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Slovo šéfredaktorky 

Drazí čtenáři, 

je mi ctí, že Vám mohu představit náš nový 

časopis Aposiopese. Pro někoho z Vás je to slovo 

neprobádané či cizí. Co to tedy vlastně znamená?  

Každý, kdo je na této škole už nějaký ten pátek, si 

pod tímto termínem představí, buď ony tři tečky 

mezi slovy, nebo prostor pro naši fantazii a 

hromadu nedokončených vět.  

V životě se setkáváme s různými typy lidí, ale i 

tak mnoho lidí neví, co bude ve svém životě dělat. 

My jsme si vybrali Střední školu knižní kultury, a 

jako každá střední škola, také ta naše, nám přinese 

do života něco užitečného. 

 

  

My všichni, kteří jsme tady, máme rádi slova, 

věty, knihy. Milujeme ten pocit, kdy se můžeme 

na chvíli hlouběji vcítit do života druhých. 

Vplouváme tak do fantazie, lehkosti naší mysli, 

ale také do faktů a nedokončených vět.  

Časopis Aposiopese tedy předává informace, ale 

hlavně dává možnost objevit kus sympatické 

duše, která je ukryta v každém z nás. 

Příjemné počtení. 
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Praha 9. – 13. 9. 2019 

Světluška 

Naše škola se zapojila do charitativní sbírky pro 

Světlušku. Světluška je nadační fond. 

Českého rozhlasu, který pomáhá nevidomým 

dětem i dospělým. Jeho existence se datuje od 

roku 2003. Patronkou Světlušky je výherkyně 

první řady Superstar a zpěvačka Aneta 

Langerová. 

Od pondělí do pátku jsme se spolužáky ze třetího 

ročníku po dvojicích na místech hlavního města 

Prahy prodávali charitativní předměty, do 

kterých patřily ponožky, píšťalky, nebo zubní 

kartáčky. Kuriozitou mezi prodávanými 

předměty byly hrací karty, které měly velký 

úspěch a zmizely z naší nabídky jako první. 

S Anežkou Strakovou jsme si vybraly stanoviště 

u Hlavního nádraží a byly jsme nadšené z 

pozitivních reakcí dárců. Prodejem jsme za jeden 

den vybraly až neuvěřitelných 3573 Kč (za pět 

dní to bylo celkem více než 13 000 Kč!). Jen 

během tří hodin jsme prodaly všechny předměty. 

Přispěl také například poslanec z KDU-ČSL 

Marian Jurečka, který si koupil píšťalku. 

Mám radost, že jsem se na této akci mohla také 

podílet. Myslím si, že po výkřicích typu 

„Pomozte najít nevidomým světlo ve tmě!”, 

nebo „Krásné ráno! Nevidomí lidé nevidí, jak je 

dnešní ráno krásné. Vy máte požehnání vidět!”, 

nezůstalo žádné oko suché a musel přispět 

každý. 

-  

 Zdraví je jedna z nejdůležitějších součástí života. 

Zdravý zrak je štěstí, které není pro každého 

samozřejmostí. Světluška je důležitý projekt. 

Pomáhá šířit světlo nejen nevidomým, ale i nám 

vidoucím, abychom si uvědomili, že si musíme 

pomáhat. 

- Tereza Podzemská 

 

obrázek 1 – Světluška  

 

obrázek 2 – Světluška hl. logo 
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Putování s Otou Pavlem 

Umět se radovat ze všeho. Nečekat, že v budoucnu přijde něco, co bude to pravé, protože je možné, že to 

pravé přichází právě teď.“ – Ota Pavel 

Drazí poutníci,  

Pojďte se mnou procházet krajem mého srdce. 

Křivoklátsko – oslňující, nevyzpytatelná země. Já 

sama jsem zde měla možnost vyrůstat a nikdy 

bych to za nic nevyměnila. Představte si, ráno 

vstanete a jako malé nevinné dítě si jdete hrát 

ven. A pak to začne, to propojení s přírodou. 

Dokážete sedět hodiny venku a jen se koukat 

okolo sebe. Máte výhled na Kouřimickou 

rybárnu a s rodiči chodíte do hospody U 

Rozvědčíka.  

Sobecky se tedy ujímám funkce: průvodkyně 

životem i tvorbou Oty Pavla.  

Přeji Vám šťastnou cestu.  

 

 Dne 2. července 1930 se v Praze narodil muž 

s havraními vlasy, Berounkou v očích a psacím 

strojem v duši – Otto Popper. Byl to český prozaik, 

novinář, sportovní reportér, ale také manžel, otec tří 

synů a vášnivý rybář. Narodil se v židovské rodině 

obchodního cestujícího jako nejmladší syn. Měl dva 

bratry – Huga a Jiřího.  Jeho matka Hermína 

Popperová byla sice árijské krve, ale otec Leo 

Popper byl židovského vyznání. Tento fakt 

zanechal jeho rodině mnohé rány na duši.  

Z existenčních a rasových důvodů se rodina musela 

přestěhovat z Prahy do Buštěhradu, kde mladý Otto 

prožil mládí u svých prarodičů.  

Jméno Pavlovi přijala rodina až v roce 1956, kdy 

důsledky svého původu už měli dávno za sebou. 

Ota vystudoval Obecnou školu ještě v Praze, 

měšťanku v Buštěhradu. Právě v Buštěhradu se 

začal vytvářet jeho kladný vztah k přírodě, kdy ho 

jeho otec bral s sebou na ryby. Začal hrát fotbal za 

S. K. Buštěhrad a tím začala jeho láska ke sportu, 

která mu vydržela až do smrti. 

 

 

obrázek 3 – Ota Pavel 
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V roce 1943 museli jeho bratři nastoupit do 

koncentračního tábora v Terezíně, o dva roky 

později je následoval jeho otec. Po jejich odchodu 

nastoupil Ota jako havířský učeň v dole „Prago“ 

v Dubí u Kladna. 

Ve své knize Smrt krásných srnců vzpomíná na 

válečné období následovně: 

Máma naložila kus srnce do takové krásné 

kamenné štoudve a dělala mým bráškům Hugovi a 

Jirkovi omáčky a bifteky, což byla její veliká 

specialita. Kluci se cpali na příští léta, aby 

vydrželi Terezín, Osvětim, Mauthausen a pochody 

smrti v třicetistupňových mrazech a nošení 

kamenů do mauthausenských schodů v 

třicetistupňových vedrech a všechny ty krásné 

věcičky, které pro ně připravili Němci. Hugo se 

vrátil celkem dobrý. Jirka se vrátil z Mauthausenu 

a měl čtyřicet kilo a půl roku umíral od hladu a 

utrpení, než začal znovu žít. Nikdy mi o tom moc 

nevyprávěl, jenom jednou, a když jsme mluvili o 

tom srnci, řekl: 

„Možná, že ten srnec mi zachránil zrovna život. 

Možná že ty poslední kusy pořádného masa mi 

vystačily akorát do konce.“ 

Po druhé světové válce se rodina jako jedna 

z mála šťastně setkala a přestěhovala se zpátky do 

Prahy. Ota dále studoval na obchodní dvouleté 

škole souběžně se studiem jazyků a zároveň 

pomáhal svému otci v podnikání s mucholapkami. 

Spřátelil se s Arnoštem Lustigem a byl to právě 

on, kdo v něm objevil jeho literární talent a 

doporučil ho do Českého rozhlasu jako 

sportovního redaktora. 

 

 

obrázek 4 – Ota Pavel s knihou 

Začal psát do časopisu Stadion, kde vycházely jeho 

první literární pokusy, především fejetony, později 

se stal ještě redaktorem armádního časopisu 

Československý voják. 

Otovi bylo umožněno jako sportovnímu reportérovi 

vycestovávat z Československa – například 

doprovázel fotbalisty pražské Dukly na zájezdu do 

New Yorku. Což mu později bylo inspirací pro 

známý soubor povídek Dukla mezi mrakodrapy. 

Cestoval také do Francie, Švýcarska nebo do 

Sovětského svazu. 

11. února 1956 uzavřel sňatek s Věrou Pavlovou a 

přijal tak i její dva syny za své, později spolu měli 

ještě syna Jiřího, který byl v dospělosti také 

literárně činný. 
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Zlom v jeho životě nastal v roce 1964, kdy se u 

něj objevily první příznaky maniodepresivní 

psychózy či jinak zvané bipolární poruchy. Při 

této závažné psychické poruše postižený prochází 

stádii deprese a mánie. První projevy Otu postihly 

na olympijských hrách v Innsbrucku, kde na 

horách zapálil selskou usedlost a byl poprvé 

hospitalizován na psychiatrii. 

Ota sám o sobě napsal: 

Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. 

Zatáhl se mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. 

Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert 

se vším všudy, měl kopyta, chlupy a rohy a staleté 

vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit do hor nad 

Innsbruck selské stavení. Přál jsem si, aby se 

rozsvítilo velké světlo a zahnalo mlhu. Když jsem 

vyváděl krávy a hřebce z chléva, aby neuhořeli, 

dorazila rakouská policie. Dali mi želízka a vedli 

mě do údolí. Nadával jsem jim, strhl jsem si boty a 

šel jsem sněhem bos jako Kristus, kterého vedou 

na kříž. Poslali mě přes Dvořiště pražským 

lékařům. Tohle první období nebylo strašné pro 

mne, ale bylo strašné pro ty, kteří mě pozorovali a 

měli rádi.  

 

 

obrázek 5 – Arnošt Lusitg 

Mně bylo vlastně blaze a vše jsem vykonával 

vášnivě a z přesvědčení. Dokonce to bylo někdy 

příjemné, je krásné být žehnajícím Kristem. 

 Lékaři tvrdí, že u něj nemoc vypukla 

z přepracování. Na své práci velmi lpěl a o lidech o 

kterých psal, chtěl vždy vědět co nejvíce, takže 

pokud to bylo možné, trávil s nimi celé dny, což pro 

jeho tělo nakonec bylo zkázou. 

V obdobích deprese se často vracel do svého 

oblíbeného Křivoklátska a na Berounku, která mu 

přinášela duševní klid. Rodina mu v této nemoci 

byla oporou celý život. 31. března 1973 ho jeho 

bratr Jiří odvezl po několikáté do bohnické léčebny, 

kde ještě ten den zemřel na selhání srdce. Je 

pohřben vedle svého otce na Novém židovském 

hřbitově na Olšanech v Praze. 

 

Po druhé světové válce se rodina jako jedna 

z mála šťastně setkala a přestěhovala se zpátky do 

Prahy. Ota dále studoval na obchodní dvouleté 

škole souběžně se studiem jazyků a zároveň 

pomáhal svému otci v podnikání s mucholapkami. 

Spřátelil se s Arnoštem Lustigem a byl to právě 

on, kdo v něm objevil jeho literární talent a 

doporučil ho do Českého rozhlasu jako 

sportovního redaktora. 
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Jeho literární tvorbu lze rozdělit na dvě části. 

Věnoval se totiž jednak próze se sportovní 

tematikou (např. Dukla mezi mrakodrapy, Plná 

bedna šampaňského, Syn celerového krále, 

Pohádka o Raškovi atd.), dále se věnoval próze 

s autobiografickými prvky, kde se inspiroval 

vzpomínkami svého dětství na Křivoklátsku 

(např. Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal 

ryby). O jeho díle si ale víc povíme v dalších 

číslech našeho časopisu. 

