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Text: Barbora Štěpánková 
 

PŘEDNÁŠKA O PREVENCI PROTI RAKOVINĚ PRSU 

 

V úterý 17. 4 2018 se všechny dívky zúčastnily přednášky projektu Bellis s. r. o., kte-
rý se zaměřuje na mladé pacientky, které si prošly, nebo momentálně procházejí, 
léčbou spojenou s nádorovým onemocněním prsu. Tento projekt již dlouhodobě 
spolupracuje například se společností Avon, a to především v podobě každoroční-
ho Avon pochodu proti rakovině prsu.  

Tohle téma jsem do naší rubriky zahrnula, jelikož si mnoho dívek našeho věku vů-
bec neuvědomuje, že nás rakovina prsu může hrozit. U tohoto typu rakoviny stou-
pá pravděpodobnost s věkem, to znamená, že hojná většina gynekologů v České 
republice o tomto problému informuje až ženy, které překročily hranici 45 let. Jsou 
ovšem případy, kdy se rakovina prsu objevila například u devatenáctileté dívky, a to 
v takovém rozsahu, že bylo nutné radikálně zasáhnout. Jenom u nás je každoročně 
diagnostikováno již kolem 7000 nových případů onemocnění a díky následkům, 
které se často ignorují, zemře každý rok přibližně 2000 českých žen. 

Nejběžnějším příznakem zhoubného nádoru prsu je bulka – ta, která nebolí, je tvr-
dá a má nepravidelné okraje, je více podezřelá. Dále nás může upozornit zarudnutí 
a otoky kůže. Ženy by proto měly provádět „samovyšetření“ prsu, a to každý měsíc 
vždy po skončení menstruace. Pokud najdeme nějakou bulku, která se nám zdá po-
dezřelá, je důležité se nenechat odbít a trvat na lékařském vyšetření. 

Pokud by se diagnóza potvrdila a nádor by se podchytil včas, dnešní lékaři jsou 
schopní útvar odstranit bez jakýchkoliv potíží. Ovšem čím větší časová prodleva, 
tím horší je situace. Pokud by se bulka ignorovala delší dobu, přichází úplné odstra-
nění prsu, což ovšem s pomocí šikovných „implantátů“ do podprsenky není vůbec 
poznat. Většina z nás si určitě vzpomene na Angelinu Jolie, která si kvůli hrozící 
rakovině nechala preventivně odstranit hned obě, ale na kráse jí to rozhodně neu-
bralo. 

Skoro všechny členky Bellis projektu si určitým stádiem rakoviny prsu prošlo. 
Jednou z nich byla Hana Tmejová, které bylo 19, když si kolem Vánoc roku 2010 
všimla, že má z vnitřní strany podprsenky stopy krve. S tímto problémem navští-
vila gynekologa a sono, na kterém byl viditelný útvar s hraničními výsledky. Prá-
vě z tohoto důvodu musela Hana podstoupit operaci spíše preventivního charak-
teru. Právě členství sekce mladých Bellis pacientek jí pomohlo k psychickému 
„zahojení“. Poprvé se setkala s někým, kdo má podobnou zkušenost a s kým 
může mluvit zcela otevřeně. 

Dnes Hana pokračuje v magisterském studiu na vysoké škole, má milujícího pří-
tele, který jí podporuje, přátelé a rodinu. Díky této zkušenosti dokázala najít sa-
mu sebe a především cestu ke svojí sebelásce. 

Po celou dobu přednášky jsem byla ohromená, s jakým nadhledem a lehkostí o 
svém onemocnění zúčastněné dámy mluvily. Bylo jednoznačně vidět, že jejich 
prioritou je předání obecných informací a osobních zkušeností. Už jenom z toho 
důvodu bychom si měly těch pár minut měsíčně na samovyšetření napsat do ka-
lendáře, vyhneme se tak mnoha problémům i  nepříjemnostem. 
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MATEMATICKÁ SOUTĚŽ NÁBOJ 

Text: Sorajja El-Riahi 
 
V pátek 23. března se v pražském Tophotelu Chodov uskutečnila matematická soutěž Náboj. Jak 
tato soutěž probíhala? Jak se tam našim soutěžícím dařilo? Vyzpovídala jsem Annu Hokynářovou z 
K3, která se soutěže účastnila, a ta vám přináší odpovědi. 
 
Jak tě napadlo se soutěže zúčastnit? Baví tě matematika? 
 
Ne, že by mě matematika nějak zvlášť bavila, ale pan učitel Hoffmann byl velmi pře-
svědčivý. Navíc, chtěla jsem si zkusit něco nového, nabrat nové zkušenosti, ale ze všeho 
nejdůležitější důvod pro mě byl, že je to další věc, kterou si mohu přidat do přihlášky na 
vysokou školu. 
 
