen stála, celá ztuhlá a vyděšená. 
Potom ji odvedli dovnitř do kasáren a dali jí kakao a piškoty. Ó, jak moc jí chutnaly!  
Nikdy nic podobného nejedla, a tak si šetřila každé sousto a opatrně ho převalovala 
v puse. Vojáci se smáli a bavili se mezi sebou tou řečí, co zněla jako kvákání žab u nich 
na rybníce. Vzpomněla si na maminku a už zase jí bylo smutno. 
 
*** 
 
Válka skončila a, díkybohu, pro Německo prohrou. Vrátila se do Čech, sama, jen 
s velkým balíkem od Červeného kříže. Nenašla ani chaloupku, ani maminku, ani žáby  
u rybníka. Bylo jí dvanáct a stála jediná, samotinká uprostřed vylidněné vesnice, upro-
střed vypáleného ghetta prosáklého krví jejích přátel a rodiny.  
Nepátrala po podrobnostech. Koupila si jízdenku a vrátila se do Londýna.  
Johny stál na zápraží, kouřil a usmíval se tím typickým anglickým úsměvem. 
Objal ji a lehce jí zcuchal tmavé vlasy. Byla mu vděčná, že se neptal. A ani nikdy pozdě-
ji. Řekl jen „My sweet jewish girl…“ 
 
*** 
 
Tak tady to všechno začalo. A tady u toho hangáru ho viděla poprvé. 

Šárka Chocholová 
lady.celebrian@centrum .cz 
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              R E C E N  Z E  

Zeptej se táty 
Jan Balabán 

Je tomu již přes rok, co zemřel známý český překladatel a spisovatel Jan Balabán. Jeho 
poslední rukopis, román „Zeptej se táty“, byl údajně dokončen 3 dny před jeho smrtí. Ten-
to počin letos vyhrál cenu „Magnesia litera“ v kategorii „Kniha roku“. 

 
Začal jsem číst tuto knihu s předtuchou deprese, ale mýlil 

jsem se. Román „Zeptej se táty“ je něco víc než deprese. Je to 
čirá beznaděj. Souvislost s Balabánovou smrtí nelze přehléd-
nout, marnost a utrpení ze stránek přímo křičí a naříká.  

Já osobně mám rád temné a realistické romány. Miluji,  
když se autor vyhne happyendu. Ovšem potřebuji, aby se tam 
nacházely věci ze skutečného života, tedy láska, naděje a sem 
tam nějaké to světélko ve tmě. Pak se podle mne jedná o kva-
litní dílo, potažmo čtenářský zážitek. Tohle mi zde velice  
chybělo. Občas jsem měl pocit, že něco takového může napsat 
pouze člověk zničený drogami, s negativním pohledem na 
svět, věčně si stěžující na utrpení života a bez jakéhokoliv 
zájmu hledat pozitivní věci.        

V textu nenaleznete úvozovky označující přímou řeč – je 
to tak udělané záměrně, aby se umocnilo „přirozené přelévání 
textu“. Z toho věčného přelévání se vám ovšem brzy začne dělat nevolno, neboť to spíše 
umocňuje zmatek ve vaší hlavě. 

Pověstná čtenářská dychtivost mne však během četby přepadla a to v poslední třetině 
knihy. Jinak musím říct, že vžít se do děje se mi často nedařilo a později (po marné snaze) 
už ani moc nechtělo. 
Rozhodně bych si nedovolil nikoho soudit, proto berte tuto recenzi jako subjektivní po-
hled jednoho čtenáře, který se s vámi chtěl podělit o názory a pocity, které ho při čtení 
„Zeptej se táty“ doprovázely. Napadá mne však otázka, proč právě tato kniha vyhrála tak 
prestižní cenu. Chtěla porota vzdát hold zesnulému (rozhodně skvělému a jedinečnému) 
povídkáři? Nebo se skutečně nic lepšího na české scéně nenašlo? Jestliže platí druhá mož-
nost, možná by se dalo říct, že Balabánova kniha odráží situaci tuzemské prózy.  