 

 

 

obrázek 6 – Dukla mezi mrakodrapy  

 

obrázek 7 – Ota Pavel s čepicí 

 

Troufám si tvrdit, že o jedinečnosti díla Oty Pavla 

nebude nikdo z Vás pochybovat. Sám Bohumil 

Hrabal, který byl navržen Václavem Havlem na 

Nobelovu cenu za literaturu, uvedl, že „Nobelovku“ 

si z našich autorů nejvíce zaslouží jedině Ota Pavel, 

protože je nejlepší. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Juliana Humlová 

 

  



 
1. vydání 

 

10 

 

Tlapka – kočičí historie 

Mám ráda kočky a strávila jsem s nimi 

většinu svého života, proto se má rubrika 

Tlapka věnuje právě jim. Dozvíte se něco o 

jejich historii, plemenech, ale třeba také o 

tom, jak s nimi žít a komunikovat. Ať Vás mé 

řádky potěší, stejně jako mě těší kočičí 

předení. 

Dnes si povíme něco o vztahu člověka a 

kočky v průběhu dějin. O tom, jak si člověk 

ochočil kočku. Anebo o tom, jak si kočka 

ochočila člověka? 

 

Kočka, milovaný společník i nenáviděný 

škůdce, bohyně i ďábel. Zvíře, na které měl 

člověk během času dost rozporný pohled. 

 Za první ochočený druh je považována kočka plavá, k jejíž 

domestikaci došlo v oblasti dnešního Turecka. Začalo to 

v pravěku, někdy před 10 tisíci lety, kdy si člověk začal 

potravu skladovat a rozmnožovat, místo toho, aby ji hned 

všechnu snědl. To byla dobrá příležitost pro myši, které jí 

samozřejmě rády využily. Myši pak přitáhly zase kočku. 

Zatímco většinu dalších zvířat si člověk hledal a ochočoval 

cíleně, kočka přišla sama. A člověk ji nechal. Zvykli si na 

sebe. Už spolu také zůstali. Ať ji člověk miloval nebo 

nenáviděl, ona ho navždy ovlivnila.   

 

Pak přišel starověk, což byl pro tyto malé šelmy ráj. 

Hlavně v Egyptě. Kočka se stala bohyní a symbolem 

bohyně Bastet. Tato bohyně byla zobrazovaná jako kočka, 

někdy i jako lvice, nebo žena s kočičí hlavou. Byla bohyní 

ženské rafinovanosti. Egypťané ji uctívali jako laskavou 

ochránkyni ale také jako nevypočitatelnou a krutou. Proto 

byla zobrazována jako žena a kočka, kterým byly tyto 

vlastnosti také přikládány. Také bůh slunce, ve městě 

Helipolis, měl podobu kočky. Podle pohybu slunce se mu 

zužovaly a rozšiřovaly oči, stejně jako kočkám. Nejvíc 

posvátné byly právě černé kočky, které měly sloužit jako 

ochránkyně chrámů. Pokud tuto černou čtyřnohou šelmu 

však někdo zabil, byl odsouzen k trestu smrti, často 

ukamenováním. Pokud jí někdo ublížil, bez toho aniž by ji 

připravil o život, čekal ho “jen“ fyzický trest. Mezi tyto 

tresty patřilo, například useknutí prstů či celé ruky. Pokud 

kočka zemřela, lidé, ke kterým patřila, prováděli složité 

obřady plné smutku, při kterých si stříhali vlasy. Kočky 

byly mumifikovány a pohřbívány stejně jako jejich 

majitelé. V hrobkách faraónů bylo nalezeno někdy až 

několik tisíc kočičích mumií. Kočky se nesměly z Egypta 

vyvážet, díky obchodníkům, kteří toho zákazu nedbali, se 

však rozšířily do celého Středomoří. 

  

obrázek 8 – Kočka s modrýma očima 

obrázek 9 – kočičí stopa 
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Ve středověku se život koček obrátil na úplný 

opak. Z kočky se stal ďábel a její zabíjení bylo 

naopak vítáno.  Tento postoj však byl jen v 

Evropě. V ostatních částech světa byla ceněný 

společník a pomocník. Toto temné postavení 

získala díky své odtažitosti od člověka, 

nočním lovům či hlasitým zvukům při 

pářících soubojích a aktech. Především to 

však bylo díky tomu, že mnoho žen, které 

byly považovány za čarodějnice, chovaly 

kočky.  Černé kočky to odnášely nejvíc. 

Jejich barva byla barvou smrti, temna a někdy 

i ďábla. V této době také vzniká pověra o 

černé kočce přes cestu, která nosí smůlu. 

 

 

 

obrázek 11 – Láska ke kočkám 

A ještě jeden příběh o kočičích útrapách, který se též 

odehrál v 18. století 

Nicolas Contant byl tiskařským učněm. Nežilo se mu 

zrovna nejlépe, dostával špatnou stravu a v noci ho rušily 

kočky svým hlasitým mňoukáním. Tím pádem se 

jednoho dne rozhodl, že se pomstí i se svými přáteli všem 

těm otravným kočkám a svému nadřízenému. Jednou se 

v noci přikradli k domu nadřízeného, kde začali, pod 

okny kvílet jako kočky. Nadřízeného a jeho ženu to 

velice naštvalo a chtěli se koček zbavit, aby si mohli dál 

užívat klidný a nerušený spánek. Nicolas nejdříve zabil 

kočku manželky nadřízeného, protože se i dokonce ta 

kočka měla lépe nežli on. Poté s přáteli pochytali co 

nejvíce koček v okolí, přivedli je na dvůr nadřízeného a 

„provedli“ s nimi „soud“, po kterém oběsili všechny 

kočky, které si tam dovlekli. Manželka nadřízeného byla 

v šoku, protože se poprava koček se odehrála na jejím 

vlastním dvoře. Nicolas se jen smál a později na tuto 

událost vzpomínal jako na nejlepší zábavu. 

 

 

  

Zde je pro zajímavost několik příkladů o 

tom, co lidé s kočkami dělali. Podle 

zdroje (Děsivé Dějiny-Francie, str. 126-

7) pochází tyto informace sice až z cca 

18. století, nicméně dobře ilustrují krušné 

kočičí časy. 

• Lidé kočky zapalovali a honili po 

ulici. 

• Upalovali je jako čarodějnice na 

hranicích. 

• Některé dokonce strčili do koše a 

ten vhodili do ohně. 

• Zazdívali je zaživa do svých 

domů v domnění, že jim to 

přinese štěstí. 

 

obrázek 10 – Mávající kočka 
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Díky nenávisti a zabíjení, populace koček 

výrazně klesla. Díky tomu rostla populace 

krys a přenašečů moru. Lidé si tuto souvislost 

nakonec uvědomili a začali si kočky opět 

cenit jako lovce a pomocníka. 

V současnosti je už naštěstí kočka ceněným 

společníkem a milovaným mazlíčkem. 

Mnoho lidí jim naprosto propadá a ony si to 

moc dobře uvědomují. Žijí jako členové 

rodiny a rozmazlované královny.  Internet se 

plní kočičími fotkami, videi a lidé se nad nimi 

rozplývají. Stále oblíbenější jsou kočičí 

kavárny, které jsou hojně rozšířené i v Česku.  

V Japonsku například černá kočka 

přecházející přes cestu, znamená štěstí, mají 

zde i vlastní ostrov, kde jich žije víc než lidí. 

Lidé je milují. Po temném středu dějin nad 

nimi opět vyšlo slunce obdivu a blahobytu. 

 

Autor: Jana Žemličková 

  

  

obrázek 12 – Vyhřívající se kočka 

obrázek 14 – Kočka hledící do čtenářovy duše 

obrázek 13 – Kotě 
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Máme holé ruce aneb 30 let od Sametové revoluce 

V tomto roce jsou výročí končící devítkami (15 

let od vstupu do EU, 20 let od vstupu do NATO, 

50 let od upálení Jana Palacha), ale 

nejvýznamnější výročí je 30 let od Sametové 

revoluce. V tomto a dalších třech číslech 

naleznete informace k výročí 30 let od Sametové 

revoluce. 

V tomto čísle si přečtete kalendář od září 1989 

do 17. listopadu 1989 a rozhovor s účastnicí 

Sametové revoluce, Mgr. (profesorkou Střední 

školy knižní kultury) Veronikou Trégnerovou, 

která nám velice podrobně vylíčila události 17. 

listopadu 1989 a pozdějších dnů. 

 

obrázek 16 – Památník na 17. listopad 

 

 Kalendář 

30. září 1989 – Na velvyslanectví NSR v Praze na 

Malé Straně se v průběhu měsíce září v areálu 

velvyslanectví nashromáždilo na 11 tisíc občanů 

NDR, kteří se tímto způsobem rozhodli emigrovat do 

NSR.  

1. října 1989 – Do oběhu byly uvedeny nové 

stokorunové bankovky s portrétem Klementa 

Gottwalda na lícové straně. Nová bankovka se však 

setkala se značnou nepopularitou mezi občany.  

28. října 1989 – Policejní jednotky násilně rozehnaly 

3 tisíce lidí, které demonstrovaly proti režimu. 

11. – 17. listopadu 1989 – Ve čtyřech velkých 

městech Severočeského kraje (v Teplicích, 

Litvínově, Děčíně a Mostě) se konaly spontánní 

demonstrace tamních obyvatel namířené proti 

neustále se zhoršující kvalitě životního prostředí v 

Podkrušnohoří.  

12. listopadu 1989 – Za účasti několika tisíc 

československých věřících, kterým bylo v rámci 

zlepšování obrazu socialistického Československa v 

zahraničí umožněno vycestovat, se v Římě konal 

slavnostní akt – svatořečení Anežky Přemyslovny, 

která ve 13. století zasvětila svůj život péči o chudé a 

nemocné. 

 

  

obrázek 15 – 30 let výročí 
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17. listopadu 1989 – Studentské 

demonstrace zahajují začátek Sametové 

revoluce a tím i pád komunismu 

v Československu. 

18. listopadu 1989 – Vojáci základní 

služby byli izolováni od vnějšího světa. 

Informace do kasáren přesto pronikly, 

takže politicky nebyla armáda a sní 

spojená bojová technika v rukou 

důstojníků a strany, ale v rukou vojáků 

vojenské služby. 

20. listopadu 1989 – Demonstrace 

pokračují, jen v Praze narůstají z 200 tisíc 

předešlých dnů na 500 tisíc. 

27. listopadu 1989 – Generální stávka 

v Československu. 

28. listopadu 1989 – Komunistická strana 

Československa oznamuje, že se vzdává 

mocenského monopolu. 

Rozhovor s paní profesorkou 

Veronikou Trégnerovou o 

Sametové revoluci 

 

obrázek 17 – Mgr. Veronika Trégnerová ve 20 

 •Věděla jste o tom, že má být 17. listopadu shromáždění 

na Albertově k výročí 50 let od uzavření českých 

vysokých škol nacisty v roce 1939? 

Že má být 17. listopadu nějaké shromáždění, jsem věděla 

pouze díky tomu, že naši vyučující vyšli studentům vstříc a 

zrušili seminář, který se měl konat v pátek odpoledne. 