Jak soutěž probíhala? 
 
Když jsme dorazili, čekaly už na nás další týmy z jiných škol. Šli jsme se zaregistrovat a 
hledali náš stůl v moři gymnázií, které soutěžily s námi. Bylo nás tam opravdu hodně. 
Myslím, že kolem dvě stě týmů, pokud se nepletu. Potom začalo odpočítávání do zaháje-
ní, jenže se zaseklo, takže jsme museli odpočítávat my, což bylo dost matoucí. Museli 
jsme si i spočítat, k jakému stolu si máme jít pro výsledky. Řešili jsme těžké matematické 
úlohy a příklady a spolupracovali. Čekalo nás tam také občerstvení v podobě obložených 
baget a dostali jsme i propisky, placky s logem matfyz a bonbóny (smích). 
 
Jaké jsou tvé celkové dojmy ze soutěže? 
 
Určitě dobré. Vyzkoušela jsem si něco nového a dostala jsem propisku, kterou jsem fakt 
potřebovala (smích). Bavilo mě spolupracovat s ostatními, ale upřímně si myslím, že nej-
víc ze všech si to užil náš pan profesor Hoffmann, který tam byl opravdu jako ryba ve 
vodě. 
 
To si umím představit! Děkuji za rozhovor. 
 
Také děkuji. 
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Text: Silvie Chlumcová, Karolína Damaschová 

Na východním konci světa stojí od počátku světa 

přístavní město Ašaj. Nikdo neví, kdo je za jeho 

vznik zodpovědný, ani jeho obyvatelé vám to nepo-

ví, řeknou jen, že jejich město tu bylo od počátku 

světa a bude tu až do jeho zániku. Jen málo míst na 

světě je tak tajuplných a tak odlehlých. Cestovatelé 

ho popisují jako děsivě ponuré, protože je zde 

všechno zbudováno ze zvláštního druhu černého 

kamene, který je na dotyk mastný a pohlcuje denní 

světlo i světlo svící. I ten nejjasnější den je v Ašaji 

ponurý. 

Ašaj je obrovské město táhnoucí se podél břehů čer-

né řeky Popel. Za monumentálními hradbami se 

rozléhá prostor tak veliký, že by vedle sebe mohly 

klidně existovat města jako je Královo přístaviště, 

Volantis, Quarth a ještě by zbylo místo. I přesto, že 

je toto město tak obrovské, ho neobývá mnoho lidí. 

V noci je děsivě prázdné, svítí se jen v jedné z deseti 

budov. Ve dne na ulici neuslyšíte trhovce nabízející 

své zboží ani křik hrajících si dětí, jelikož zde žádné 

děti nežijí. Zřídka kdy můžete potkat nenápadného 

zahaleného člověka nebo otrokáře neseného v nosít-

kách na zádech otroků.  

Přesto je Ašaj ve stínu již mnoho staletí prosperujícím přístavem. Lodě z celého 

známého světa překonávají rozbouřená moře, aby tu obchodovaly s potravinami a 

vínem, protože za hradbami Ašaje neroste nic jiného než nejedlá ďábelská tráva. 

Každá země potřebuje jídlo, tak proč námořníci riskují své životy dlouhou plav-

bou do stínových zemí? Odpověď je jednoduchá: zlato a drahé kameny. V Ašaji je 

nedostatek jídla, zato zlata a klenotů hojnost. A tak sem lodě po celá staletí stále 

připlouvají pro zlato, drahé kameny i pro věci, které se dají sehnat jen na černých 

tržištích stínového města.  

Temné město ve stínu je rájem magie. Černokněžníci, čarodějové, měsíční pěvky-

ně, alchymisté, nekromanceři, měniči či rudí kněží  - ti všichni jsou vítáni v Ašaji. 

Nic tu není zakázáno. Všichni si mohou provádět své obscénní rituály podle libos-

ti. Nejhrozivější ze všech magických bytostí v Ašaji jsou stínovládci. Pod svými 

lakovanými maskami schovávají své obličeje před všemi zraky a o samotě se vydá-

vají vstříc temnotám.   

