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 Slovo šéfredaktora 
Drazí čtenáři, 

byl jsem poctěn tím, že vás mohu přivítat u již 
druhého čísla našeho časopisu Aposiopese. 

 

Předkládáme vám číslo, které je, troufám si 
tvrdit, opravdu nabyté vědomostmi. Naše 
redakce vám odhalí pravdu o tom, jestli je 
Země placatá nebo jestli se jedná o nesmysl. 
Dozvíte se něco o plemenech koček a mnoho 
dalšího z rubrik, jež už znáte zpracované těmi 
nejrůznějšími formami. Seznámíme vás s 
různými akcemi a se zážitky studentů ze 
SŠKK. 

 
 
 

  

Na závěr vás chci seznámit s drobnými změnami 
v naší redakci. Krátce po vydání prvního čísla, 
došlo k odstoupení šéfredaktorky. Byl jsem 
požádán o její náhradu, ačkoliv zastávala tuto 
pozici, z mého pohledu, velice dobře. Doufám, 
že i pod mým vedením, a při usilovné snaze 
mých kolegů, bude tento časopis nadále vzkvétat. 

 

Přeji vám příjemné počtení! 
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Smrt krásných srnců  
Den číslo 2  

Dnes se podíváme na nejznámější 
autobiografickou knihu Oty Pavla. Smrt 
krásných srnců – popis autorova dětství a 
zároveň vstup do krásné a ušlechtilé 
křivoklátské přírody. Kniha ukazuje na jedné 
straně rozmanitost světa, kdežto na druhé se 
setkáváme s jedním z nejkrutějších období 
našich dějin, a tím je druhá světová válka. Tato 
próza vyšla v roce 1971 a je vyprávěna 
z pohledu malého chlapce, tedy Oty Pavla. 
Vypráví o svém šťastném dětství plném ryb, 
Buštěhradu, řeky, ale také kruté náboženské 
nespravedlnosti. 

Kniha se skládá z 9 povídek: 

1) Nejdražší ve střední Evropě 
2) Ve službách Švédska 
3) Smrt krásných srnců 
4) Kapři pro wehrmacht 
5) Jak jsme se střetli s Vlky 
6) Otázka hmyzu vyřešena 
7) Prase nebude! 
8) Běh Prahou 
9) Králíci s moudrýma očima 

 

Závěrečný příběh je můj nejoblíbenější, kdy 
rodina Popperů prodá svou chatu a koupí si 
dům u Radotína, kde stráví poslední část svého 
života. Otův tatínek začne chovat zvláštní chov 
králíků šampanů a maminka se mezitím stará o 
krocany, slepice a prodává vajíčka. Tatínek své 
králíky zbožňuje, ráno vstává dřív, aby jim 
mohl posekat tu nejlepší travičku, a podestýlá 
jim to nejlepší seno 

 Dozvěděl se, že pokud své králíky nechá 
tetovat, budou mít hned jinou cenu. Nakonec 
s nimi jel i na výstavu, kde nic nevyhrál, 
protože podle pořadatelů výstavy měli králíci 
spoustu nedostatků, kvůli kterým nemohli být 
na výstavě představováni. Rozhodl se, že svým 
milovaným zvířecím přátelům udělí svobodu, a 
vypustil je do přírody. Počítal s velkou peněžní 
sumou, kterou vyhraje na expozici, a tak se 
stalo, že neměl peníze ani na vlak domů. 
Nezbývalo mu nic jiného, než se vydat domů 
pěšky, šel celou noc podél řeky, protože ta 
jediná mu přinášela duševní klid. Když ho 
uviděla maminka, raději mu zavolala sanitku. 
Před odjezdem do nemocnice ještě vyvěsil na 
vrátka cedulku, kterou si nechal připravit. Stálo 
na ní: PŘIJDU HNED, ale už se nikdy nevrátil.  

Samotná povídka Smrt krásných srnců vypráví 
o odvážnosti Lea Poppera, tedy otce Oty Pavla. 

Leo věděl, že jeho dva 
synové, Huga a Jiřího, brzy 
odvedou do koncentračního 
tábora, a chtěl jim dopřát 
poslední dobré a teplé jídlo, 
tedy srnčí maso. 

 Moc dlouho nad tím 
nepřemýšlel a vydal se hned 

ke svému dlouholetému příteli 
Karlu Proškovi na kole i s Davidovou hvězdou 
na kabátě. I přes to, že by mu při dopadení 
policií hrozila okamžitá smrt, se Leo skoro 
nebál, protože věděl, že to dokáže, a zachrání 
tak své děti. 

 

  

Putování s Otou Pavlem 

obrázek 1 
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Karel Prošek měl psa, divokého vlčáka, jménem 
Holan, s kterým před pár lety lovili po lesích 
jeleny, a Karel slíbil Leovi, že mu psa půjčí. Leo 
přespával ve stodole na slámě a čekal na ten 
správný den. Den, kdy ucítí, že to, co dělá, je 
správné. Nakonec už mu nezbývalo moc času, 
musel jednat rychle. Vzal Holana, který k němu 
byl zpočátku nedůvěřivý, ale i samotné zvíře 
ucítilo lidskou bolest a slitovalo se nad ní. Holan 
už dlouhá léta nelovil, ale pokud by mu každý 
očištěný smrtelník vzal hlavu do dlaní a řekl: 
Holane, běž! vlčák by pro něj udělal cokoliv.  
Leova akce se tedy povedla, a sám Jiří, který měl 
po návratu z koncentračního tábora 40 kg, tvrdí, 
že mu ten jeden srnec zachránil život.  

V roce 1986 byl na motivy této knihy natočen 
stejnojmenný film českého režiséra Karla 
Kachyni. Film je spojením několika povídek z této 
knihy a končí nejhlavnějším příběhem celého díla, 
kdy již několikrát zmíněná smrt srnce zachrání 
život dvěma malým dětem. 

 

V hlavních rolích: Karel 
Heřmánek (tatínek), 
Marta Vančurová 
(maminka), Rudolf 
Hrušínský (Prošek), Jiří 
Krampol (Hejtmánek), 
Lubor Tokoš 
(Nechleba), Dana 
Vlková (Irma) ad.  

Malého Otu Pavla si zahrál 
Marek Valter.  

Autor: Juliana Humlová 

 

 

 

 

 
  

Inzerce 

Putování s Otou Pavlem 

Máte rádi české pohádky? 
 

 

 

Tak jste tu správně! 
Právě začíná výstava kostýmů 

z českých pohádek. 
 