Tenkrát se lidé nesvolávali přes sociální sítě, musel vám o 

tom někdo říct osobně. Nevěděla jsem tudíž, o co se jedná. 

Myslela jsem si, že je to jedna z mnoha pietních akcí, 

kterých jsem už za svůj život absolvovala dost. 

•Jaká atmosféra byla tento den na fakultě?  

Atmosféra ten den myslím, nebyla na fakultě nijak zvlášť 

výjimečná. My jsme ale většinu výuky netrávili na hlavní 

budově fakulty, nýbrž v Celetné ulici, kde sídlila katedra 

etnografie a folkloristiky. 

•Byla jste na shromáždění? 

Je to už opravdu hodně dávno, ale naštěstí to vím docela 

přesně, neboť už tenkrát jako studentka historie jsem 

chápala, že jsem asi zažila ve svém životě něco 

neobyčejného, na co budu dlouho vzpomínat a napsala 

jsem si tehdy nějaké poznámky. Volného odpoledne jsem 

využila k návštěvě knihoven a nákupu nějakých vánočních 

dárků. Večer jsem byla sama doma (rodiče s mladší sestrou 

jeli navštívit babičku v Jindřichově Hradci) a přijel k nám 

můj tehdejší přítel (můj dnešní manžel), který pocházel z 

malého městečka v severních Čechách. O tom, co se děje v 

centru Prahy, jsme samozřejmě neměli ani tušení. 
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•Jak jste prožívala 17. listopad 1989? 

V sobotu se vrátili rodiče od babičky, moje maminka 

měla noviny a hned přiběhla a ptala se, co že se dělo 

a jestli jsme tam byli. Já jsem stále nic nevěděla a 

přečetla jsem si zprávu v Rudém právu, která 

samozřejmě lhala. Psalo se o tom, že studenti nesli 

hesla proti KSČ a že demonstrace musela být 

„usměrněna“ příslušníky VB. Průvod měl jít 

původně z Albertova na Vyšehrad, studenti (dnes už 

víme, že na tom měl velký podíl agent STB Růžička – 

Zifčák) chtěli jít na Václavské náměstí a na Národní 

třídě se setkali s policisty. V neděli jsme s přítelem 

byli bruslit na Štvanici a odpoledne v kině na 

Hříšném tanci. V TV večer vystupovala tehdejší 

ministryně školství Synková a dva studenti Karlovy 

univerzity, rozšířily se totiž zprávy o údajné smrti 

Martina Šmída (později se zjistilo, že se jednalo o 

záměrně vypuštěnou dezinformaci). 

 •Podílela jste se na stávce 20. listopadu? 

V pondělí 20. 11. jsem šla ráno jako obvykle na 

přednášky do Celetné ulice, tam ale visela cedule 

STÁVKA a prohlášení, že na protest proti 

brutálnímu zásahu pořádkových sil proti 

demonstrantům studenti vysokých škol zahajují 

týdenní stávku. Šla jsem tedy na hlavní budovu 

fakulty (dnes Palachovo nám.), kde jsem potkala 

již zmíněnou kamarádku a poprvé jsem se vlastně 

pořádně dozvěděla, co se stalo. Policisté s 

plexisklovými štíty studenty obklíčili a kdo se chtěl 

dostat pryč, musel proběhnout uličkou, kde 

většinou utržil nějakou ránu pendrekem. Hrozilo 

také umačkání davem. Hodně studentů bylo různě 

potlučeno, byly zlomeniny a otřesy mozku. 

Všeobecně se hovořilo o masakru.  

Na fakultě se nám představil stávkový výbor, bylo 

nám přečteno prohlášení vysokoškolských studentů 

s deseti požadavky. Tyto naše požadavky měly být 

podpořeny generální stávkou 27. 11. Měli jsme 

přesně týden na to, zmobilizovat celou republiku. 

Tenkrát se to zdálo naprosto nemožné. 

Odpoledne se vrátil můj přítel ze služební cesty do 

Kolína, vyzvedla jsem ho na nádraží a rovnou jsme 

směřovali na Václavské náměstí, kde se od čtyř 

hodin konala demonstrace. Na pomníku sv. 

Václava stálo několik lidí, kteří drželi vlajky nebo 

různá hesla, transparenty (Svobodné volby, Konec 

totality aj.). 

Lidé nadšeně tleskali a zvonili klíči. Skandovala se 

různá hesla (Miloše do koše, Miloši končíme, 

Štěpána k lopatě, Demisi, Svobodu aj.).  

Potom se rozhodlo, že se půjde na Hrad. 

Skandovalo se: Češi pojďte s námi, Dneska celá 

Praha, zítra celá země a další. Když se šlo kolem 

redakce Svobodného Slova, lidé skandovali: Pište 

pravdu! Průvod zabočil na Národní třídu. 

•Jak jste se dozvěděla o demonstraci na Národní 

třídě? 

 

Někteří mí spolužáci se páteční demonstrace 

zúčastnili, byla mezi nimi i moje kamarádka, která 

mi v pondělí vše vylíčila. 

 

obrázek 18 – Památník 

  



 
1. vydání 

 

16 

 

V prostoru před Svazem čs. spisovatelů se 

skandovalo: Vydávejte Havla! Lidé mávali z 

oken, vystrkovali prapory. Když průvod 

procházel kolem Národního divadla, lidé 

volali: Ať žijou herci a herci z divadla mávali. 

Tramvaje stály prázdné v řetězu na nábřeží za 

sebou a zvonily, sedělo v nich několik starých 

lidí, někteří měli v rukou zapálené svíčky a 

zdravili průvod. Na budovách žurnalistické 

fakulty a FAMU visely nápisy: Okupační 

stávka. Na Hrad jsme tehdy nedošli, na mostě 

byly zátarasy, příslušníci VB už ale na lidi 

nesměli útočit. 

  

•Byla jste na demonstraci 22. listopadu na 

Václavském náměstí? 

22. 11. jsem se demonstrace rovněž 

zúčastnila, ale nejvíce mi v paměti utkvěla ta 

o den dříve, tj. v úterý 21.11. Přicházela jsem 

na Václavák zezdola od Můstku, někdo mluvil 

do mikrofonu a mně se zdálo, že poznávám 

hlas svého strýce, tehdejšího zástupce 

šéfredaktora Svobodného Slova (noviny) 

 Tehdy jsme pochopili, že se opravdu něco děje. Byla 

to ale tehdy ještě taková bublina, ve které jsme byli, 

protože mimo Václavské náměstí lidé nevěděli vůbec 

nic a dokonce když jsem přijela domů, všichni se mi 

smáli, nikdo nevěřil, že se něco opravdu může změnit, 

starší lidé měli zkušenosti z roku 1968. My mladí ale 

ne, proto jsme do toho šli naplno a pochybnosti jsme 

si vůbec nepřipouštěli. 

 

V týdnu se pořádaly spanilé jízdy do všech krajů 

(studenti a herci), kdy se na venkov vyvážely 

informace, různé letáky, prohlášení a hlavně výzvy, 

aby se podniky připojily ke generální stávce. 

Navštívila jsem také přítele, v jehož továrně, kde 

tehdy pracoval, stáli ještě na vrátnici milicionáři a 

nechtěli nikoho pustit dovnitř. Dala jsem mu nějaké 

materiály a v pátek už přivezl do Prahy prohlášení, 

že se jejich oddělení připojuje ke generální stávce. 

•Byla jste na shromáždění na Letenské pláni? 

Obou dvou shromáždění na Letenské pláni jsem se 

samozřejmě zúčastnila. Byla jsem v té době už hodně 

nastydlá, neboť v roce 1989 v listopadu již mrzlo a 

dokonce i chumelilo, ale to, co na Letné probíhalo, 

bylo natolik zajímavé, že jsme zimu ani jiné 

nepohodlí nevnímali. Byla tam úžasná atmosféra. 

Letnou už přenášela Československá televize, takže 

všichni lidé v celé republice již měli informace o tom, 

co se děje a v pondělí skutečně proběhla 

dvouhodinová generální stávka. Stalo se tehdy ještě 

mnohem víc věcí, nebylo by to na jeden rozhovor, ale 

všechno nakonec vyvrcholilo zvolením Václava 

Havla prezidentem. 

 

Skandovalo se, Češi pojďte s námi, 

Dneska celá Praha, zítra celá země a 

další. 

Rychle jsem postupovala dopředu, blíž k 

balkónu Melantrichu a potkala jsem tam tetu, 

se kterou jsme se protáhly do budovy. 

Nemohly jsme samozřejmě na onen balkón, 

ale byly jsme v kanceláři o patro výše a dívaly 

se z okna přímo na něj. Vystoupil tehdy 

poprvé Václav Havel, řekl asi tři věty, poté 

Jiří Bartoška, student Martin Mejstřík a další. 

Na závěr vystoupila Marta Kubišová a 

zazpívala Modlitbu. V redakci zvonily telefony 

ze všech stran a volaly různé redakce 

zahraničního zpravodajství. 
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•Zúčastníte se oslav 30 let od Sametové 

revoluce? 

Oslav třicátého výročí se plánuji zúčastnit, 

protože ať už je dnes situace jakákoliv, rozhodně 

je co slavit. A doufám, že tentokrát si tu trasu 

tehdejšího průvodu projdu a že to letos neskončí 

zase masakrem na Národní třídě.  

•Jak hodnotíte Sametovou revoluci po třiceti 

letech? 

Bylo to krásné období a přineslo nám svobodu a 

demokracii. Zařadili jsme se do společenství 

dalších demokratických států a stali se jejich 

plnoprávnými členy. Splnily se nám sny o 

cestování a mohli jsme se realizovat ve svých 

zaměstnáních. Konečně jsou v naší zemi 

respektována lidská práva. Není cenzura, jsou 

svobodné volby, obchody plné zboží. Bohužel se 

ukázalo, že demokracie vyžaduje také lidi, kteří 

jsou schopni přijmout zodpovědnost za své životy 

a za svá rozhodnutí. A v tom máme ještě rezervy. 

Také jsme příliš podlehli dojmu, že demokracii 

nám již nemůže nikdo vzít a přestali jsme ji střežit. 

Nedávali jsme pozor na politiky a na to, zda 

pracují ve prospěch lidu a ne především svůj 

vlastní. Ale pořád doufám, že se jednou naplní 

slova Václava Havla, že až bude úplně nejhůř, 

zase se to obrátí k lepšímu. Ale je to jen na nás. 

Nesmíme na to spoléhat jako na pověstné Blanické 

rytíře.  

Autor: Ondřej Cagaš 

 

obrázek 19 – Demonstrace a výhled na Hrad 

 •Zúčastníte se oslav 30 let od Sametové 

revoluce? 

Oslav třicátého výročí se plánuji zúčastnit, 

protože ať už je dnes situace jakákoliv, rozhodně 

je co slavit. A doufám, že tentokrát si tu trasu 

tehdejšího průvodu projdu a že to letos neskončí 

zase masakrem na Národní třídě.  

 

obrázek 20 – Demonstrace  

 

obrázek 21 – Václav Havel 
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Sdýlej a breč aneb Než to smažou… 

“Jak se sdílí “Kolikrát sdílíš, tolikrát jsi 

člověkem“, nebo “Sdílím, tedy jsem“.“ – 

anonym 

Milí hashtageři, 

určitě každý z vás používá sociální sítě. 