Řeka Popel se na své cestě k moři dere skrze trhlinu v horách, mezi útesy je takřka 

pořád ve stínu. Četné jeskyně tu obývají zlí duchové, draci a ještě horší věci. Čím 

se odvážíte dál od města, tím jsou tvorové horší, až se člověk nakonec ocitne před 

branami Stygaie, města mrtvol, kam se neodváží vkročit ani otrlí stínovládci. Ni-

kdo vlastně s jistotou neví, zda jsou pověry o Ašaji pravdivé. Ještě nikdo se z té 

dlouhé cesty nevrátil. Dokud se někdo nevrátí, nezbývá nám nic jiného, než dát na 

pověry.    
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Text: Anna Hokynářová 

Velmi důležitou částí módního světa jsou doplňky. Právě ty podtrhnou celkový 

efekt veškerého oblečení. Mezi kabelkami, náramky, náhrdelníky a podobnými 

věcmi můžeme také nelézt věci, které mohou pomoci vyjádřit naše zájmy, ane-

bo ukázat, až kam jsme schopni zajít. 

Největším umělcem, co se doplňků týče, se v poslední době bezpochyby stal 

Gucci. Právě během FW 2018, kde hlavní návrhář Alessandro Michele připravil 

přehlídku, tedy spíše laboratoř na Gucci kyborgy, jsme si mohli povšimnout 

těch nejextravagantnějších doplňků vůbec. Alessandro Michele právě touto pře-

hlídkou ohromil celý svět. Buďme upřímní, kdo by nebyl v šoku na přehlídce, 

při které hned první modelka drží v rukou svou vlastní hlavu.  

Vedle dívky se dvěma hlavami jsme se mohli setkat i s dívkou se třetím okem, či 

s chlapcem držícím velmi realistického draka. Společně s krásnými modely, kte-

rým by se dala přisoudit bezpohlavnost, chtěl Michele vyjádřit, či spíše probá-

dat, lidskou identitu do jejích nejzazších koutů.  

Je pravda, že celá přehlídka měla opravdu nádech laboratoře – operační stoly i 

světla jen prohloubila zážitek, na který jen tak nějaký divák nezapomene. Celá 

přehlídka  byla  inspirována  esejí  feministické  spisovatelky  Donny Haraway 

(Cyborg Manifesto z roku 1984), kde použila myšlenku kyborgů, aby povzbudi-

la ženy ke zničení tradičních genderových rolí. Veškeré přehlídky Alessandra 

Michele jsou dech beroucí a je jisté, že všechny ceny, které vyhrál si právem za-

slouží. 

I přes svou určitou estetičnost je nechat si udělat vlastní hlavu jako módní doplněk hodně 

finančně náročné. Existují i jiné cesty, jak originálně vyjádřit estetické cítění. Do módy se již 

před nějaký časem znovu vrátily nášivky a piny.  

Strike Gently Co. je podle mě obchodem, kde se dají sehnat jedny z nejoriginálnějších za 

přiměřenou cenu. Nakonec, posuďte sami:  
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Novinky ze světa  

videoher 
Text: Nadia Rachůnková 

Playerunknown‘s Battlegrounds  

Na začátku dubna se společnost Bluehole rozhodla svůj vliv rozšířit ještě více, a svojí 

vlajkovou loď PUBG, dosud dostupnou jen na PC, vyslala na Android a iOS. Hra je 

na rozdíl od počítačové verze neplacená (výjimkou jsou microtransakce) a pořád při-

náší skvělý zážitek, ale ovládání je více nepřehledné, neboť na některých displejích 

mobilních telefonů se tlačítka navzájem mohou nehezky překrývat a je také daleko 

lehčí omylem vystřelit, což se Vám v žánru battle royale může velmi rychle vymstít. 

Na tabletech už problémy s překrývajícími se tlačítky řešit nemusíme. 

God of  War 

Hra, vydaná 20.4. 2018 slaví za méně než dva týdny velký úspěch. Akční adventura 

hratelná pouze na PS4 oživila dnes již zašlou slávu předchozích dílů. Tentokrát je po-

stavená na severské mytologii, na rozdíl od předchozích, které byly založené na myto-

logii řecké. Nabízí nádherně propracovanou grafiku, příběh, a i systém boje – třešnič-

kou na dortu jsou povedené české titulky. 
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Text: Barbora Malá 

Poslední dobou se ve veganské komunitě rozmohl jeden trend více než 

jakýkoliv jiný. HCLF veganství.  

Co přesně HCLF veganství je? HCLF, tedy high carb low fat, je životní styl, který 

je založený na příjmu vysokého množství sacharidů a nízkého množství tuků a bílko-

vin. Většinou se řídí poměry 80:10:10, tedy 80% sacharidy, 10% tuky a 10% bílkoviny. 