Inzerce 

obrázek 2 
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Kočičí plemena 
Dnes si představíme některá kočičí plemena, možná vám to pomůže při rozhodování, pokud se rozhodnete 
si nějakou kočku pořídit. 
 
Perská kočka 
Pochází z Přední Asie. Dříve byla zvána jako 
angorská, podle města Angora v turecké provincii. 
Později se však prosadila teorie, že nepochází z 
Turecka, ale z Persie. Základní barvy tohoto 
plemene jsou bílá, černá a modrá. Dnes však 
existuje mnoho barevných variant. Má hustou, 
dlouhou a měkkou srst. Aby zůstala stále krásná a 
nezašmodrchala se, je třeba ji pravidelně česat. Péče 
o její srst může být náročná, existuje však i 
krátkosrstá varianta zvaná exotic shorthair.  Povaha 
Perské kočky je podobně důstojná jako její srst. Je 
klidná, rozvážná a nevtíravá. Je vhodná do bytu, ale 
není vyloženě mazlící typ. 
 
 
 
 

 

 
obrázek 3 

 

Turecká kočka van 
Pochází z Turecka. Do Evropy se dostala díky jedné 
britské turistce, která si několik těchto koček 
odvezla domů. Trvalo však ještě další dvě desetiletí, 
než byla uznána jako oficiální plemeno. Je bílá s 
rezavými znaky u uší a ocasu. Může mít i další 
znaky a skvrny po srsti, které nevadí, ale 
neodpovídají ideálu této kočky. Je velmi inteligentní 
a hravá. Je ráda venku a jako jedna z mála se neštítí 
vody, naopak ji má ráda. 
 
 

 

 
obrázek 4 

 

Mainská mývalí kočka 
Pochází z amerického státu Maine a v originále je 
zvána Maine coon, v překladu Mainský mýval. Její 
ocas se totiž podobá ocasu tohoto malého medvídka. 
Je jedním z největších plemen. Barev srsti může mít 
mnoho, od bílé přes zrzavou, hnědou až po černou. 
Stejně tak může mít různé kresby a znaky. Je 
nenáročná, ideální do rodiny. Ráda se mazlí a hraje 
si. 
 

 

 
obrázek 5 

  

Tlapka 
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Kartouzská kočka 
Její původ se udává Francii, kde ji údajně 
chovali kartuziánští mnichové. Její barva je 
šedivá, často nazývaná modrá, jelikož může mít 
v určitých úhlech světla namodralý odstín. 
Kvůli své barvě může být zaměňována 
s Britskou, avšak stavba jejího těla je značně 
štíhlejší. Ještě více se ale může plést s Ruskou 
modrou, jelikož stavba jejich těl je velmi 
podobná. Dají se ale snadno rozpoznat podle 
barvy očí. Zatímco Ruská má oči do zelena, 
Kartouzská je má oranžové až hnědé. Je klidná, 
tichá a raději utíká, než útočí. 
 
 
 
 

 

 
obrázek 6 

 

 

Britská kočka 
Je považována za nejstarší britské plemeno. 
Toto plemeno vzniklo křížením perských a 
dalších koček, včetně kartouzských. Možná 
proto jsou zaměňovány. Avšak britská kočka je 
výrazně mohutnější. Neznámější barevná 
varianta této kočky je šedomodrá, díky které 
také dochází k záměně. Dnes však existuje 
mnoho dalších barevných variant a odstínů, a to 
například včetně pruhované kočky z reklamy na 
Whiskas. Je klidná, vyrovnaná, vhodná do 
domácího prostředí. Avšak stejně jako ostatní 
kočky potřebuje akci a pohyb, jinak se brzy 
začne nudit. 
 
 

 

 
obrázek 7 

 

Siamská kočka 
Pochází z Thajska. Základní barva jejího těla je 
bílo-čokoládová, na různých částech těla, 
především obličeji, uších a tlapkách, má tmavě 
hnědé až černé zbarvení. Koťata se však rodí 
bílá, tmavší zbarvení získají až v dospělosti. Je 
krátkosrstá, avšak existuje i její dlouhosrstá 
verze, která je nazvána Balineská. Je hlasitá, 
vyžaduje pozornost a může žárlit na ostatní 
kočky. Na druhou stranu je velice oddaná a 
učenlivá. Lze ji vycvičit například k chození na 
vodítku či aportování. Díky své povaze je 
přirovnávána ke psům 

 

 
obrázek 8 

 

 
  

Tlapka 
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Kočka Sphynx 
Pochází z Kanady. Zde se totiž jedné kočce 
narodilo nahé kotě. Její chovatelé ji pak zkřížili 
s tímto kocourem, a narodila se jim další nahá 
koťata. Od té doby se začala šířit a stala se 
samostatným plemenem. Hlavní rys této kočky 
je absence srsti. Avšak není úplná. Tato kočka 
má velmi krátkou, jemnou srst, která není příliš 
viditelná. Vyžaduje pozornost a společnost 
člověka nebo dalších zvířat. Pokud je příliš 
často sama, může tím trpět. 
 
 

 

 
obrázek 9 

 

Bengálská kočka 
Vznikla křížením kočky domácí a kočky 
bengálské. Kočka bengálská je divoká a žije v 
Asii, zatímco bengálská kočka je domácí 
plemeno. Svým vzhledem však připomíná svou 
divokou příbuznou a předkyni. Její barva je 
písková až hnědá. Skvrny a další vzory na její 
srsti připomínají divoce žijící kočky, včetně 
těch velkých. 
Ačkoliv je domácí kočkou, zůstala v ní určitá 
divokost po předcích. Proto je potřeba, aby 
měla možnost akce a pohybu. 
 

 

 
obrázek 10 

 

Autor: Jana Žemličková 
 

  

Kočky šílí po Mňaum! 

Má váš mazlíček po krk suchých granulí a neustálé kupování konzerv 
je pro Vás moc drahé? Kupte mu naši omáčku Mňaum. Naše omáčky 
jsou v různých masových příchutích. Můžete jí Vaší kočce polít 
granule a bude mít stejný zážitek, jako by jedla maso z konzervy. 

   

Mňaum! 

Inzerce 

Tlapka 
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 Komunističtí vedoucí funkcionáři a jejich osobu po roce 1989 

V minulém čísle vydaném v loňském roce jsme si 
připomněli výročí končící devítkami (15 let od 
vstupu do EU, 20 let od vstupu do NATO, 50 let 
od upálení Jana Palacha), ale nejvýznamnějším 
výročím bylo 30 let od sametové revoluce. 
V tomto a dalších dvou číslech naleznete další 
informace k 30. výročí sametové revoluce.  