Důvody jsou jasné – komunikování s přáteli, 

sdílení vaší svíčkové, projíždění hlavní stránky 

v časovém rozmezí 30 minut (čtěte CELOU 

NOC) anebo kvůli informacím z Hradu na 

profilu Jiřího Ovčáčka (pozn. nevím, který 

z těch dvou účtů je fake a který pravý). 

Ať už chceme, nebo ne, sociální sítě ovlivňují 

náš život. Rubriku jsem pojmenovala „Sdýlej a 

breč aneb Než to smažou…“.  

Určitě každý z vás má svého otravného 

pisálka, hatera, “fanouška“, stalkera, anebo 

dotěrného/ou nabalovače/čku. K zaměření 

rubriky první části mě inspiroval projekt Ester 

Geislerové a Josefíny “Terapie sdílením“ a 

v druhé části český politický bizár z Twitteru. 

“Terapie sdílením“ je stránka na Facebooku, 

kde lidé posílají své bizarní konverzace 

s partnerem, nebo partnerkou. Obecně se 

jedná o otravné balící fráze, nebo o trapné a 

napjaté situace mezi partnery, kamarády, nebo 

prozatimními kamarády. Na této dvojstránce 

v příštích čtyřech číslech budete svědky 

donjuanského syndromu* a přesvědčíte se, že 

nejste jediný, kdo zažívá trapné momenty 

v konverzaci s někým. Podělím 

se s vámi o přepisy konverzací 

z whatsappu, instagramu, nebo 

messengeru. Konverzace budou 

mé, anebo mých blízkých, 

ovšem ti mi poskytli souhlas. 

Samozřejmě, že nebudu 

porušovat GDPR, neuvedu 

tedy jméno, ani nezveřejním fotografii onoho 

“Romea“.  

 Druhá část rubriky je pro ty, kteří se orientují v české 

politice a v bizáru a pro ty, kteří se chtějí dozvědět něco 

zajímavého. Poznáte zde potřísněné klenoty českého 

politického bizáru. Obě témata této rubriky spojuje 

jedna věc – TRAPAS. Okopíruji status, napíšu zdroj, 

okomentuji hashtagy, protože se bude jednat o tweety.  

Pravopisná chyba v názvu je záměrně, protože nejsme 

neomylní a každý z nás může udělat chybu. Doufám, že 

důvod vaší prokrastinace bude čtení písmenek na papíře 

této rubriky. 

*(pozn. Donjuanský syndrom – nemoc, která postihuje 

jedince – pocit vlastní důležitosti a nutná potřeba 

ohromit druhého jen svým egem). 

1)  Po roce se mi ozval jeden kluk, se kterým jsem 

randila asi 2 měsíce. Už tehdy to bylo trapné a 

jakmile jsem se dozvěděla, že hraji doslova na třetí 

housle, symfonie byla z mé strany ukončena.  

Z konverzace o psech jsme došli ke cliché “jak se 

máme“. A takhle to dopadlo. #whatsapp 

“On: Víš co, my už jsme s Liduškou spolu rok. To to 

letí! : 

Ona: Ale před rokem jsme randili spolu my.  

On: Jo, ty myslíš tenhle úlet. xD 

Ona: Proč jsi mě kontaktoval? 

On: Nikdo mi to nezakázal. =D 

Ona: Takže Liduška byla dáma číslo jedna, nebo dáma 

číslo dvě? =D 

On: Naštval jsem tě tím? =/ 

Ona: To není fér vůči mně, ani vůči Lidušce. Jo, ty jsi 

vlastně tehdy říkal, že nejsem tvá současná jediná, ale 

současná třetí. Pro mě to něco znamenalo, ale i tak jsem 

se nad tím povznesla. 

  

obrázek 22 –

Whatsapp  
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On: Tak bylo to na jaře, tak rok sem, rok tam. 

:P Já vůbec nechápu, šéfová, proč jsi tak 

triggered? :‘(“ 

Kluk, se kterým mi nevyšlo rande, ale zůstali 

jsme kamarádi. Jen jsem neporozuměla jeho 

poslední větě. Na otázku, zda mi to vysvětlí, 

už neodpověděl a dál si jel svou. Abych 

zasadila do kontextu, tak jsem mu psala 

jedno letní a prázdninové odpoledne 

z restaurace, kde jsem byla s kamarádkou. 

“Ona: Já jsem už zadaná. 

On: Tak to ti gratuluji!!! Někdo se našel 0:))  

Ona: Teďka sedím s kámoškou v restauraci. 

Chceš na ní kontakt?  

On: tak jo =) 

Ona: ***** ****** (jméno na facebooku) 

On: na facebooku mám napsat? =)  

Ona: Jo, napiš. Bude ráda. =) 

On: spíš jestli se jí líbím já 

Ona: To uvidíš časem. Kdo nic nezkusí, nic 

nezažije =)  

On: To je můj citát vytetovaný na zádech =‘( 

 „obrazně‘‘ 

“Tak jako starý marxismus-leninismus měl své 

pověstné tři součásti, moderní pokrokářství 

rovněž stojí na třech pilířích – je to masová 

migrace, genderová ideologie a klimatický 

alarmismus.“ migrace, genderová ideologie a 

klimatický alarmismus.“  

 

 Politické okénko  

Tweety zveřejněny dne 18. 10. 2019 

Vybrala jsem tweety tří (dle mého názoru) 

nejvýraznějších politických 

představitelů. Myslím si, že to stojí za 

okomentování. Retweetujte, 

screenujte, než to smažou!  

 

obrázek 25 – Profil premiéra A. Babiše 

Profil premiéra Andreje Babiše (ANO 2011). 

Oslovení “Čáu lidi“ by asi překročilo hranici v počtu 

znaků. Přijde mi neskutečně komické, že je vše 

vyřešené. Jinak mluví ve světě a jinak tady. Takže 

Česko nechce tvrdý Brexit, nechce ani jednoho 

uprchlíka, ale chce být v EU… 

#slovabudoucíhoprezidenta 

“Jsem zpět z Bruselu. Máme dohodu o brexitu. 

Uvidíme, jestli ji zítra schválí britský parlament, ale 

premiér @BorisJohnson si na Evropské radě dost 

věřil. Tak mu držím palce. ČR tvrdý brexit nechce. 

Jednání ale bylo pozitivní a potěšilo mě, že jsme to 

vyřešili.“  

Profil mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka. Pan 

Ovčáček demokraticky projevil svůj názor, jak to 

s oblibou říká a dělá, a sdílel komentář z Institutu 

Václava Klause. Jsem ráda, že jsme retweetovali něco, 

na čem záleží. Ale když se na to podíváte bez veškeré 

ironie, je to vskutku smutné, když se mluvčí vyjadřuje 

tímto způsobem. 

#kdybybizarnosttěchtotweetůněkdopřevedl 

nauhlíkplanetavybouchne 

  

obrázek 24 – 
Twitter  

obrázek 23 – Rytíř  
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Profil starosty Řeporyjí Pavla Novotného 

(ODS) se hemží vtipy, sluníčky a 

obscénnostmi. Má jeden 

z nejsledovanějších, nejkomentovanějších a 

nejkontroverznějších profilů na Twitteru, co 

se ze sféry politiků týče. Někdo by si ho 

spletl s rapperem Kapitánem Demem – 

“Miluji všechny lidi na světě a posílám lásku 

celý planetě,…“  

 

obrázek 26 – Pavel Novotný 

Sdílel upravenou fotku svého odhaleného 

pozadí z reklamy MALL.cz, kde byl přidán 

nápis “S holou řití do nebes přivede vás 

ODS“ a vyjádřil se: “Neuvěřitelná drzost. 

Autora si najdu a pozná obecní šatlavu. Ale 

konečně je jasně vidět, že mám hezčí zadek 

než Ewa Farna i soudruh doktor práv z 

Bratislavi a lžidoktor pegagogiky 

Ondráček“. 

 

 A na závěr si dovolím malou vsuvku, prezident Miloš 

Zeman byl na “rekondičním“ pobytu v nemocnici po dobu 

čtyř dnů. Šumperská nemocnice si vystřelila z pana 

prezidenta tweetem “Jste zdraví, cítíte se dobře, ale 

uvažujete o krátkém “rekondičním pobytu“ v nemocnici? 

Pak jsme tím správným místem (emoji zdviženého palce). 

Zdravé pacienty máme nejradši! Těší se na vás váš tým 

lékařů a sester. #rekondicnipobyt #NemocniceŠumperk 

#zactyridnyvkondici“ I když byl příspěvek smazán, někdo 

stihl si udělat screen! Třeba pisálek byl hacker z 

jednoho amerického státu. 

Díky, že jste “dosvajpovali“ až sem. Udělme si rekondiční 

pobyt a příště nasdílenou… 
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Státy Asie 

Milí čtenáři, ráda bych vás uvedla do nové rubriky, 

Státy Asie, kterou jsem pro vás začala psát, neboť 

se mi toto téma zdálo v dnešní době velmi 

zajímavé, ale zároveň opomíjené. Všichni obracíme 

naše oči na západ s vidinou lepší budoucnosti a 

opomíjíme sice penězi chudší, ale kulturně bohatší 

východ. Snad vás toto téma zaujme a obohatí stejně 

jako mě. Nemusíte se stát jako já posedlí Asií, stačí, 

když si čtení užijete a něco si odnesete. 

 PREFEKTURA: území pod mocí nějakého 

určitého úřadu. 

Města, která mají více než 10 milionů obyvatel 

jsou např.: Peking, Šanghaj, Wu-chan, nebo 

Kanton 

 

Jazyky a náboženství 

V Číně se aktivně používá asi 292 jazyků, z 

nichž je nejvíce používána mandarínština, kterou 

hovoří 70% obyvatel. Existují však i další 

varianty čínštiny či jiných jazyků, ale ty již 

nejsou tak rozšířené. Čínské znaky jsou 

sjednocující prvek pro mluvčí vzájemně 

nesrozumitelných čínských dialektů či jazyků. 

Toto písmo se navíc v Číně používá již tisíce let. 

Standardní čínština – varianta mandarínštiny je 

oficiální národní jazyk Číny a je založena na 

dialektu používaném v Pekingu. V ČLR se dále 

mluví např.: čuangštinou, thajštinou, 

mongolštinou, ujgurštinou, kazaštinou nebo 

saríqólštinou. 

V ČLR vládne oficiálně ateismus a jsou tam 

antireligistické kampaně. Přestože je náboženská 

svoboda zaručena ústavou. Náboženské 

organizace mohou být předmětem státní 

perzekuce. Čínská civilizace je ovlivňena hlavně 

taoismem, konfuciánstvím a buddhismem. 

Čína (Čínská lidová republika) 中华人民共和国   

Základní údaje 

• Hlavní město: Peking 

• Státní zřízení: lidová demokratická 

republika 

• Prezident: Si Ťin-Pching 

• Měna: čínský Jüan 

• Jazyk: čínština 

• HDI: 0,727 (2014) 

• Počet obyvatel: 1 412 468 771 (2017) 

Rozloha: 9 596 960 km2 

 

 

 

Administrativní členění 

 Čína (ČLR) má vícestupňový správní systém. Má 

23 provincií, přičemž Tchaj-wan neovládá. Taky má Čína 

ještě pět autonomních oblastí (Sin-ťiang, Vnitřní 

Mongolsko, Ning-sia, Kuang-si a Tibetská autonomní 

oblast). Čína se dělí na provincie a autonomní oblasti, 

autonomní prefektury, okresy, autonomní okresy a města, 

která se dělí na menší města či obce.  