Co přesně lidé s tímto životním stylem jí? Zjednodušeně se dá říct, že v podstatě jen 

ovoce, zeleninu, obilniny a luštěniny, s malým množstvím ořechů a semínek. Je více 

typů stravování, které do této kategorie zapadají. Například většina raw veganů jí tím-

to způsobem, protože základ jejich diety je ovoce. Raw till 4 je dieta, kterou vymyslela 

"Freelee the Banana girl", žena pověstná tím, že sní každý den alespoň 10 banánů a 

dlouhou dobu žila jen z nich. Raw till 4 je dieta, během které jíte celý den ovoce, ko-

lik chcete a večer si dáte jedno vařené jídlo, s malým množstvím tuků a bílkovin, jak 

velké chcete. Naprostým opakem v této kategorii je Starch solution, dieta, kterou vy-

myslel doktor John A. McDougall a vyléčil díky ní úspěšně stovky svých pacientů. Ten 

doporučuje jíst co největší množství brambor, obilnin, luštěnin, zeleniny, ale ovoce 

bere jen jako doplněk, který by měl být požíván s rozumnou mírou. 

Proč je HCLF veganství v posledních letech tak moderní? Odpověď je jednodu-

chá: slibuje, že když budete jíst tímto způsobem, začnou se dít naprosté zázraky. Mů-

žete jíst kolik jen chcete, váš apetit by se měl ustálit a sám zregulovat, vaše tělo by se 

mělo postupem času samo upravit do takové podoby, ve které mu bude nejlíp, měli 

byste mít víc energie než kdy předtím, spousta lidí dokonce tvrdí, že díky tomuto způ-

sobu stravování vyléčili chronické nemoci, a dokonce i psychické problémy. 

Z osobní zkušenosti můžu říct, že ačkoliv se HCLF veganství může jevit jako fanatic-

ké a příliš striktní, dokáže vám opravdu změnit život. Já se díky němu zbavila problé-

mů se štítnou žlázou a depresí, něčeho, s čím jsem se snažila vyrovnat už roky a nic 

jiného nezabíralo. Jsem zdravější než kdy dřív a krevní testy mám od doby, co jím tím-

to způsobem, lepší než kdykoli předtím. A to je, podle mě, nejdůležitější. 
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Text: Evelína Červená 

V únoru se členům Klubu mladého diváka naskytla jedna z posledních možností 

návštěvy divadelního představení v tomto školním roce. Tentokrát měli na výběr 

dokonce ze tří představení. Zvolit si mohli mezi Shakespearovou tragédií Ma-

cbeth v divadle ABC, inscenací Novecento v divadle V Celetné a lyrickým drama-

tem Tři sestry. Poslední zmiňované představení se uskutečnilo 13. února ve Sta-

vovském divadle. Hlavními hrdiny hry Antona Pavloviče Čechova jsou sourozen-

ci Prozorovi. Inscenace začíná oslavou svátku Iriny (Veronika Larorčáková), nej-

mladší ze sester, která sní o nalezení pravé lásky a stejně tak jako její sourozenci 

touží po návratu do rodné Moskvy, kde prožila šťastné dětství. Na oslavě se Irině 

dvoří dva důstojníci – kapitán Vasilij Solenyj (Igor Orozovič) a baron Nikolaj Tu-

zenbach (Matyáš Řezníček). Bratr Andrej (Radúz Mácha) se zde zamiluje do pros-

té, ale pyšné Nataši Ivanovy (Magdaléna Borová), kterou jeho tři sestry opovrhují. 

Druhé dějství hry se odehrává o 21 měsíců později. Andrej se oženil s Natašou, 

mají spolu malého syna. Manželství je ale nešťastné, Nataša je panovačná a přís-

ná. Její útlak začíná psychicky vyčerpávat nejen Andreje, ale i jeho sestry.  Mezitím 

prostřední z nich, nešťastně provdaná Máša (Jana Stryková) naváže milostný 

vztah s Alexandrem Verišinem (Martin Pechlát), ženatým plukovníkem. Irině se 

stále dvoří vojáci Tuzenbach a Solenyj, ovšem neúspěšně. V dalším dějství hry 

jsme svědky požáru města. Sourozenci se následně v melancholické náladě za-

čnou vyznávat ze svých pocitů. Máša přiznává, že miluje důstojníka Verišina, zá-

roveň se dozvídá, že vojáci mají brzy odjet z města. Irina, zoufalá ze svého prázd-

ného a nenaplněného života, se rozhodne vzít si Tuzenbacha. Uposlechne tak ra-

du Olgy (Tereza Vilišová), nejstarší ze sester, gymnaziální profesorky a staré pan-

ny. Andrej se sestrám přizná, že propil a prohazardoval jejich rodný dům. Stal se 

z něj alkoholik a lidská troska, jeho osobnost se pozvolna rozpadá. Přiznává, že 

manželství s Natašou bylo osudovým omylem. Závěr hry je plný tragických udá-

lostí. Irinin nápadník Tuzenbach je zastřelen v souboji svým sokem Soleným, Ve-

rišin opouští Mášu, Anderej je psychicky na dně vlivem nenaplněného manželství. 