Marnost a beznaděj. 

Hodnocení: 50% 

Václav Soukup 
BIMBO17@seznam .cz 



              K N I Ž N Í   N  O V I N K Y 

Velká ryba 
Daniel Wallace 

William čelí nelehkému úkolu: jeho otec umírá, ale ani  na smrtelné posteli nepřestává bájit, lhát a vyprávět 
o neuvěřitelných dobrodružstvích, která za života zažil. William se spolu s ním noří do labyrintu rodinných 
příběhů a zkazek a snaží se proniknout k jádru otcovy osobnosti. Podaří se mu s otcem sblížit, než se 
nadobro protne skutečnost a mýtus? Knihou Velká ryba se Daniel Wallace představil americkému čtenář-
stvu jako nepřehlédnutelný autor vynikající fantazií, vycházející ze svých jižanských kořenů. Román s úspě-
chem zfilmoval Tim B urton.  

Vydalo nakladatelství Argo 
Osud si cestu najde 

Irena Kellerová 

Hlavní hrdinkou příběhu odehrávajícího se v Anglii v šestnáctém století, na samém sklonku vlády krvavé 
královny Marie Tudorovny, je lady Catherine z  Longtonu. Její život je plný nečekaných zvratů. Odvážná 
kráska čelí v neklidné době řadě protivenství, prožije dramatický únos a pokusí se zachránit útěkem, ale 
nakonec zjistí, že osud si stejně cestu najde a vzdorovat mu je marné. Osud ale vždycky nemusí být tak 
tragický, jak se člověk obává.  

Vydalo nakladatelství Olympia 
Velkolepý plán 
Stephen Hawking, Leonard Mlodinow 

Hawking a Mlodinow ve své knize přístupným esejistickým stylem hledají odpověď na otázky, které při-
pomínají spíše filozofické pojednání než kosmologický výklad: Proč jsme na světě? Proč vlastně vůbec 
něco existuje? Jaká je povaha reality? Jak to, že je vesmír tak přesně "vyladěn", že je možné, abychom v 
něm mohli žít? A nestojí za tím nějaký "velký záměr" svrchovaného tvůrce? Tyto základní otázky o pod-
statě vesmíru a samotné existence pojednávají za pomoci nejnovějších fyzikálních poznatků.  

Vydalo nakladatelství Argo+Dokořán 
Kobold 

Radka Denemarková 

Novinka z pera držitelky tří cen Magnesia Litera. Kobold (Přebytky něhy a Přebytky lidí) je dvojro-
mán. Dva příběhy v jedné knize jako dva živly - voda a oheň, který viděné přetavuje. Nebo dvě řeky 
slité v jeden tok? Je to kniha o podobách neudolatelné lásky a rafinovaného násilí. O tom, jak lidskou 
existenci předurčuje rodina, do které jsme vrozeni, či ideologie, v níž  se namočíme. O společnosti oko-
ralé dovnitř i k okrajům, ke všem "slabším", vnímavým. Muka těchto postav jsou chorobami naší doby. 
A zdrojem těchto muk jsou zdá se Koboldové. 
Kobold volně navazuje na knihy A já pořád kdo to tluče (2005) a Peníze od Hitlera (2006) a autorka 
jím završuje svou trilogii o středoevropském dvacátém století.  

Vydalo nakladatelství Host 

Zlodějky vody 
Slávka Poberová 

Zlodějky vody jsou humorné i nostalgické příběhy studentek, které se náhodně sešly na vysokoškolské 
koleji. Společný život jim přináší řadu trampot i veselých zážitků, rodí se nová přátelství a lásky. Každá 
z mladých žen, které se připravují na své budoucí povolání, se po svém vyrovnává s novou samostat-
ností a učí se zodpovědnosti a tolerantnosti vůči ostatním.  

Vydalo nakladatelství Olympia 
•  http://www.kosmas.cz/novinky.asp 
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Své dotazy, nápady či příspěvky posílejte na e-mail:  
redakce.poznani@seznam.cz 
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