 

  

  obrázek 28 – Čínská vlajka 

obrázek 27 – Peking  
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Lidé 

 Čína je nejlidnatější zemí světa. Čína uznává 

oficiálně 56 etnických menšin. Největší etnická 

skupina v ČLR jsou Chanové, kteří tvoří asi 91,51 % 

obyvatelstva. Hodně menšin bylo chanizováno, a tak 

nemají již žádnou vlastní kulturu nebo jazyk. 

Gramotnost v Číně je 82 %. 

 
obrázek 29 – Chanové  

 Vrazi byli souzeni však v Anglii i přesto, že 

Číňané žádali o vydání těchto lidí do své 

spravedlnosti. Hong Kong. Smlouva také 

dávala povinnost Číně platit válečné reparace 

 

 
obrázek 30  – 1. Opiové Války

 

obrázek 31 – Jak  funguje soc. kredit. systém 

Zajímavosti 

Čína plánuje do roku 2020 spustit systém 

sociálního kreditu, který dnes již na některých 

místech zkouší, a který je považován za 

nejpropracovanější systém pro kontrolu lidí 

na světě. 

•V Číně je velmi přísná kontrola internetu, a 

tak se na jejím území nepřipojíme na 

Youtube, Twitter, Facebook nebo Google. 

Mají sice místní varianty, ale stejně, dokázali 

byste bez toho žít? 

•Díky politice jednoho dítěte je teď v ČLR 

odhadem o 34 milionů víc mužů než žen, 

neboť si ženy nechávaly raději chlapce, který 

měl v budoucnu větší naději, že uživí rodinu 

spíš, než dívka, takže s holčičkou šly ženy 

spíše na potrat. To je taky jeden z důvodů, 

proč byla politika jednoho dítěte zrušena. 

Svátky – Lunární rok slaví Číňané od 1. do 13. 

února, 1. a 2. května Svátek práce nebo Vznik Čínské 

lidové republiky od 1. do 7. října. Jak slaví Číňané 

třeba Lunární rok? Každý rok je zasvěcen jednomu 

ze dvanácti zvířat a s ním pro ten určitý rok daným 

živlem. Lidé vycházejí ven a oslavují dané zvíře. 

Ohňostroje na oslavách taky nechybí a rodiny se 

setkávají, neboť mají všichni volno (1,4 mld. lidí). 

Hodně lidí toho využívá a jedná se prý o největší 

migraci na Zemi. Holt Číňani umí pořádně slavit. 

Historie 

Mou nejoblíbenější částí čínské historie jsou Opiové 

války, o kterých vám teď něco řeknu. Tyto války, 

probíhaly dvě, ale my se budeme zabývat tou první, 

která se konala v rozmezí let 1839-1842. Konflikt byl 

mezi ČLR a Anglií. V letech 1821-1837 byl 

zaznamenán skoro pětinásobný nárůst dovozu opia. 

Číňané chtěli, aby Britové dovoz opia zastavili, 

neboť mělo vliv na zdraví obyvatelstva. Konflikt 

však začal zavražděním jednoho čínského muže, 

Brity.  
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Přátelé konspiračních teorií – Elina a Jákobín 

Drazí čtenáři, 

v našem Konspiračním kroužku se společně 

ponoříme do fascinujícího a úžasného světa 

teorií, u kterých se zamyslíte! Doufáme, že si 

zapolemizujete a užijete chvilky s naší rubrikou. 

 

 Možná to jsou jen stroje vlády na to, aby nás mohla 

lépe sledovat. Ano, tato myšlenka se zdá být trošku 

přitažená za vlasy, ale když jsme si o ní něco více 

přečetli, zjistili jsme, že by to mohla být pravda. 

Podívejme se na zajímavou teorii, která vychází 

z historie Spojených států amerických.  

Vznik 

Pravdou je, že v 50. letech 

minulého století bylo velice 

lehké vyloupit banku. 

Stačilo jen přijít s 

libovolnou zbraní v ruce (třeba i dětským prakem) a 

říct si o peníze. Neexistovalo mnoho způsobů, jak 

banky zabezpečit. 

Když se proto roku 1953 Allen Dulles stal 

ředitelem CIA (Central Intelligence Agency), přišel 

s nápadem, jak zabezpečit Ameriku. Rozhodl se pro 

plán, jehož hlavním cílem bylo ukrýt nespočet 

kamer na těžko dosažitelná místa. Dulles však 

věděl, že tento plán by trval až moc dlouho. Dne 

15. dubna 1956 se setkal s prezidentem 

Eisenhowerem a navrhnul mu plán, dát kamery do 

vzduchu. Pracoval s myšlenkou, že je jednodušší 

sledovat vše shora než přepínat mezi kamerami na 

ulici.  

Jak? 

❖ CIA zavraždila Johna F. Kennedyho, protože 

odmítl zabít a nahradit miliardy ptáků drony. 

❖ Peníze daňových poplatníků byly utopeny do 

projektu robota “Turkey X500”, který má být 

využíván k lovu velkého ptactva. 

❖ Vláda USA maskuje tým techniků Boeingu v 

prostoru 51, který má být využit pro tajnou 

vojenskou misi. 

 

Neustále pod dozorem  
Měli jste někdy pocit, že vás někdo sleduje a 

když jste se otočili, byl tam jenom holub? Možná 

jste si jen pomysleli, že jste paranoidní a přešli to. 

Nebo byste se měli možná bát víc, než si myslíte. 

Mnoho z vás jistě zná horor jménem Ptáci. Strach 

z ptáků je pro člověka přirozený. Ostatně jsou to 

potomci dinosaurů, mohou na rozdíl od lidí létat, 

takže nad námi mají vzdušnou převahu, a navíc jí 

primárně zrní, ve kterém je lepek, který se 

používá na kontrolu populace. 

Všechno to zní možná až příliš neuvěřitelně.  

Položme si tedy otázku: „Jsou ptáci vůbec 

skuteční?“ Nebo ještě lépe: „Jsme skuteční my?“ 

O tom však až někdy jindy.  

obrázek 33 – Holub s kamerou 

  

 

  

obrázek 32 – Holubí kamera 
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Když spojíme všechny teorie dohromady, 

vznikne hnutí Birds Aren’t Real, které tvrdí, 

že CIA se zbavila 12 miliard opeřenců, 

protože vedoucí pracovníci v této organizace 

byli rozhořčeni, že ptáci shazují na okna 

jejich aut fekálie. Ptáci byli vyhlazeni mezi 

lety 1959 a 1971 za pomocí speciálně 

upravených bombardérů B-52, které byly 

naloženy jedem. Poté byli nahrazeni ptačími 

roboty, které bylo možné použít ke sledování 

Američanů. 

Hnutí s názvem Birds Aren’t Real založil 

student angličtiny a filozofie z Univerzity v 

Memphis v Tennessee, Peter McIndoe. 

Poprvé se s hnutím ukázal na pochodu za 

ženská práva v roce 2017. Video záznam 

zachycuje McIndoea s cedulí, jak narušuje 

protest a vykřikuje: „Birds are a myth; 

they’re an illusion; they’re a lie. Wake up 

America! Wake up!”. Nápad prodeje věcí 

(triček, čepic a samolepek) s nápisem Birds 

Aren’t Real přišel poté, co se senzace 

zviditelnila přes Instagram. 

McIndoe nevyšel z role ani jednou během 

30minutového telefonického rozhovoru pro 

Audubon. Hájil zákonnost hnutí, hlavně 

kázáním toho, co Birds Aren't Real není. 

„Myšlenku, že by to mohlo být použito k 

tvorbě satiry v temné a napjaté době 

americké kultury, shledávám jako nesmysl,“ 

říká McIndoe.  

obrázek 34 – Není toto skutečný holub? 

 

 Komik Kendrick Smith během podcastu řekl: “Všichni 

ptáci zemřeli v roce 1986 v důsledku toho, že je 

Reagan zabil a nahradil je špiony, kteří nás nyní 

sledují. Ptáci pracují pro buržoazii," čímž přidal na síle 

a oblíbenosti konspiračních teorií zpochybňující 

opravdovost opeřenců. 

 

obrázek 35 – Mechanický holub 

Co si teď myslíte o těch krásných létajících 

stvořeních? Jsou to pro vás ta samá 

stvoření, jako před přečtením tohoto 

článku, nebo jste na pochybách, co si 

vlastně máte myslet? 

-  

-  

 

 

 

 

 

- Autoři: Jakub Mazel a Eliška Štíbrová 
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Hororový dýchánek s Nikol  

Vítejte v hororovém šílenství, v hlubinách vod 

temných jako nejhlubší noc, ve které slyšíte, kapat 

vodu ze stropu, kroky v druhém patře, stvoření 

nad naše přízemní chápání, stvoření, která nás v 

noci nenechá spát, a přesto se do těchto vod 

vydáváme stále častěji s nedočkavostí a 

očekáváním, že se něco stane, vstávají nám 

chlupy na hlavě, když sledujeme dění na 

obrazovkách, když čteme napínavé trápení 

hlavního hrdiny… Tady jsme doma, v temnotě, 

přidejte se ke mně a zkuste objevit neomezenou 

hloubku lidské fantazie, která se nemusí skrývat v 

nekonečných stínech a zvucích, které nám nedají 

spát. 

Pro začátek je nutné, si uvědomit, že horor, stejně 

jako jakékoliv jiné příběhy, filmy, hry a další 

výtvory lidské fantazie, jsou jen výplody něčí mysli, 

která si usmyslela, že chce někoho vyděsit.  

Tudíž když se bojíme, máme v podstatě strach z 

něčeho, co neexistuje nebo se to nemůže v životě 

stát. 

Příběhy tvořené podle skutečných příběhů si potom 

můžeme sami najít a prozkoumat, jsou to příběhy, 

které se již staly, tudíž nám již nic nehrozí. 

To je to nejdůležitější, co by si měl člověk 

pamatovat, když se chce ponořit do světa strachu. 

Druhou věcí, kterou osobně považuji za odlehčující 

je, nebýt sám.  

Každý druh strachu je pro nás o to děsivější, když 

vedle sebe nemáme osobu, která by se buď bála 

ještě více a donutila nás tím ji neustále ubezpečovat 

a odlehčit náš strach anebo naopak by ona osoba 

ulevila od strachu nám. 

A nyní se můžeme pustit do toho děsivého 

dobrodružství. 

Otcem Hororu jsou gotické romány, které vznikaly 

na konci 18. století. V 19. století na ně navázali další 

autoři se svými romány, jedním z prvních se stal 

Dracula od Brama Stockera, který jej napsal na 

motivy díla The Vampyr od Johna W. Polidoriho 

nebo Podivný případ Dr. Jekylla a pana Hyda od 

Roberta Louise Stevensona a v neposlední řadě 

také Frankenstein Mary Shelleyové. 

 

Temný kout 

Krev, křik, strach a děs, to vše obsahuje většina 

hororových příběhů, některé jsou pro nás až 

nechutné kvůli obsahu krve a násilí, které 

podněcuje děsivou atmosféru a strach z 

neznámého, tajemného, něčeho, co nevidíme 

hned, co nás děsí.  