Paradoxně je to Olga, opuštěná učitelka bez naděje na lásku a rodinu, neschopná 

podniknout jakýkoli krok ke šťastnému a naplněnému životu, která se snaží své 

sourozence povzbudit a dát jim naději na lepší zítřky… Sestry Prozorovy v režii 

Daniela Špinara (který je v současnosti také ředitelem činohry Národního divadla) 

nejsou schopné žít přítomností a vzít osud do vlastních rukou, a tak se raději 

uchylují ke vzpomínkám nebo zidealizovaným představám o budoucím životě ve 

velkoměstě. Každý ze sourozenců Prozorových touží po tom, co nemá a většinou 

ani mít nemůže. A i když se jejich sny o lásce, pochopení a porozumění alespoň 

na chvíli vyplní, stejně nedosáhnou vytouženého štěstí a životního naplnění. Tato 

inscenace Čechovova dramatu (uváděného v Národním divadle naposledy v 50. 

letech) rozhodně stojí za zhlédnutí.  

18 19 
18 

19 



Knižní recenze 
Text: Žaneta Valentová 

Název: Nové Pompeje (New Pompeii) 
Počet stran: 361 
Žánr: Sci-fi 
Rok vydání: 2017 
Překladatel: Filip Samec 
Nakladatel: Omega 

 

Nickův kamarád Ronnie má vstupenky na zahájení výstavy Muže z Pekingu v Brit-
ském muzeu. Nick souhlasí, že s ním půjde, jelikož on sám je na výstavu zvědav, 
však bez toho, aniž by tušil, co plánují Ronnie a jeho kamarádíčci udělat. A že vše 
nepůjde podle plánu, jak si to představovali. Lidé mizet nepřestanou... NovusPart 
je organizace, proti níž bojují, a jejíž představitelé umí ovládat čas, respektive 
dokážou poslat lidi i hmotu časem. Nepohodlní lidé mizí v čase a historie jako by 
je ani nikdy nezachytila. 

Nick dostává šanci a připojuje se k experimentu NovusPart. Nick je zprvu okouz-
len Novými Pompejemi, to se však záhy mění. Lidé jsou jiní – odtažitější, a ne tak 
hloupí, jak si hlavy tohoto projektu myslely. Pompejané měli být pro lidi z dnešní 
doby potěšením a přínosem peněz z jejich vína a keramiky, jenže oni nejsou jen 
jejich hračky. Brzy se začnou ptát a nezůstanou jen u slov. 

Kniha má dvě dějové linky. Jedna nás vtáhne do vany, ve které voda vychladla. Do 
doby, v níž by neměla být hrdinka a ani do situace, kde je pro všechny neviditelná. 
Kolejí putují historky o té pokojské, která zmizela. Každý čas, kdy se opět probere 
ve vaně je opakující se děj, končící vtažením zpátky do časového víru, který ji vy-
hodí do jiného roku. Do roku, kdy ji konečně jeden student spatří a chce jí po-
moct. 

 Druhá linka vypráví příběh Nicka, jehož práce je od každého odmítána kvůli chy-
bám jeho otce, kterých se dopustil během své kariéry. Univerzita plánuje škrtat 
přes rozpočty a Nickova práce je špatně obhajitelná. Jeho těžká břemena ještě tak 
víc ztěžuje jeho kamarád Ronnie, který věří, že NovusPart má ruce namočené ve 
všech špatných věcech, a který mu to bude chtít dokázat na výstavě Muže z Pekin-
gu, kde si lidé z této organizace Nicka všimnou a mají pro něho nabídku. - Nick je 
okouzlen krásou starých Pompejí a NovusPart mu může umožnit mluvit přímo s 
lidmi z těchto Pompejí. Jen musí přijmout nabídku, že se stane jejich pomocníkem 
v tomto projektu Nové Pompeje, kam bude následně poslán. 