Toto vydání časopisu vám podá informace, jaké 
byly osudy hlavních komunistických funkcionářů 
po roce 1989, kdo z nich byl trestně stíhán a kdo 
naopak trestnímu stíhání unikl. 

Miloš Jakeš 

Generální tajemník Ústředního výboru 
Komunistické strany Československa 

 

obrázek 11 

  (1922 – dodnes) 

 Generální tajemník ÚV KSČ od roku 1987 do 
roku 1989. 

 Narozen 12. 8. 1922 v Českých Chalupách. 
 Absolvent Vysoké stranické školy při Ústředním 

výboru Komunistické strany Sovětského svazu 
v Moskvě, kde získal titul RSDr. (doktor 
sociálně-politických věd). 

 Po vstupu vojsk Varšavské smlouvy podepsal 
v Moskvě protokol, na základě kterého se podílel 
na obnovení socialistických přístupů 
v hospodářství a upevnění spolupráce s SSSR. 

 24. 11. 1989 rezignoval na funkci Generálního 
tajemníka ÚV KSČ. 

 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů 
komunismu zahájil v listopadu 2019 trestní 
stíhání Miloše Jakeše, kterému klade za vinu 
zneužití pravomoci v souvislosti s používáním 
střelných zbraní na československých hranicích.  

Miroslav Štěpán 

Vedoucí tajemník Městského výboru 
Komunistické strany Československa 
v Praze, poslanec Federálního 
shromáždění a ČNR  

  ((1945 – 2014) 
Obrázek 13 

Gustav Husák 

Poslední komunistický prezident Československa  

obrázek 12 

 

   (1913 – 1991) 

 Prezidentem ČSSR od r. 1975 do r. 1989. 
 Narozen 10. 1. 1913 v Dúbravce (dnes 

Bratislava). 
 Získal titul JUDr. a CSc. 
 V roce 1971 se stal generálním tajemníkem ÚV 

KSČ a zůstal jím až do roku 1978, kdy ho 
vystřídal Miloš Jakeš. 

 10. 12. 1989 jmenoval Vládu národního 
porozumění a abdikoval z funkce prezidenta. 

 V roce 1990 se ho KSČ zřekla, a byl ze strany 
vyloučen. 

 Zemřel 18. 11. 1991 na selhání srdeční a dýchací 
soustavy v Bratislavě jako polozapomenutá 
osoba. Nikdy nebyl souzen. 

Máme holé ruce aneb 30 let od sametové revoluce 
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 Narozen 5. 8. 1945 v Lounech. 

 Byl agentem Státní bezpečnosti. 

 V roce 1976 se stal nejmladším poslancem 
České národní rady (v 31 letech). 

 Od roku 1977 do roku 1986 vykonával funkci 
předsedy prorežimní organizace s názvem 
Mezinárodní svaz studentstva. 

 Od dubna 1988 působil jako vedoucí tajemník 
Městského výboru KSČ v Praze a zároveň 
náčelník štábu Lidových milicí pro Prahu. 

 7. 12. 1989 byl vyloučen spolu s Milošem 
Jakešem z KSČ. 

 Za zneužití pravomoci veřejného činitele 
(rozehnání demonstrací v říjnu 1988 a v rámci 
Palachova týdne v lednu 1989) dostal                          
22. 12. 1989 trest odnětí svobody na 4 roky 
nepodmíněně, i když mu byl tento trest později 
snížen na 2,5 roku. 

 V říjnu 1991 byl propuštěn na svobodu. 
 Zemřel 23. 3. 2014 ve Fakultní nemocnici 

Královské Vinohrady. 
 

Alojz Lorenz 

Šéf Státní bezpečnosti 

       (1939 – dodnes) 

 Narodil se 21. 6. 1939 
v Trenčíně. 

 Věnoval se kryptografii. 
 V letech 1985 až 1989 byl 1. náměstkem 

federálního Ministra vnitra ČSSR pověřený 
řízením StB.  

 1. 12. 1989 vydal rozkaz o zničení svazků StB. 
 21. 12. 1989 byl odvolán z funkce 1. náměstka 

na Ministerstvu vnitra ČSSR. 

 V roce 1992 byl odsouzen vojenským soudem 
v Táboře, za zneužití pravomoci veřejného 
činitele, k trestu odnětí svobody na 4 roky za 
neoprávněné zadržování asi 294 odpůrců 
režimu, což potvrdil v roce 1993 Vyšší 
vojenský soud v Praze. 

 Po rozdělení ČSSR v roce 1993 se však stal 
slovenským občanem, a proto nenastoupil do 
výkonu trestu. 

 Slovenský soud neuznal český rozsudek, a 
proto bylo v roce 1995 bylo zahájeno nové 
řízení a v roce 2002 byl Lorenc odsouzen k 
trestu odnětí svobody na 15 měsíců s 
podmíněným odkladem na 3 roky. 

 Pracoval ve finanční skupině Penta. 
 Vydal několik knih. 

Vasil Mohorita 
 
Předseda Ústředního výboru Socialistického svazu 
mládeže 

      (1952 – dodnes) 

 Narodil se 19. 9. 1952 
Praze. 
 V letech 1971–1972 

absolvoval kurz na Vysoké komsomolské škole 
v Moskvě. 

 Roku 1986 se stal předsedou ÚV SSM. 
 V roce 1988 byl převeden do ÚV KSČ, tehdy 

jako jeden z nejmladších členů ÚV. 
 V listopadu 1989 byl členem předsednictva ÚV 

KSČ a tajemníkem ÚV KSČ. 
 Po absolvování Vojenské akademie Antonína 

Zápotockého v r. 1970 nastoupil na 
Ministerstvo vnitra ČSSR. 

 Po sametové revoluci působil v Demokratické 
straně práce a Straně demokratického 
socialismu. 

  

Máme holé ruce aneb 30 let od sametové revoluce 

Obrázek 15 
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 Věnoval se podnikání orientovanému na 
Rusko a Ukrajinu, podnikání však skončilo 
neúspěchem. Poté se živil umýváním nádobí a 
uklízením. 

 Nikdy nebyl trestně stíhán. 

Vasil Biľak 

Podporovatel sovětské invaze a normalizace, 
ideolog KSČ 

        (1917 – 2014) 

 Narodil se 11. 8. 1917 
v Krajné Bystré. 
 V roce 1936 Biľak 
vstoupil do komunistických 
Rudých odborů, v roce 1945 do 
KSČ. 

 X. sjezd KSČ v červnu 1954 zvolil Biľaka 
členem Ústředního výboru Komunistické 
strany Československa, jímž zůstal až do roku 
1989. 

 2. 12. 1989 Biľak rezignoval z předsednictva 
Federálního shromáždění, o týden později i na 
mandát. 