Strach je v hororových příbězích hlavním 

tahákem, lidé se totiž dokáží bát v podstatě 

čehokoliv. Můžeme se bát temných koutů v 

našem pokoji, když padne tma, nebo se můžeme 

bát nás samotných. 

Pravý horor potom nemusí nutně znamenat 

nadpřirozeno, které nedokážeme vysvětlit, ale i 

lidskou nedokonalost a touhu po tom, mít vládu 

nad životy ostatních. 
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Poté Edgar Allan Poe a na něj navazující H.P 

Lovecraft, jehož příběhy o kosmických bytostech 

nad naše chápání, které byly moc nákladné, a tak 

nebyly nikdy zfilmovány. 

Právě rozvoj filmu dal hororu nový nádech a jaksi 

jej oživil ještě o něco více. 

Žánry 

Například realistický žánr, kde se nejedná o 

nadpřirozeno, řadí se tam také hororový thriller, 

psychologický horor, detektivní či kriminalistický 

horor a slasher.  

Například takový slasher pojednává o jedinci, 

sériových vrazích, kanibalech atd. 

Kvůli tomu, že thriller a horor mají podobný účel, 

často se najdou díla, která se řadí do obou skupin, 

jediný rozdíl mezi těmito dvěma se týká působení 

na diváka, zatímco horor má v divákovi vyvolat 

osobní strach z věci, u thrilleru se divák bojí spíše o 

osud hlavní postavy. 

Pokud se jedná o ten zbytek, v podstatě jde jen o 

interpretaci daného příběhů, může zahrnovat 

fantasy prvky a žánry stejně jako sci-fi. 

 

obrázek 36 – Monstrum  

Díky neskutečné fantazii lidí a neutuchajícímu 

chtíči tvořit, vzniká horor v podstatě každý den a 

každou hodinu.  

Mezi takové patří ku příkladu, Creepypasty – 

krátké děsivé příběhy, které nemusí mít logický 

základ, ale umí vyděsit stejně dobře jako díla 

známých spisovatelů. 

Nebo krátká videa, která jsou k nalezení všude po 

internetu, prozkoumávání strašidelných míst v 

našem reálném světě, která pro někoho mohou být 

děsivá, pro někoho to může být dobrodružstvím a 

pro jiné jen procházkou. 

Také studentské filmy, jejichž tvorba může svědčit 

o jejich talentu. 

Mezi knižní pecky patří hlavně Stephen King, 

kterého většina čtenářů označuje, za tak zvaného 

krále hororu. 

Jeho příběhy byly několikrát zfilmovány, 

nejnovějším přírůstkem se stal Řbitov zvířátek. 

Ale i příběh jménem To, který se dočkal filmové 

verze v roce 1990 a poté v roce 2017. 

Z filmů je jich tolik, že seznam by byl na týden 

sepisování a tři dny čtení, avšak z novinek se 

můžeme v klidu shodnout právě na nově 

zfilmovaném Řbitově zvířátek a filmech o 

manželích Edovy a Lorraine Warrenových, jako je 

V zajetí démonů a několik dílů o prokleté panence 

Anabelle.  

Pokud jste fanoušky krve, vnitřností a oddělených 

končetin, Saw je pro vás, tím pádem i nový film 

Jigsaw, který na předešlé série navazuje, ovšem 

fanoušky zrovna dobře hodnocený nebyl. 
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Z her je takovou kolébkou hororu hra Amnesie.  

Příběh točící se okolo psychologického stavu 

postavy, jež objevuje vzpomínky svého 

předešlého já a prochází starým hradem, aby 

mohla zabít svého kolegu z práce, avšak po cestě 

postavu pronásleduje cosi tajemného, noční můra, 

ze které se časem vyklubou monstra, před kterými 

je potřeba utéct. 

Ale to, co hru skutečně proslavilo, nebyl jen 

samotný příběh, ale mapy vytvořené hráči, jejichž 

představivost někdy předčila samotnou hru. 

 

obrázek 37 – Panenka Anabelle 

 

obrázek 38 – Hra Amnesia  

Z filmů je jich tolik, že seznam by byl na týden 

sepisování a tři dny čtení, avšak z novinek se 

můžeme v klidu shodnout právě na nově 

zfilmovaném Řbitově zvířátek a filmech o 

manželích Edovy a Lorraine Warrenových, jako je 

V zajetí démonů a několik dílů o prokleté panence 

Anabelle.  

Pokud jste fanoušky krve, vnitřností a oddělených 

končetin, Saw je pro vás, tím pádem i nový film 

Jigsaw, který na předešlé série navazuje, ovšem 

fanoušky zrovna dobře hodnocený nebyl. 

Autor: Nikola Jacáková 

 

  



 
1. vydání 

 

28 

 

Mezi nebem a zemí 

Srážka na dráze 

Od prvního letu dopravního letadla v roce 1914 

ušla letecká doprava dlouhou cestu. Společnosti 

jako Lockheed, McDonnell Douglas, Concorde 

nebo dnešní Boeing a Airbus, se snaží vyrábět stále 

lepší stroje. V některých případech ovšem ani 

nejlepší technika nemůže předejít katastrofě, a poté 

nastupují úřady, jako americký úřad NTSB 

(Národní úřad pro bezpečnost v dopravě), aby 

přišly na to, co zapříčinilo selhání a předešly tak 

opakování stejných chyb. V následujících čtyřech 

číslech bych vám chtěla přiblížit ty nejzajímavější 

letecké nehody, i s jejich řešením.  

Teď vám přeji pěkné čtení a jako vždy… příjemný 

let. 

 

  

 

 

Datum havárie 27. března 1977 

Letecká společnost KLM, Pan Am 

Typ letadla Boeing 747-2008, 

Boeing 747-100 

Číslo letu KLM 4805, PA 

1736 

Země registrace 

letadla 

Nizozemsko, USA 

Místo havárie Los Rodeos, 

Tenerife, Španělsko 

Počet posádky 30 

Počet cestujících 614 

Počet obětí 583 

 

 

 

 

 

obrázek 39 – Boeing 747 společnosti KLM 

 

  



 
1. vydání 

 

29 

 

V neděli 27. března 1977 je letadlo 1736 

společnosti Pan Am, na cestě z Los Angeles na 

třetí největší z Kanárských ostrovů Gran Canaria. 

Stejný cíl má i letadlo Nizozemských aerolinií 

KLM, let 4805, Krátce před plánovaným 

přistáním ve 12:30 na letišti Las Palmas je 

pilotům, řídící věží sdělena zpráva o výbuchu 

bomby a lety jsou odkloněny na letiště Los 

Rodeos na 25 minut vzdáleném (vzdušnou čarou) 

ostrově Tenerife. Letiště Los Rodeos bylo 

otevřeno v roce 1941 a od té doby neprošlo větší 

modernizací. S jednou ranvejí a bez pozemního 

radaru není stavěno pro takové množství letadel. 

Díky sopce Teide se také často mění počasí, což 

může způsobovat potíže. 

 

Ve 14:30 policie na Gran Canaria otevírá letiště a 

letadlo Pan Am dostává povolení k pojíždění, 

cestu mu ovšem blokuje tankující KLM 4805, a 

proto musí čekat další půl hodiny. Ani po půl 

hodině není letadlům vzlet povolen, protože 

Španělské úřady z neznámých důvodů drží letadla 

na zemi. Mezitím se na letiště snese mlha a bez 

radaru může pozemní kontrola komunikovat s 

piloty jen pomocí vysílaček. 

 

V 17:06 je KLM ve startovní pozici na kraji 

dráhy. Kapitán Van Zanten odbržďuje a rozjíždí se 

směrem k letadlu Pan Am. Věž nařizuje KLM 

odložit start, ale kapitán pokračuje a plnou 

rychlostí míří na Pan Am, které je stále na dráze. 

Když si Van Zanten všimne letadla před sebou, je 

od něj vzdálený pouze 100 metrů. Pokusí se 

vzlétnout, ale je pozdě. 

 

  

 

obrázek 40 – Letiště Los Rodeos 

Druhý pilot Pan Am se také na poslední chvíli 

snaží nehodě zabránit a vyjet z dráhy, ale o 

několik vteřin později KLM v rychlosti 290 km/h 

uřízne Pan Amu vrchní palubu, načež se zřítí o 

několik set metrů dál. 

 

Letoví dispečeři sice slyší náraz, ale kvůli husté 

mlze nemají přesné informace. Přeživší z letu Pan 

Am čekají marně na pomoc hasičů a záchranářů, 

kteří se však soustředí na let KLM, ze kterého 

nikdo z 248 lidí na palubě nepřežil. 

Okamžitě byl na místo nehody povolán tým 

vyšetřovatelů, Jaime Velarde ze Španělského 

týmu a také zástupci z Ameriky a Nizozemí. 

Jejich první úkolem bylo vyfotografovat vše, co 

by mohlo vést k vyřešení. Nejdůležitějším 

zdrojem informací jsou dvě černé skříňky, které 

byly po nalezení silně ohořelé a rekonstrukce 

záznamu mohla trvat několik týdnů. Proto byl 

prvotním zdrojem záznam konverzace z věže. 
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Protože pojížděcí dráha byla plná odkloněných 

letadel, KLM 4805 mělo jet po vzletové ranveji a 

vyjet třetí odbočkou směrem k pojížděcí dráze, 

které jsou propojeny čtyřmi krátkými drahami. 

ŘLP - “Clipper 1736 Tenerife” 

PAN AM - “Dostali jsme instrukce také pojíždět 

po ranveji je to tak správně?” 

ŘLP - “Potvrzuji, pojíždějte po ranveji a opusťte 

ranvej třetí pojížděčkou vlevo.” 

PAN AM - “Třetí vlevo. OK” 

Anglická výslovnost španělského dispečera ale 

nebyla dobrá, tudíž si američtí piloti nebyli jistí, 

kterou pojížděčkou mají ranvej opustit. 

PAN AM - “Můžete potvrdit, že chcete, aby 

Clipper 1736 zatočil vlevo na třetí pojížděčce?” 

ŘLP - “Třetí pane, jedna, dva, tři. Třetí” 

obrázek 41 – Záběry z místa havárie 

Pan Am pojíždí po ranveji. Podle mapky hledají 

výjezd C3, ale výjezdy nejsou jasně vyznačené a 

viditelnost se horší. Sledují odbočky a snaží se 

počítat. Mezitím první důstojník Boeingu 747 

KLM dokončuje checklist, hned poté kapitán Van 

Zanten zvýší plyn, ale první důstojník zasáhne a 

vznese dotaz na věž. Pan Am je stále na ranveji, 

ale KLM zachytí z rozhovoru pouze poslední  

 

 

obrázek 42 – Simulace srážky 

zprávu OK, a tak kapitán nečeká na povolení ke 

startu a přidává rychlost. 

PAN AM - “Jsme stále na ranveji, Clipper 1736!” 

ŘLP - “Clipper 1736, ohlašte se až bude ranvej volná” 

PAN AM - “OK, ohlásíme se až bude volná” 

ŘLP - “Děkuji” 

Příčin havárie bylo tedy hned několik. V první řadě 

bylo na vině počasí. Řízení letového provozu 

nemělo vizuální kontakt a řídilo letadla pouze 

vysílačkou, navíc takový nápor letadel nebyl na 

Los Rodeos obvyklý. Svou roli sehrálo i 

nedorozumění mezi posádkami a řídící letového 

provozu. Všechny tyto faktory způsobily nejhorší 

leteckou havárii všech dob. 