„Naneštěstí,“ řekl student, jehož úsměv začal nakonec mizet, „ještě nejste mrtvá.“ 

 

Knihu vůbec neberte jako sci-fi román, autor si tu hraje s historickou, detektivní lin-
kou a nejen těmi. Hlavní nití příběhu je sice cestování časem, ale v příběhu je spíš na 
pozadí celé knihy, která má svojí hlavní linku v Nových Pompejí, kde se celá kniha 
odehrává – až na kratší kapitoly, které se vrací ke Kirsten, dívce ve vaně, která časem 
zmizela také. Cestování časem není pro tuhle knihu ani tak důležité, jak se na první 
pohled může zdát. Autor tu dává spíše větší místo příběhu v samotném srdci experi-
mentu, kdy Nick odhaluje pravdu o Nových Pompejích a proč byl vlastně najat jako 
pomocník ohledně kultury a historie Pompejí. Čtenáře zapálené do historie kniha urči-
tě potěší, jelikož autor nezapomíná ani na tuhle složku a popisuje styl života Pompeja-
nů, jak asi mohl před tolika staletími vypadat. Ani nezapomíná na kulturní složku a 
čtenáře přibližuje v knize i s různým vyznáním různých bohů díky chrámům, které 
Nick na svých poznávacích cestách Novými Pompejemi objevuje, a i vlastně stavbou a 
interiérem domů, to jen vsuvkou. 

Nové Pompeje vás zaručeně potěší. Autor píše neuvěřitelně čtivě a brzy vás vtáhne do 
příběhu plného tajemstvích zmizelých lidí a temných zákoutí Nových Pompejí. Jak ko-
mentář autora Tima Lebbona slibuje, Nové Pompeje jsou fascinující. Autor napsal vel-
mi originální knihu, která by se neměla ztratit mezi všemi ostatními knihami, jejichž 
téma je také cestování časem, ačkoliv Godfrey cestování časem tak moc nevyužil. Jak 
jsem se zmínila, autor časoprostor nechává na pozadí příběhu a do popředí sune děj v 
Pompejích. Musím ovšem vytknout, že strhující je až příliš silné slovo. Ano, čtivost vás 
ponoří do příběhu, to je ale asi vše. Ke konci se děj závratně zrychluje, nutí vás číst, 
abyste odhalili, jak to je, poněvadž autor převážnou část knihy jen naznačuje. Daniel 
Godfrey si umí prostě čtenáře u své knihy udržet. Co se mi příliš nelíbilo, byl otevřený 
konec. 
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Text: Tereza Spáčilová 

Určitě jste zahlédli na Facebooku články typu „záhada století“ nebo „nic děsivěj-

šího jste nikdy neviděli“ a mávli jste nad tím rukou. Stejně to je jen Russian slee-

ping experiment nebo další videa z Dark webu. Toto video se však nachází na 

obyčejném Youtubu a zaujalo tisíce lidí. Pojďme se podívat, co za tím vším je. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O co jde?  

Jedná se o video publikované na kanál Parker Wright roku 2015 a zprvu zde bylo nepo-

všimnuto. Až když přišel do GadgetZZ.com záhadný balíček s prapodivně popsaným 

cédéčkem,  t ak  se  l idé  pust i l i  do  vyřešen í  t é to  hádank y. 

Na videu můžeme vidět černobílou postavu v hábitu s morovou maskou stojící v nějaké 

opuštěné budově uprostřed lesů. Postava různě otáčí hlavou, zvedá ruce, přičemž ji na 

černých rukavicích bliká světélko. Zatím docela klišé, že? Ano, to je, dokud si nepustíme 

nahlas zvuk a nezačneme si všímat problikávajících písmen a číslic. Zvuk je tak odporný, 

že se vám zažere pod kůži a před očima se Vám začne zrnit. Nejde ani popsat jak umělý 

a dotěrný zvuk to je. Asi vám nezbyde nic jiného než si ho pustit. 

A dál? 

Jak již bylo zmíněno do GadgetZZ.com (což je stránka zabývající se novinkami ze světa 

technologií) přišel dopis s cédéčkem a s nahraným videem pod jménem 11bx1371. Od-

borníci a všichni fanoušci se ihned dali do práce s vyřešením otázky „kdo a proč to udě-

lal?“. Zprvu se to zdálo jako bláznovství, ale po pár dnech jsme už věděli pár odpovědí. 

Kupříkladu, proč ten nechutný zvuk? Když se zvuk videa dal do spektrogramu, ukázalo 

se, že to nejsou jen nepříjemně zvolené tóny, ale tóny tvořící obrazy, výjevy a další vzka-

zy. Zvuk odhalil obrazy lebek, křížů a zmrzačených těl žen. Teď už ten nechutný zvuk 

začal dávat smysl. Ale co ty šifry? Nad jejich luštěním bychom tu mohli strávit celé dny, 

ale ve zkratce se jednalo o náhodné informace jasně označující tvůrce videa za psychopa-

ta a teroristu. Byly zde souřadnice na Bílý dům, Pentagon nebo oblast 51. Byl zde i po-

stup pro pěšce v šachách, aby dal šach mat a v jedničkové a dvojkové soustavě je zde ná-

pis: „máte o jeden rok méně“. A další a další zprávy nalezené jak ve videu, tak v jiných  

hladinách zvuku. A co ten Parker Wright? Kdo to je a proč zrovna on? Je snad tvůrcem? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rozluštění 