 Následně byl z KSČ vyloučen. 
 Za aktivní podporu invaze do 

Československa a kolaboraci se sovětskými 
vojsky byl komunistický ideolog po revoluci 
trestně stíhán jako vlastizrádce. Slovenská 
justice ale stíhání zastavila pro nedostatek 
svědků. 

 Zemřel 6. února 2014 v Bratislavě ve věku 96 
let. 

 

Vysvětlivky: 

 JUDr. – doktor práv 

 CSc. – kandidát věd 

 ÚV KSČ – Ústřední výbor Komunistické 
strany Československa 

 ÚV SSM – Ústřední výbor 
Socialistického svazu mládeže 

 ČNR – Česká národní rada 

 
 
Autor: Ondřej Cagaš 

 

  

Máme holé ruce aneb 30 let od sametové revoluce 
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Rozhovor s Ing. Ondřejem Fišerem 

Vážení a milí hashtageři, 
v tomto čísle a v této rubrice vám nabídnu osobní 
vhled vysoce postaveného vědeckého pracovníka 
doc. Ing. Ondřeje Fišera, CSc. do problematiky 
sociálních sítí, dezinformací a netolismu. 
Vystudoval Gymnázium Voděradská a studoval na 
Elektronické fakultě ČVUT. Žije v Praze a ve svém 
volném čase, kromě občanského angažování, rád 
skládá hudbu, hraje na piano a na kytaru. 

 
obrázek 17 

Zdroj foto: osobní archiv Ondřeje Fišera 
1)  Ondro, ve školním časopise “Aposiopese” 
mám rubriku “Sdýlej a breč...aneb než to 
smažou” a věnuji se problematice na sociálních 
sítích. Poukazuji na pisálky, trolly a český 
politický bizár. Moje první otázka zní: mohu tě 
vyrušit a udělat s tebou rozhovor?  
 
Ano, dokonce mě mrzí, že mě dosud někde na 
chodníku nezastavila BBC, RussiaToday nebo ČT, 
aby se mnou natočili rozhovor. Maximálně mě 
zastavily nějaké slečny a ptaly se, co říkám 
kosmetickým výrobkům firmy Vienette a podobně, 
to ovšem ale nemohu posloužit, mně stačí mýdlo… 
 
2) Výborně. Jako vědecký pracovník používáš 
sociální sítě? Ovlivňují sociální sítě tvou profesi? 
Kolik sociální sítí používáš? Která ti přijde 
nejefektivnější z hlediska komunikace?  
 
Sociální síť ResearchGate a LinkedIn je ve vědecké 
komunitě dost používaná, kde diskutujeme mezi 
sebou hlavně o našich odborných publikacích. 
ResearchGate je soustředěna pouze na vědu a 
výzkum (upozorňuje nás např. na nové publikace 
našich kolegů z oboru). 

LinkedIn má širší rozsah, tedy i mimo vědu 
(podnikání, umění). Tyto sítě bych jistě mohl 
používat více, ale je prima, že mě upozorní na 
zajímavé články mých kolegů (většinou jde i o 
osobní přátele) a mohu případně i vznést dotaz 
přímou cestou přes tuto sociální síť. 
Nevím, jestli lze WoS (Web of Science) zařadit 
mezi sociální sítě. Jde o webový seznam kvalitních 
publikací všech publikujících expertů na světě. 
Podobně systém Scopus. Tak si mohu například 
ověřit, zda pan nebo paní XY, který(á) se k nám 
hlásí do Akademie, již něco hodnotného z toho či 
onoho vědeckého oboru publikoval(a), tak trochu si 
ho (ji) předem oťukat. Ano, počet publikací 
uvedených na WoS nebo na Scopusu se stal mírou 
kvality práce vědců. Není to úplně objektivní, 
některé obory jsou „v módě“ a opublikují vám téměř 
vše, jiné obory v módě nejsou…. 
Ve veřejném (občanském) životě používám hodně 
Facebook. Přes FB efektivně domlouváme debatní 
srazy, porady, protestní akce a demonstrace proti 
nešvarům v české politice. 
 
3) Máš dojem, že nás sociální sítě ovlivňují? Jaký 
vidíš problém v nadměrném používání sociálních 
sítí? Kolik by zde člověk měl trávit zhruba času 
podle tvého úsudku? Myslíš si, že je přirozené, že 
chceme vědět všechno, vždycky a hned? 
 
Tolik dotazů najednou...Tak postupně – ano, 
sociální sítě nás, ať už kladným či záporným 
způsobem, silně ovlivňují. Hlavně pozor na 
neověřené a manipulativní zprávy! Tím mohou 
populisté třeba i vyhrát volby. Pokud se člověk silou 
vůle neovládá, může strávit neúměrně dlouhou dobu 
na sociálních sítích na úkor normálního "face to 
face" života. Jejich přehnané používání vede jasně k 
psychické únavě. A kolik hodin trávit na sociálních 
sítích? Pokud to člověk zrovna nepotřebuje ke své 
profesi či studiu, tak 2 hodiny v pracovní den a 3 
hodiny v den pracovního volna max., řekl bych. 
A to, že chceme všechno vědět hned, to považuji za 
přirozené. 

  

Sdýlej a breč aneb Než to smažou 
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4) Někteří mí přátelé, včetně mě, se potýkají s 
vulgárními zprávami, útoky, výhrůžkami smrtí 
nebo s otravnými nabídkami na rande... 
Potýkal ses někdy s nějakými otravnými 
pisálky? Snažil se tě kdosi vytrollit? Jaké 
nejdůležitější kroky jsou třeba podniknout, 
abys nebyl “vytrollený”, anebo aby se tě 
trolling vůbec netýkal? Myslíš, že je to v dnešní 
době možné?  
 
Účastním se často politických diskuzí na FB a 
musím říct, že jsou lidi, které znám a kteří 
napadnou každou moji myšlenku či sdílené 
(ověřené) zprávy či tvrzení.  Občas mají i 
částečnou pravdu, ale záleží i na úhlu pohledu a 
čeho chci (chtějí) dosáhnout. A "moji" trollové 
propagují populistické politiky, haní Václava 
Havla a rozbíjejí EU. Mám zásadu argumentovat 
fakty a odpovídat každému, ale trolla 
nepřesvědčíš, on dělá svoji práci. A unavuje nás. 
Ale to není ani v nejmenším důvod to vzdávat!   
S výhrůžkami jsem se naštěstí nesetkal, vulgaritu 
nesnáším, bohužel i někteří lidé na naší straně 
bývají vulgární a tím oslabují naše snahy o 
udržení svobody a demokracie... 
 