Poznámky  

Černá skříňka – každý letoun má dvě černé 

skříňky, záznamník letových údajů a záznamník 

hovorů v kokpitu. V té době se nahrávalo pouze 

posledních 30 minut letu. 

Clipper – volací znak letadel společnosti Pan Am 

ŘLP – řízení letového provozu 

Autor: Kitty Krásová 
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Po špičkách 

enterchatt quattre royalle (andrša katr roajal), Pas de Quater (padekatr), Pas de chat (padeša), Pas de 

deux (padedé), Port de bras (pordebra) 

To jsou, alespoň pro většinu z vás neznámá 

slova, která nedávají vůbec žádný smysl. Přesto 

je s velkou pravděpodobností znáte. I když v jiné 

podobě. Jsou to názvy velice důležitých pasáží, 

nebo prvků z baletu. V této rubrice se dovíte, co 

stálo za jejich vznikem, co všechno musí 

profesionální tanečník vydržet, aby mohl 

tančit… Teď se však pojďme přesunout na 

začátek. 

 

Vznik baletu  

První zmínky o baletu lze najít už v 15. století v 

Itálii. Tam byl v tu dobu velký zájem o umění, 

díky renesanci, která zde vznikla. Italská města 

často bojovala o „titul“ uměleckého centra. Na 

slavnostech byl právě i tanec. Nebyl to však tanec 

vysoké úrovně. Byl to tanec vyšší společenské 

třídy, která se chtěla předvést před okolními městy 

a vzbudit závist. Tato představení se postupně 

začala dostávat do Francie. 

Kateřina Medicejská, původně z florentského 

vládnoucího rodu, si vzala roku 1533 

francouzského krále Jindřicha II. Právě tato žena 

si do Francie „přivezla“ spoustu umělců. Tímto se 

do Francie dostává tanec v této podobě, který zde 

zdomácněl. V tuto dobu byla snaha umělců, 

napodobit antické umění, znovuobnovení antiky. 

Hodně se zaměřovali na antické divadlo, 

především na takzvaný ballet de cour (dvorský 

balet). Ballet de cour byl spojení instrumentální 

hudby, zpěvu, recitace a tance. Toto představení 

bylo založeno na silném dojmu diváka. Využívali 

pestré, nákladné kostýmy, kulisy a důmyslnou 

jevištní techniku. Tanec se postupně 

osamostatňuje a je čím dál více nezávislým 

uměním. Balet využíval kroky běžných 

společenských tanců. V této době se tam začaly 

objevovat skoky, prvky akrobacie a groteskní 

tanec. 

 

obrázek 43 – Ludvík XIV. 
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Balet za Ludvíka XIV 

Za to, že je balet samostatnou složkou umění, 

vděčíme Francii. Balet se rozšířil hlavně v Paříži.  

Tento tanec se dočkal přízně i dalších panovníků 

Francie, zejména pak Ludvíka XIV., který vládl v 

letech 1643 až 1715. Dvorních představeních se 

zúčastňoval velmi často jako tanečník. Přízvisko 

Král Slunce získal po účinkování v baletu Jeana-

Baptisty Lully, který se nazýval La Nuite (Noc). 

Ludvík XIV. zde tančil postavu boha Slunce 

Apollona. 

Vznik profesionálního baletu se datuje na rok 1661, 

když Ludvík XIV. založil Královskou taneční 

akademii. Akademie měla připravit umělce na 

účinkování ve dvorských představeních. Další 

změna proběhla v „obsazení“. Začali tancovat 

profesionální tanečníci, kteří nahradili šlechtickou 

vrstvu obyvatel.   

Prvním ředitelem Pařížské akademie se stal Pierre 

Beauchamp, talentovaný tanečník, který společně s 

dalšími profesory podporoval nové baletní prvky. 

Také sjednotil principy vytočení nohou a uzákonil 

pět základních pozic nohou (ty v baletu naleznete 

dodnes). Rovněž má zásluhu na zápisu baletních 

prvků pomocí grafických značek. 

Baletní školy ale vznikaly i jinde ve světě. Mezi 

velmi slavné patří Ruský císařský balet v 

Petrohradě, který byl založen v roce 1738. 

Do 80. let 17. století byl balet záležitost pouze 

mužů. První baletka, slečna la Fontaine, vystoupila 

v roce 1681 v pařížské opeře v představení 

Vítězství lásky. To byla zlomová událost, protože 

od té doby je balet povoláním jak pro muže, tak 

ženy. 

Avšak historie baletu je obsáhlá, tudíž se na ni 

můžete těšit v dalším čísle. 

 

 

obrázek 44 – Základní pozice nohou 

 

obrázek 45 – Zápis baletních prvků 

Zajímavosti 

▪ Balet La Nuite trval 12 hodin. 

▪ Balet za vlády Ludvíka XIV. dobře 

vykresluje film Král tančí. 

▪ Traduje se, že Ludvík XIV. vymyslel 

baletní prvek, a to enterchatt quattre 

roaylle (andrša katr roajal)   

▪ Tento prvek se mimo jiné nachází v 

představení Gissele (Žizel) nebo 

Louskáček 

▪ Youtube: (v těchto ukázkách můžete 

vidět již zmíněný prvek enterchatt 

quattre roylle) 

✓       the best entrechat (00:7 až 0:35), 

✓       Tchaikovsky - The Nutcracker, 

Ballet in two acts | Mariinsky Theatre 

(1:11:55 až 1:12:10) 

 

 

 

 

Autor: Dorotea Šilarová 
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Klobouk dolů 

Drazí přátelé jevištního umění, 

 

     rád bych Vás v úvodu své rubriky seznámil s 

výše psaným názvem, který leckomu nemusí, na 

první pohled, evokovat divadelní prostředí. 

Jedná se o nápis, který má své místo na jevištní 

straně plátna Hynaisovy opony historické 

budovy Národního divadla. Představuje úctu 

generací umělců, inspicientů, suflérů, jevištních 

techniků, garderobiérů, vlásenkářů, uvaděčů a 

mnohých dalších k místu, které je pro náš 

národ tolik vzácné. Připomíná totiž větu: 

,,Člověče smekni, stojíš na jevišti Národního 

divadla". Tato věta je zavazující pro každého, 

kdo vstoupil do svazku s naší Zlatou kapličkou. 

Zosobňuje totiž naplnění snah našich pradědů o 

chrámu umění a jazyka českého národa.  

     Jsem nesmírně vděčný, že se mi před 

několika lety dostalo pocty, být také součástí 

Národního divadla. Rád bych Vám touto 

formou přiblížil aktuální dění v naší první 

scéně, stran premiér a výjimečných 

představení. Vzpomenul na dějiny a génius loci 

těchto míst a také na osobnosti, které by pro své 

umění neměly být zapomenuty. Na závěr bych 

vás rád seznámil s profesemi, o kterých ani 

leckdy nevíme, že se podílí na skutečnosti, aby 

večer v Národním divadle proběhl v souladu s 

režijním, dirigentským a choreografickým 

záměrem.  

     Věřím, že se tak společně přesuneme nejen 

do sametových křesel hlediště, ale také na ona 

vrzající prkna, která po právu, znamenají svět.  

 

NA ZDAR! 

 

 

LISTOPAD V NÁRODNÍM | 2019 

SAMETOVÁ SIMULACE 

U příležitosti blížících se oslav výročí Sametové 

revoluce vzniká inscenační projekt v koprodukci 

divadla Vosto5, 8lidí, Národního muzea, divadla 

Archa a v neposlední řadě také Činohry 

Národního divadla. Tento projekt nese název 

SAMETOVÁ SIMULACE a je rozdělený do tří 

samostatných částí, které budou kopírovat 

průběh dějinných událostí listopadu 1989.  

 

- TRIBUNA: První část výše zmíněného 

projektu se bude odehrávat v divadle Archa. 

Jedná se o audiovizuální simulaci, snažící se 

v divácích navodit atmosféru demonstrujících při 

listopadových a prosincových manifestacích na 

Letenské pláni a Václavském náměstí. Tribuna 

se odehraje 26. a 27. listopadu od 15.00 do 20.00 

h. každou celou hodinu.  

- FEDERÁL: Divadelní simulace zasedání 

Federálního shromáždění od událostí 17. 

listopadu po zvolení nového prezidenta 

republiky se uskuteční v prostorách Nové 

budovy Národního muzea, tedy v původním 

prostoru Federálního shromáždění. Stane se tak 

ve dnech 27. a 29. listopadu od 19:30 h. 

Simulace bude pracovat se skutečnými záznamy, 

které se dochovaly v archivech.  

  

obrázek 46 – Národní divadlo 
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- KABINET: Závěrečná část koprodukčního 

projektu k výročí listopadu 1989, bude 

scénickým čtením odehrávajícím se na jevišti 

Nové scény Národního divadla. Stane se tak ve 

dnech 30. listopadu a 1. prosince od 17.00 h. 

Bude se jednat o simulaci jednání mezi 

představiteli Občanského fóra v čele s Václavem 

Havlem a vládnoucí komunistickou mocí. 

Simulace vyjde z dokumentárních materiálů, 

které zpracoval Vladimír Hanzel, někdejší 

tajemník Václava Havla.  

Na všechny zmíněné části jsou již vstupenky 

v prodeji, stejně tak možnost jejich rezervace.  

 

 

REVOLUCE V NÁRODNÍM | 

1989 

Píše se 17. listopad 1989, sedmá hodina večerní. 

Dav studentů přichází k historické budově 

Národního divadla od nábřeží a skanduje hesla: 

„Svoboda umělcům!“, „Svoboda kultuře!“, „Ať 

žije pan Kemr!“. V Národním divadle započala 

dvanáctá repríza inscenace Dantonova smrt, 

kterou soubor Činohry nastudoval k 200 výročí 

Velké francouzské revoluce. Jak příznačné pro 

tento čas… Tak jako oponář Zlaté kapličky 

rozhrnul onoho večera sametovou oponu pro 

zmíněnou hru Georga Büchnera, tak ve stejný 

čas studenti rozhrnuli sametovou oponu pro 

návrat demokracie v naší zemi. 

V následujících řádcích si vám dovolím 

představit atmosféru revolučního měsíce roku 

1989 tak, jak jej prožívali umělci a zaměstnanci 

Národního divadla. 

V sobotu 18. listopadu se v pražském divadle 

Zdeňka Nejedlého (dnes Švandovo divadlo na 

Smíchově), oficiálně připojili pražští divadelníci 

k týdennímu protestu studentů. Většina umělců a 

zaměstnanců Zlaté kapličky se ke stávce 

připojila. Všechna divadla byla vyzvána, aby 

zrušila svá představení a poskytla prostory 

k veřejným diskuzím.   

Následující den, tj. v neděli 19. listopadu však 

vedení Národního divadla zrušila veškerá 

představení a scény byly uzavřeny. Výjimkou 

byla Laterna magika (dnes budova Nové scény), 

která se stala dne 21. listopadu 1989 sídlem 

Občanského fóra, které bylo založeno o tři dny 

dříve v Činoherním klubu. 