Ano, Parker Wright je opravdu tvůrce videa 11bx1371 a dvou 
dalších, které mají stejný styl a jen jiné kódy. A kdo to je? Je to 
Polský umělec, který se po dlouhém naléhání přiznal, že toto 
video vytvořil se záměrem ukázat lidem, jak jednoduše je lze 
vystrašit kódy a divným zvukem. A že se mu to teda povedlo. 
Nyní se můžete Parkera svobodně zeptat na Twitteru nebo na 
jeho Facebookové stránce, co vás zajímá, ať už ohledně jeho 
názorů nebo výroby kostýmu. Jeho další dvě videa 110A30213 
a 11B 3 1369 už nedostala takový ohlas jaký si pravděpodobně 
zaslouží, ale za pozornost jistě stojí.  
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https://www.youtube.com/watch?v=jmTOr90JWCA
https://www.youtube.com/watch?v=SWB5npxJ1gY


Text: Jan Jirouš 

Píše se 1. květen roku 2004. Tisíce lidí si 

užívají zaslouženou dovolenou v čase, 

kdy všechna fauna rozkvétá, vzduchem 

poletují včelky a ulicemi se nese zpěv 

ptáků. Málokdo z nich tuší, že se právě 

odehrála nejhorší zrada v dějinách sa-

mostatné ČR, možná v historii celého 

slovutného národa českého: vstup do 

satanského společenství ztroskotanců a 

zaprodanců, známého pod názvem Ev-

ropská unie. S tímto rozhodnutím by 

přitom naprostá nadvětšina obyvatel ne-

souhlasila: pokud by se jí tedy někdo vů-

bec na její názor zeptal. Tehdejší 

“referendum“ bylo samozřejmě zinsce-

nované a navrch ještě zmanipulované. 

Nenasytní politici, boháči a neomarxisté 

tehdy klidně zaprodali celou svou zemi a 

všechny v ní. Bude tomu přesně 12 let 

od této katastrofy, pojďme si tedy připo-

menout největší zvěrstva, kterých se EU 

dopustila na svých obyvatelích.  

Zákaz tuzemského rumu. Tato tři slova 

nutí každého vlastence a slušného člově-

ka zatínat zuby zlostí a spravedlivým po-

bouřením. Změna receptury tohoto kle-

notu českého potravinářství se má vý-

razně podepsat na jeho chuti. To snad 

EU zešílela, že nařizuje pracujícímu lidu 

dávat si k jednomu dílu čaje sedm dílů 

ne poctivého tuzemského rumu, ale ně-

jakého smradlavého Tuzemáku?? Co na 

tom, že podle jakýchsi pochybných vý-

zkumů způsobuje právě tato pochutina 

rakovinu – jedná se beztak o vymyšle-

nou nemoc, jejímiž pravými původci 

jsou pouze a jedině Chemtrails. A i kdy-

by to snad byla pravda – copak nestojí 

malý nádor za to, aby zůstala zachována 

pro náš národ tak důležitá svoboda smá-

čet své hrdlo jakoukoli substancí 

v kapalném stavu? 

Dalším z mnoha zvěrstev, které stihlo 

nekalé společenství EU napáchat, je 

“zrušení roamingových poplatků.“ Oby-

čejní lidé, zaslepení bruselskou propa-

gandou, by si snad mohli myslet, že díky 

této změně ušetří na účtech za telefon. 

Opak je však pravdou – pravdou o které 

tradiční média nejen že neinformují, ale 

umně ji skrývají před zraky spravedlivé-

ho pracujícího lidu. Operátorům bylo 

zakázáno účtovat si v zahraničí za použi-

tí mobilních služeb více než doma. Ten-

to návrh však vymyslela sama operátor-

ská lobby. Místo toho, aby se ceny za vo-

lání v zahraničí snížily, prohnilí provozo-

vatelé telefonních sítí naopak dostali vý-

tečnou výmluvu, proč zdražit i domácí 

služby na úroveň bývalých roamingo-

vých. Takže občané nejen že neušetří, 

ale naopak zaplatí mnohem více za volá-

ní v rámci republiky! 