5) V čem vidíš příčiny i následky, výhody a 
nevýhody v seznamování se přes internet? Máš 
ty osobně “štěstí” na lidi? 
 
Seznamka na internetu? Ano, dost jsem to zkoušel 
např. na Lide.cz, Elite. Co k tomu říct? Potkal 
jsem zajímavé a sem tam sympatické ženy, jedna 
z nich se mi duší i vzhledem moc líbila, ale nic z 
toho nebylo. Ona bydlí v Rumburku, tedy 130 km 
severně od Prahy, a já bydlím v Praze a chalupu 
mám 130 km jižně od Prahy. Smůla... 
V životě jsem měl mnohem více známostí bez 
prostřednictví internetu, bez seznamky. Tím je 
snad řečeno vše. Ale teoretické výhody 
internetové seznamky jsou jasné – partneři mohou 
dopředu a nezávazně poznat zájmy a názory 
potenciálního partnera. Ne, nemám nic proti 
seznamování přes internet. 
 

6) Přispíváš do diskuzí pod nějakým článkem 
na Facebooku, nebo na stránkách onoho 
internetového média? V čem vidíš problém 
volné diskuze pod článkem? V čem naopak 
vidíš výhody, jestli nějaké vidíš?  
 
Přispívám poměrně dost. Je dobré, když lidé 
SLUŠNĚ diskutují, vytříbí se názory. Je dobré 
uznat i svůj omyl, přesvědčí-li mě jiný diskutující 
logickými argumenty. Ale nesnáším argumentaci 
typu "Chápu, že Rusové zabrali Krym, vždyť 
Američané také zabrali Grenadu..." 
 
7) Co tě přinutí se k něčemu vyjádřit, nebo 
něco sdílet?  
Hájení pravdy, svobody a lidskosti. 
 
8) Je nutné mít v dnešní době sociální sítě, nebo 
to vnímáš jako nucený útěk z reality, kam my 
se nutíme chodit a trávit zde čas? Jsi spokojený 
s naší politickou reprezentací na sociálních 
sítích? Co ti nejvíce vadí z hlediska tvého 
kritického myšlení občana? 
 
Pokud se sociální sítě používají s mírou, je to 
podle mě dobrá věc. Ale vědci varují, že nejvíce 
dezinformací se šíří právě přes sociální sítě. Varují 
také před nezdravou závislostí.  Co se týče 
politické reprezentace, sleduji na Facebooku 
stránky STAN, KDU, TOP09 a ODS, maličko i 
Piráty, a s těmito (opakuji s těmito) stranami na 
FB jsem spokojen, vyjadřují zhruba i mé názory.  
V dnešní době by se měly ale tyto strany na 
potřebné období spojit, a to na komunální i 
celostátní úrovni, a víc vyrážet mezi lidi. 
Kritické myšlení je u nás kámen úrazu. Mělo by se 
učit ve škole, kurzy by měly probíhat i v TV. Ve 
škole zoufale chybí i občanská výuka, výuka práce 
s informacemi, umět formulovat, prezentovat a 
slušně obhajovat svůj názor i finanční gramotnost. 
Jak stojí na jednom plakátě "Ve škole se 
nenaučím, jak vyplnit daňové přiznání, zato vím, 
kde se těží vápenec a s kým válčili Římané..." 
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9) Které stránky na Facebooku, respektive která 
ověřená zpravodajství sleduješ a proč? Který 
glosátor současného dění ti přijde nejzajímavější? 
Jaký satirický web politického bizáru můžeš 
doporučit?  
 
Pulse of Europe, EU optimisté, Podhradí, 
Lumpenkavárna, Slušná Lumpenkavárna, Pražská 
kavárna, Budějovická, Jihlavská, Východočeská, 
Pražská kavárna v Písku, Demokratická žumpa, 
Třeboň nemlčí, Milion Chvilek, Občané bez zábran, a 
mnoho dalších.  
Glosátoři, které si rád poslechnu: Radkin Honzák, 
Daniel Kroupa, Petr Pithart, Fedor Gál, Tomáš Halík, 
Šimon Pánek, Marek Hilšer, Jiří Drahoš, Petr Pavel, 
Miroslava Němcová, Zuzana Čaputová a mnoho 
dalších. 
 
10) Vím, že asi nemáš univerzální recept pro 
všechny, ale máš nějaké tipy, které tobě a tvým 
blízkým pomáhají se nezbláznit z toho, co 
populisté vypouští do veřejného prostoru? Co 
třeba ty osobně děláš pro to, aby ses nenechal 
pohltit všemi informacemi, reklamami, hoaxy a 
davovou hysterií okolo?  
Asi každý by měl volit to, co jemu vyhovuje. Já se 
snažím být sám sebou, vzdělávat se, žít zdravým 
stylem, věřit v Boha a tím mít víru a naději, že se vše 
v dobré obrátí.  
 

• Autor Tereza Podzemská 
 

 

 

  

Inzerce 

Inzerce 

Plynář, instalatér, topenář 

Montáž a opravy rozvodů i 
plynospotřebičů. 

Tomáš Vláďa, tel. 
709789013 

Sdýlej a breč aneb Než to smažou 
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Stát Izrael מדינת ישראל 

Základní údaje 

Hlavní město: Jeruzalém 

Státní zřízení: republika 

Prezident: Re'uven Rivlin 

Měna: Nový izraelský šekel 

Jazyk: hebrejština a arabština 

Počet obyvatel: 8, 712 mil. (2017) 

Rozloha: 20 770 km2 
 

Administrativní členění 

Izrael je rozdělen na 6 distriktů a 15 subdistriktů, 
přičemž každý subdistrikt se dělí na asi padesát 
přirozených oblastí. Samosprávu státu vykonává 
54 okresních, 69 městských a 141 obecních 
zastupitelstev. To dohromady tvoří celek 264 
zastupitelstev. Země se také dělí pro statistické 
účely na tři metropolitní oblasti – Tel Aviv a Guš 
Dan s 3,2 mil. obyvatel, Haifa s 1. mil. obyv. a 
Beerševa s 0,5 mil. obyv.  

Distrikt – dílčí územní jednotka.  
Subdistrikt – dílčí územní podjednotka. 
 

Lidé, náboženství a jazyky 

Národnostní složení v Izraeli odpovídá geografii a 
krátké historii země. V Izraeli žije k roku 2009 
79,2 % Židů, 19,9 % Arabů a ostatní tvoří 0,9 %. 
K různým směrům judaismu se hlásí 77,2 % 
obyvatelstva. Zbytek věřících se dělí na muslimy, 
kterých je 14,5 % a na křesťany, kteří tvoří 
společně s ostatními 3,7 %. Úředními jazyky 
Izraele jsou hebrejština a arabština. Anglicky se 
zde však domluvíte všude. Důležité informace 
jako orientační nebo výstražné tabule jsou v 
angličtině. 