 

NOVÁ KREV: TŘI SMRTI MARTINA ŠMÍDA 

Soubor Činohry Národního divadla dále 

připravuje k výročí Sametové revoluce scénické 

čtení popisující fiktivní, milostný příběh 

poručíka StB Ludvíka, který se snaží prostoupit 

do studentských hnutí. Zde potkává Janu. Snaží 

se získat její důvěru… Děj částečně rekonstruuje 

události spojené s falešnou zprávou o úmrtí 

studenta Martina Šmída, která v samotných 

začátcích revoluce přispěla k pádu 

komunistického režimu.    

Scénické čtení se uskuteční 17. listopadu v 17:30 

a vstup je zcela zdarma. Případný divák by však 

měl počítat nejen s plnou Národní třídou, ale také 

se zájmem o tuto akci.  
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V divadlech se začaly organizovat stávkové 

výbory (SV), které mimo jiné, požadovaly 

vyšetření brutálního zásahu proti studentům dne 

17. listopadu. Také v Národním divadle se tento 

výbor vytvořil a v prvních prosincových dnech 

přijal zprávu, ve které popsal svou činnost. Tento 

unikátní materiál se do dnešních dnů dochoval 

v Archivu ND a je případným badatelům k 

nahlédnutí. Jeho pokračování zachycuje svědectví 

o dění ve Zlaté kapličce až do druhé poloviny 

prosince 1989. 

Ve středu 22. listopadu ve večerních hodinách, se 

občané shromáždili před uzavřenou historickou 

budovou Národního divadla. Zástupci uměleckých 

souborů je seznámili se svým stanoviskem, tj. že 

na odpolední schůzi pracovníků ND, byla 

vyslovena nedůvěra řediteli Jiřímu Pauerovi, který 

odmítá zpřístupnit budovy první scény k diskuzím 

s veřejností. Během celého revolučního času se 

stávkující zaměstnanci Národního divadla účastnili 

pouličních demonstrací a protestních shromáždění. 

Zaznívaly hesla: „Dveře Zlaté kapličky, zavřené 

jsou na klíčky“ či „Koho by to napadlo, že Pauer 

zavře divadlo“.  

Ve čtvrtek 23. listopadu a v pátek 24. listopadu se 

mnozí připojili do průvodu z Piazzety Národního 

divadla (dnes náměstí Václava Havla) na 

Václavské náměstí, kde se konaly velké 

demonstrace.   

V pondělí 27. listopadu 1989 se konala od 12.00 

do 14.00 h. po celém Československu generální 

stávka, jejímž heslem bylo „Konec vlády jedné 

strany“. V historické budově Národního divadla se 

realizoval „Improvizovaný mítink umělců 

s obecenstvem v Národním divadle“ na kterém 

promluvil mimo jiné Václav Havel, spisovatel 

Milan Uhde, ekonom Valtr Komárek či přední  

 český režisér Otomar Krejča se svou chotí 

herečkou Marií Tomášovou.  

Ze zprávy Stávkového výboru ND ze dne 2. 12. 

1989 víme, že „Improvizované večery na všech 

scénách ND proběhly v naprostém pořádku“. 

Obsah těchto večerů (mítinků) probíhal stejně 

tak, jako na jiných pražských scénách. Ohlášená 

představení se nehrála (v Archivu ND se nám 

zachovaly divadelní tabule, přeškrtnuté lihovým 

fixem a doplněné o větu: „Divadelní stávka – 

improvizovaný večer“), herci vysvětlovali 

divákům, proč vstoupili do stávky a probíhaly 

debaty o současném dění. Do divadla se zvali 

hosté – známé osobnosti či členové Občanského 

fóra. Improvizované večery se realizovali také na 

scénách Laterny magiky či Smetanova divadla 

(dnešní budova Státní opery). 

Kupříkladu mítink konaný v Laterně magice dne 

28. listopadu se uskutečnil za účasti vnuček 

prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, dr. Anny 

a Herberty Masarykových či prognostika Miloše 

Zemana. Celkem proběhlo čtrnáct mítinků na 

scénách ND. Poslední se konal 10. prosince 1989 

na kterém herec a režisér Miroslav Macháček 

oznámil ukončení stávky divadel. Od 11. 

prosince začíná opětovně Národní divadlo uvádět 

představení svého repertoáru.    
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Pomyslnou tečkou za divadelní stávkou 

v Národním divadle se stal 18. prosinec 1989, kdy 

se uskutečnila plenární schůze umělců a 

zaměstnanců v historické budově Zlaté kapličky. 

Zpráva Stávkového výboru popisuje tento akt 

takto: „Odstupující Stávkový výbor děkuje všem 

těm, kteří mu pomohli zvládnout nečekané úkoly, 

které vyžadovaly osobní oběti i mimořádné úsilí 

nezřídka na hranici lidských možností“ (…) „Starý 

SV pracoval v době velmi pohnuté a jistě se 

dopustil nejedné chyby. Přesto lze bez patosu říci, 

že nezklamal své voliče a jejich důvěru, která mu 

byla svěřena bezprostředně po 17. listopadu. Jeho 

zodpovědná práce umožnila Národnímu divadlu 

ve vypjatých chvílích morálně i fakticky obstát“. 

Dále Stávkový výbor očekává od svého nástupce, 

že povede Zlatou kapličku ke svobodným volbám 

a k demokratické budoucnosti země. 

Naplněním tužeb po svobodě lidské, umělecké a 

kulturní v naší zemi je však 1. leden 1990, kdy je 

uvedeno slavnostní představení opery Bedřicha 

Smetany Libuše, za účasti nově zvoleného 

prezidenta Václava Havla a jeho choti paní Olgy 

Havlové. Jak uvádí divadelní tabule, která je 

uchována v Archivu ND: „SLAVNOSTNÍ 

PŘEDSTAVENÍ NA POČEST VÁCLAVA 

HAVLA, NOVÉHO PREZIDENTA NAŠÍ 

REPUBLIKY“. 

Vývoj naší společnosti a poměrů uměleckých i 

lidských je v Národním divadle umělci a 

zaměstnanci hodnocen rozličně. Někteří jsou jím 

uspokojeni, jiní navzdory umělecké svobodě jsou 

zklamáni. Jisté však je, že bychom si při třicátém 

výročí Sametové revoluce měli opět připomenout, 

že ideály svobody a demokracie nejsou 

samozřejmostí a je nutností je v každodenní 

konfrontaci s různými formami násilí hájit a 

bránit. 

 

 

  

KDO JE KDO? | DIVADELNÍ 

PROFESE 

INSPICIENT – Jedná se o pozici uměleckého 

pracovníka, jehož náplní je dohled nad průběhem 

zkoušek a následným představením. Během 

příprav inscenace spolupracuje se všemi 

složkami inscenačního týmu (režisér, choreograf, 

světelný designér etc.). Na generální zkoušce 

předává režisér představení inspicientovi, který je 

následně od premiéry až do derniéry řídí zcela 

v souladu s režijním nastudováním. Při samotné 

přípravě si inspicient vytváří tzv. inspicientskou 

knihu (v případě operního díla používá klavírní 

výtah) ve které si zaznamenává každý podnět 

vycházející od inscenačního týmu či technických 

složek divadla. Při běžných představeních jsou 

povinností inspicienta následující činnosti: Před 

zahájením představení zkontrolovat rozmístění 

dekorací a rekvizit na jevišti, přítomnost a 

připravenost všech složek umělců a jevištních 

zaměstnanců, během představení svolává 

účinkující na jeviště a případně jim dává nástupy 

na scénu. V závěru představení vypisuje hlášení 

o průběhu, které podepisuje spolu s uměleckým 

dozorem a jevištním mistrem.  

  

obrázek 47 – Slavnostní představení opery 
Libuše 1. ledna 1990 za účasti Václava Havla 
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Inspicient je zodpovědný a respektovaný člověk, 

bez kterého by představení skutečně nemohlo 

začít, neboť je to on, kdo dává pokyn: „Prosím 

tmu – začínáme představení“.   

SUFLÉR – Jedná se o pozici uměleckého 

pracovníka, jehož náplní je připomínat hercům či 

pěvcům texty jejich rolí. V minulosti bylo 

pracovní pozicí sufléra samotné jeviště, neboť na 

forbíně (předscéna – prostor před oponou) bývala 

umístěna tzv. nápovědní budka. V Národním 

divadle se tento prostor v současnosti využívá 

v inscenaci opery Čert a Káča. Do samotné budky 

se suflér dostává poměrně složitou cestou. 

Nejprve je vhodné si v šatně odložit co nejvíce 

svrchního oděvu a případných dalších věcí, které 

bezpodmínečně k představení nepotřebuje. Poté 

se s klavírním výtahem nebo s textem dané hry 

odebere do pravého jevištního portálu (prostor 

kudy se ze zákulisí umělci a zaměstnanci 

dostávají na jeviště – prostor po pravé, levé a 

příp. zadní straně jeviště), odkud následně odjíždí 

výtahem o patro níž, tj. pod úroveň jeviště. Zde 

v prostorách jevištní techniky přejde kovový 

můstek a stane před dřevěným žebříkem. Poté 

suflér vyleze přímo do kožené sedačky, otočí se a 

přitáhne si dřevěnou desku, kterou kovovými 

háky zahákne nad svou přístupovou cestou. 

Prostor je to abnormálně stísněný, je tedy vhodné, 

aby člověk, vykonávající tuto profesi, nebyl příliš 

vysoké či zavalité postavy. Po rozhrnutí opony, 

suflér primárně bojuje s mračny prachu, které se 

na něj z jeviště valí. Zážitek je to však velmi 

zajímavý. V současné době režiséři nápovědní 

budku nevyužívají, neboť jim povětšinou 

narušuje estetické představy scény. Suflér tedy 

má svou pozici nejčastěji u hrany levého či 

pravého portálu. Člověk, který zaujímá nápovědní 

pozici v divadle, by měl být hlasově vyškolen pro 

dobrou a přiměřenou artikulaci daného textu. 

 Výhodou a leckdy také podmínkou při práci 

sufléra v souboru opery je fonetická znalost 

jazyků, kterými jsou operní libreta nejčastěji 

psána. Ač je suflér vnímán jako nedílná součást 

představení, není v současné době neobvyklé, že 

některá divadla tuto pozici nemají. Naproti tomu 

suflér ve Vídeňské státní opeře, pěvcům dává 

také nástupy, což je především úlohou 

samotného dirigenta. V Národním divadle je 

Nápověda (jak se suflérům říká u nás), člověk 

respektovaný, ale v případě neočekávaných 

výpadků textů v hlavách umělců, člověk vinný 

za zkažené představení.  

JEVIŠTNÍ MISTR – Jedná se o pozici 

divadelního pracovníka, jehož náplní je dozor 

nad technickou přípravou jeviště, realizace, 

umístění a stěhování dekorací na základě návrhu 

scénografa. Jeho podřízenými jsou jevištní 

technici (kulisáci), kteří samotnou práci 

vykonávají. Jedná se o činnost mimořádně 

fyzicky a psychicky náročnou. Řada moderních 

inscenací pracuje na jevišti se značně těžkými a 

obřími dekoracemi a technologiemi.  

 

  

Autor: Adam Šedivý 

obrázek 48 – Dveře na jeviště 
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