 

 

 

 

A do třetice všeho zlého: Evropská unie 

se nyní snaží zatrhnout obráncům národa 

nošení zbraní.  Toto nařízení přichází jistě 

ze strany židozednářů a německých neo-

marxistů, kteří zaujímají v celé organizaci 

výsadní postavení. Odzbrojení lidu by 

znamenalo, že domobrana nebude moci 

povstat na obranu národa, až dojde na 

nejhorší (což bude díky západnímu impe-

rialismu velmi brzy). Bezbranní občané 

pak už budou jen čekat, než jim popravčí 

četa modrých přileb vpálí kulku do týla! 

Na třech příkladech jsme si ukázali, jak se 

Evropská unie snaží zničit národní hrdost 

(zákaz tuzemského rumu), ekonomickou 

stabilitu (“zrušení“ roamingových poplat-

ků) a obranyschopnost (tvrdé podmínky 

pro držení zbraní). Nyní je načase, aby 

pracující lid všech zemí povstal a smetl 

tento novodobý žalář národů z mapy svě-

ta. Přidejte se na správnou stranu, dokud 

je ještě čas a možnost. Nemáte přeci co 

ztratit, jen své řetězy. 
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„Built with a heart, broken from the start“  

 

 

Můj život je pro většinu lidí v mém okolí idylka.  

Mluvilo se o mně, jako o vymodleném dítěti. Už od mala poslouchám: „Máte 

úžasnou dceru“, „Takhle inteligentní a sečtělé dítě jsem ještě neviděl“, „Chováte se 

k ní, jako k princezně, a přesto je hrozně skromná“, a další věty oslavující mojí 

“jedinečnost“. Ačkoliv by mi tato slova měla být velkou motivací a polichocením, 

opak je pravdou. Nikdy jsem se necítila výjimečná, ani ničím jiná. A to i přes to, že 

jsem dostávala vše, na co jsem si ukázala. Měla jsem spousty oblečení, které jsem 

ani neunosila, knížek, kolik jsem si jen umanula, peníze jsem také měla dost a pros-

tě a jednoduše jsem z materiálního hlediska nijak nestrádala. 

Prostě idylka. 

Doma se to ovšem idylce ani trochu nepodobalo. Rodiče mě často nechávali sa-

motnou do rána doma, zatímco oni chodili po hospodách a bavili se, a to klidně i 

několik dní po sobě. Když se konečně vrátili, tak se spolu prali, řvali na sebe, háda-

li se a já jsem se vyčerpáním z pláče dostala do říše snů. 

Takto jsem žila až do mé dospělosti. Vyrostla jsem s opovržením k alkoholu, hos-

podám a všem lidem, kteří zde trávili svůj čas. Stala se ze mě cynická osoba se 

sklony k souzení ostatních. Neměla jsem vysoké sebevědomí, i když jsem se tak 

chovala a shazovala ostatní kolem mě. Nikdy ne nahlas, pouze v mé hlavě. Měla 

jsem spoustu lidí, kteří mě měli rádi a považovali mě za jejich kamarádku. Já je 

ovšem ne a opovrhovala jsem většinou z nich. 

I přes to, že jsem měla k alkoholu velký odpor, jsem později začala vyhledávat ja-

kýkoliv únik z reality. Jak alkoholem, tak drogami. Od slabých drog, až po ty silné. 

Rodiče o tom věděli a ještě mě v tom podporovali. Jen ať se bavím, když cítím tu 

potřebu, mám na to právo.  

Text: Radovan Borlovan 

Opravdová idylka.  

A i přesto jsem v životě nebyla šťastná. Nebyla jsem spokojena se sebou, se svým 

vzhledem, povahou, inteligencí, se svým životem. Nejednou jsem se pokusila o se-

bevraždu, ale vždy neúspěšně. Rodiče si nechtěli připustit, že mám nějaké pro-

blémy a nechápali, co v životě mohli udělat špatně. Pořád se chlubili svou úžasnou 

dcerou. Co všechno získala za ocenění, jaké výsledky má ve škole, s jakými zajíma-

vými lidmi se to schází. Byla, a stále jsem pro ně pouhou trofejí, kterou jednou za 

čas opráší, jinak je stále postavená na oči ostatním, aby mohla posloužit svému 

účelu.  

Jestli čekáte šťastný konec, musím vás zklamat. Můj příběh ještě není u konce a 

pokračuje. Stále jsem trofejí, kterou se rodiče chlubí, stále unikám realitě skrz dro-

gy, kluby a stále se sebou nejsem spokojená. Doteď jsem nenašla žádnou pevnou 

oporu v mém životě a tak se pořád toulám po nočních klubech a čekám, dokud mi 

někdo nepodá pomocnou ruku, kterou by mě vytáhl z tohoto “idylického života“. 
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