Svátky 

Hlavním židovským svátkem je Šabat. Trvá dva 
dny, a to od pátečního do sobotního soumraku. O 
tomto svátku se nepracuje a lidé se hodně modlí. 
Nejezdí ani doprava. Dalšími významnými 
židovskými svátky jsou – svátek Chanuka (svátek 
světel) a svátek Pesach, který má Židům 
připomínat jejich vyvedení z egyptského otroctví. 

Pro muslimy žijící v Izraeli je důležitý postní 
měsíc Ramadán. 

 
Historie 

Zde se budu zabývat jen historií moderního státu 
Izrael. VÁLKA ZA NEZÁVISLOST - 29. 11. 
1947 zasedání OSN rozhodlo o rozdělení 
Palestiny a o založení arabského a židovského 
státu. Angličané konec své vlády nad Palestinou 
ohlásili 15. 5. 1948. 14. 5. 1948 David Ben Gurion 
vyhlásil židovský stát. Sousední arabské státy 
vyhlásily novému státu válku. Izraelci bojovali za 
pomoci českých zbraní. OSN vyzvala obě strany k 
příměří, což ale arabská strana odmítla. Až když 
Izrael bombardoval Damašek, byla i arabská 
strana ochotná přistoupit k příměří 11.6. Příměří 
vypršelo 9.července 1948. 7. 7. vyzvala Rada 
bezpečnosti k prodloužení příměří, ale arabská 
strana to odmítla. Většina států OSN odsoudila 
arabskou agresi poté, co Izrael projevil ochotu k 
prodloužení příměří. Po skončení příměří vypukla 
2. fáze války. Další příměří, které přijaly obě 
strany, začalo platit 18. 7., bylo časově 
neomezené. Postupně byla vyhlášena další příměří 
s dalšími státy účastnícími se války za nezávislost 
Izraele. Po podepsáního příměří se Sýrií, skončila 
válka za nezávislost v červenci 1949. 
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Zajímavosti 

Izrael je jediná země na světě, která se řídí 
židovským kalendářem. 

Můžete si zde koupit zmrzlinu, která má příchuť 
humusu. 

V roce 1963 zde byla objevena semena stará 2000 
let a vyrostl z nich druh stromu, který byl zaniklý 
již 1800 let. 

Jako jediná země na světě Izrael povolává do 
vojenské služby i ženy. 

 
 
 
 
 
 
Autor: Monika Valášková 

 
obrázek 18 
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Rozhovor s uvaděčkou Hudebního divadla Karlín o představení Legenda 
jménem Holmes 

Chtěli byste vědět, co si myslí uvaděčka o 
výkonu tvůrčího týmu nebo jakou roli by si 
sama pro sebe vybrala, kdyby mohla? Na tyto a 
další otázky vám odpoví Barbora Koubková 
(23), která je jednou z uvaděček HDK. 

O čem je představení Legenda jménem 
Holmes? 

Děj je smyšlený a vtipný. Příběh je o spisovateli 
Arthuru Conanu Doylovi a Sherlocku 
Holmesovi. Největším nepřítelem Arthura C. D. 
je Virgil Cromwell a Sherlocka Holmese 
Moriarty.  

Co se Vám líbí na Legendě jménem 
Holmes? 

Líbí se mi originální kulisy, kontrast scén a 
dvojrole.  

Je něco, co byste vylepšila? 

(přemýšlí) Teď nebudu mluvit sama za sebe, ale 
možná, že pro některé lidi, kteří nejsou tak 
zběhlí v muzikálech, není obsazení moc 
atraktivní. To by se asi dalo vylepšit. 

Co si myslíte o výkonu tvůrčího týmu?  

Stálo to pravděpodobně hodně práce. Například 
choreografie. Choreografie je inspirována 
choreografií z jiných zemí a muzikálů. Je tedy 
pravděpodobně hodně propracovaná. Režisér, 
Brzobohatý, napsal opravdu dobrou hudbu a 
myslím si, že vytvořit ji trvalo dlouho. Možná i 
několik let. 

 

Připadá Vám představení časově vhodné 
anebo byste délku představení pozměnila? 

Myslím si, že by to chtělo asi o půl hodiny zkrátit. Je 
to táhlé. Diváky to pak už nebaví. Kratší představení 
by mělo větší gradaci. 

Líbí se Vám hudba anebo máte jiný styl? 

Hudba se mi líbí. V představení je mnoho stylů. Moc 
se v tom nevyznám, ale je tam zastoupen pop, rock, 
jazz, dokonce i irská hudba. Každý si zde něco 
najde. 

Jakou roli byste si chtěla zahrát Vy, kdybyste 
mohla? Proč? 

Asi paní Hudsonovou, protože je to žena, která se 
stará o muže a pečuje o něj. Bavilo by mě být ženou 
v domácnosti.  

Autor: Monika Valášková 
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Co je pravdy na tom, že je země placatá? 
Konspiračních teorií je opravdu spousta, dokonce i 
na věci, které bychom nečekali, ale my se v tomto 
čísle budeme zabývat tou snad úplně nejrozšířenější.  

Je země opravdu kulatá, vejcovitá, rourovitá, či 
snad placatá? 

To jsou otázky, které si můžeme klást, nebo se o tom 
můžeme sami přesvědčit. Mohli bychom si zaletět do 
vesmíru (pokud nějaký tedy existuje a není to také 
výmysl), přesvědčit se o tom na vlastní oči, ale to je 
moc nákladné, navíc časově náročné. Nemusíme 
totiž letět pro důkazy do vesmíru, spousta důkazů o 
tom, že je země placatá a ne kulatá, je možno 
zpozorovat už jen ze Země jako takové. 

Důkazy, proč je Země placatá 

Důkazů o tom, jestli země je placatá nebo není, je 
spousta. My se v tomto čísle podíváme na některé 
z nich, které jsou pro pravost toho, že je Země 
placatá. 

1. – Zakřivení Země 

Už jen samotné zakřivení Země neodpovídá tomu, 
aby byla Země koulí.  

- Maják Port Nicholson Light na Novém Zélandu je 
420 stop nad mořem a viditelný ze vzdálenosti 35 
mil, přičemž by měl být 220 stop pod horizontem. 

- Maják Egerö Light v Norsku je 154 stop nad vodou 
a viditelný z 28 mil, přičemž by měl být 230 stop 
pod horizontem. 

- Maják Cordonan Light na západním pobřeží 
Francie je 207 stop vysoko a viditelný z 31 mil 
daleko, přičemž by měl být 280 stop pod 
horizontem. 

Nejsou to jen majáky, tento stejný problém má i 
socha Svobody v New Yorku je 326 stop (99 m) nad 
mořem a za jasného počasí je vidět až ze vzdálenosti 
60 mil (96 km). Kdyby Země byla glóbus, pak by 
pro pozorovatele z této dálky musela být socha 
Svobody ukrytá 2074 stop (632 m) pod horizontem. 

2. – Voda neteče nahoru  

Řeky tečou dolů k úrovni moře, přičemž si hledají 
nejsnazší cestu, ať už na sever, jih, východ nebo 
západ a všechny směry mezi tím. Kdyby Země byla 
vskutku rotující koulí, pak by bylo nemožné, aby 
tyto řeky při své délce tekly do kopce. Například 
řeka Mississippi by na svých 3000 mílích musela 
téct do kopce 11 mil, než by dosáhla Mexického 
zálivu. 
 
3. – Zakřivení Země – Letadla 

Kdyby byla Země opravdu o obvodu 25 000 mil, 
museli by piloti letadel stále měnit kurz, aby nevlétli 
do vesmíru. Museli by totiž, každou minutu měnit o 
kousek kurz letu.

obrázek 20 

4. – Síla gravitace 

Je-li "gravitaci" přičítáno, že je dostačující silou na 
to, aby zakřivila masivní expandující oceány okolo 
koulovité Země, pak by bylo nemožné pro ryby a 
další stvoření plavat skrze tak silně přitahovanou 
vodu. 

  

Klub přátel konspiračních teorii Elina a Jákobín 
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5. – Dokonale rovný horizont 

Jak je možné, že horizont je vždy 360 stupňů 
okolo pozorovatele dokonale rovný? Všechny 
amatérské záběry z balónu, rakety, letadla či 
dronu ukazují naprosto rovný horizont i ve výšce 
32 km. Jen NASA a jiné vládní „vesmírné 
společnosti“ ukazují zakřivení země ve svých 
počítačových, vypracovaných fotografiích a 
videích, což je opravdu zvláštní  

Od malička se učíme informaci o tom, že Země je 
kulatá, všude nám ukazují glóbusy, ve všech 
filmech je Země koule, ale neuškodí si 
zapřemýšlet nad tím, že to tak možná úplně není. 

Zde je pár příkladů, jak se lidé snažili 
prokázat tuto teorii. 

Příběh jednoho plochozemce 

Plochozemec jménem Jeran patří ke skupině, která 
si říká Globebusters. Jeho experiment spočívá ve 
dvou prknech s dírou ve výšce 5,18 metrů. Když 
se dají dostatečně daleko od sebe nad vodní 
hladinou, mělo by světlo z jedné díry projít i tou 
druhou – pokud je tedy Země opravdu plochá, jak 
se plochozemci domnívají. Jenže na Zemi ve tvaru 
koule by se světlo neobjevilo – právě kvůli 
zakřivení vodní plochy. Když experiment začal, 
světlo se samozřejmě v otvoru prkna, které držel 
Jeran, neobjevilo. Filmaři to pochopitelně 
očekávali, ale Jeran byl výsledkem zcela 
zaskočený. Přes vysílačku poprosil druhou osobu, 
která držela druhé prkno, o světlo, aby zvedla 
reflektor nad hlavu. Pak se samozřejmě světlo 
ukázalo… 

Autoři: Jakub Mazel a Eliška Štíbrová 

 

Muž, který zmátl miliony 

Rowbotham roku 1849 publikoval spis Zetetická 
astronomie, v němž popsal Zemi jako disk se 
středem na severním pólu, na okrajích obklopený 
obrovskou ledovou hradbou známou jako 
Antarktida. Slunce je žhavá koule o průměru 
okolo padesáti kilometrů, putující po nebi a 
osvětlující příslušnou část Země. 
K Rowbothamovu odkazu se hlásí Flat Earth 
Society, kterou založil roku 1956 v Doveru 
písmomalíř Samuel Shenton. Podle ní jsou 
všechny snímky zeměkoule z vesmíru podvrhy, 
kterými se vědecká lobby snaží získat financování 
pro svůj výzkum: jde tedy o případ konspirační 
teorie. Od té doby byl tento pokus proveden už 
mnohokrát, stále se stejným výsledkem. Přesto 
jsou zastánci teorie o ploché Zemi neustále 
přesvědčení, že jednou právě jim tento experiment 
vyjde 

Do které skupiny patříte Vy? 

 

 

  

Klub přátel konspiračních teorii Elina a Jákobín 

obrázek 21 
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Creepypasta 
 

V minulém čísle jsme si ukázali, co to takový 
horor je a v tomto se zaměříme na určitá méně 
známá odvětví, konkrétně tedy na Creepypasty, 
jež se k nám do České republiky dostaly ze 
zahraničí okolo roku 2000. 
Pojem „Creepypasta“ je v českém překladu 
doslova „Děsivá těstovina“, proto zůstaneme u 
označení v anglickém jazyce. 

Užijte si další kus hororového světa, který vás 
vyděsí možná ještě více než-li dobrá kniha. 

Creepypasty se začaly objevovat v letech 2000 až 
2002, a první webové stránky zaměřené přímo na ně 
vznikaly v letech 2010 a 2012. Jsou známé 
především tím, že jsou krátké a úderné, avšak nikdy 
nebylo přímo specifikováno, jak dlouhé by měly 
být. Setkáme se tudíž nejen s krátkými 
několikařádkovými příběhy, ale také s 
desetistránkovými texty. 

Tyto historky jsou v podstatě jinou formou příběhů 
od táboráku (a nikdo neříká, že tam ani nepatří), 
nedrží se jednoho stylu, ten se liší od autora k 
autorovi, to samé platí i o žánrech, ačkoliv horor 
zůstává žánrem hlavním, může se jednat o sci-fi 
horor, fantasy horor, nebo dokonce o duchařskou 
historku. 

Všechny Creepypasty jsou originálně z autorovy 
hlavy, jen málo se jich zakládá na skutečných 
událostech, jako jsou vraždy, tajemná zmizení a 
nevyřešené případy, o kterých víme. 

Creepypasty jsou velmi rozdílné a každý v nich 
najde svou část svou část nebo svůj oblíbený styl a 
formu 

Mezi ty nejznámější Creepypasty, z nichž budu 
ukazovat úryvky, patří zejména Jeff the Killer. 
Tato postava šíleného vraha, který zabíjí lidi po 
domech, je dílo z roku 2008 od redditora „jeffkiller“, 
kterýž jej zveřejnil na redditu. 
Creepypasta začíná v Jeffově mládí, tedy v jeho patnácti 
nebo sedmnácti letech kdy se se svým bratrem a rodiči 
přestěhoval do nového města, avšak v každém znění je 
tento čin pod jiným důvodem stejně jako první známky 
Jeffova šílenství, které se začaly projevovat po setkání s 
místními delikventy, kteří jej později doženou až k 
šílenství poté co jeho bratra pošlou do nápravného 
zařízení. 
“A najednou se to stalo. Něco uvnitř Jeffa se změnilo. 
Jeho psychika byla zničena, racionální myšlení fuč, 
všechno, co mohl udělat, bylo zabít ho.” 

Když delikventy znovu potkal, nejprve s nimi nechtěl 
mít nic společného, ale po jejich neustálých narážkách a 
úderech se s nimi začal prát s úmyslem zabít. 
Dle originální Creepypasty z redditu získal Jeff svou 
bílou, strupovitou pleť a malá bílá očka s černou 
panenkou kvůli bělidlu, které na sebe vylil při rvačce, a 
které později jeden z delikventů zapálil. 

Jeff si poté doma, když zjistil, jak vypadá, se svou 
porušenou psychikou rozřízl ústa, aby se stále usmíval, 
a odřezal si oční víčka. 

Jeho vražedné řádění začalo jeho vlastní rodinou. Ani 
jeho bratr, kterého tolik miloval, nepřežil, protože se 
neusmíval.  

 

  

Temný kout 

obrázek 23 
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Mezi Creepypasty řadíme také minutové horory, 
tedy krátké texty o pár řádcích, které jsou děsivé 
jen svou podstatou. 

Například tato: Seděl jsem u televize a chtěl jsem 
jít spát, tak jsem ji vypnul a v odrazu za mnou byla 
k oknu přitisknutá lidská ruka... „Ale já bydlím v 
desátém patře a nemám balkón.“ 
Nebo podobné příběhy, jako žena slyšící dětský 
pláč ve tři ráno, která ale nemá děti. Variace na tuto 
minutovku se liší a dle mého osobního názoru je 
nejděsivější ta verze, kdy místo dětského pláče 
slyší škrábání na dveře, avšak nevlastní žádné 
zvíře. 

Někdy jsou tyto krátké příběhy i děsivější než 
samotné Creepypasty, jejichž fandom se natolik 
rozšířil, že existují nejen samotné příběhy, ale i 
mluvená videa a audia, kde si svou oblíbenou 
můžete poslechnout, a to zejména od youtuberů 
Pixelorez, Wizzory, Staysteak (Catamurloc) a 
dalších. 

 

Autor: Nikola Jacáková 

 

 

obrázek 24 

 

Temný kout 

    

Stop zápachu kočičích záchodků! 

Máte už dost zápachu záchodků vašich miláčků a protizápachové kočkolity 
nefungují? Vyzkoušejte náš osvěžovač vzduchu Vonítito. Tento osvěžovač byl 
navržen tak, aby byl vhodný pro vás i vaši kočku. Nyní se budete cítit příjemně vy 
i váš čtyřnohý přítel. 

Inzerce 
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Cíl sestřelen 
Datum havárie 1. září 1983 

Letecká společnost Korean Air 

Typ letadla Boeing 747-200  

Číslo letu KAL 007 

Registrace letadla – výrobní číslo HL7442 – 20559/186 

Země registrace letadla Korejská republika 

Místo havárie Tichý oceán 

Počet členů posádky 23 

Počet cestujících 246 

Počet obětí 269 

 

Dne 31. srpna 1983 byl let KAL 007 na cestě z 
newyorského letiště JFK do téměř jedenáct tisíc 
kilometrů vzdáleného Soulu. V kokpitu seděl kapitán 
Chun Byung-in, jeden z nejzkušenějších pilotu 
Korean Air s jedenáctiletou praxí. Spolu s kapitánem 
byl v kokpitu i první důstojník Son Dong-hui a 
letový inženýr Kim Eui-dong.  

Piloti, po krátké zastávce na Aljašském letišti Teda 
Stevense poblíž města Anchorage, pokračovali do 
cílové destinace. Tento úsek letu představuje přes 
šest tisíc kilometrů dlouhý přelet severního Pacifiku. 
Proto je běžnou praxí, že po dosažení letové hladiny 
je udržování kurzu přenecháno autopilotu. Během 
této doby nemají piloti téměř žádnou práci, proto 
navázali kontakt s letadlem KAL 015 letícím v 
odstupu patnácti minut za nimi. Členové posádky si 
povídali, aby jim cesta rychleji utekla. Kvůli úspoře 
paliva požádali piloti letu KAL 007 o povolení 
stoupat do vyšší letové hladiny. Pozemní personál v 
Tokiu jim žádost povolil a letadlo začalo stoupat do 
jedenácti tisíc kilometrů. 

V tu chvíle se bez jakéhokoliv varování ozvala rána 
a letadlo se stalo téměř neřiditelným. Piloti se snažili 
letadlo ovládnout. To v jednu chvíli prudce stoupalo 
a v další se začalo řítit k zemi. Letový dispečer se 
snažil piloty zkontaktovat, ale nikdo neodpovídal. 
Snažili se i o spojení přes let KAL 015, který letěl 
pouze několik minut za nimi. Nic nepomohlo. Let 
zmizel. 

Dispečeři z Tokia požádali o pomoc radarové stanice 
v Japonsku, Koreji i Sovětském svazu. Nikdo 
nevěděl, kde letadlo je. Panovaly obavy, že letadlo 
muselo nouzově přistát nebo havarovalo. V té době 
přišli američtí vojenští představitelé se šokující 
informací. Jedna z jejich stanic odposlouchávala 
Sovětskou radiokomunikaci. Jeden z operátorů slyšel 
něco, co považoval za cvičný přepad cíle přesně v 
době, kdy let zmizel. Protože stále probíhala studená 
válka, Američané nepochybovali, že je možné, aby 
Sověti opravdu sestřelili civilní letadlo.  

  

Mezi nebem a zemí 
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Ti nejprve jakýkoliv podíl na zmizení letadla 
odmítli. Tvrdili sice, že letadlo zaznamenali, 
snažili se ho ale pouze odklonit, a když se to 
nepodařilo, nechali ho letět. Brzy ale otočili a 
tvrdili, že letadlo sestřelili, ale šlo o oprávněný 
zásah. Podle nich šlo o špionážní letadlo, které na 
pokyn Americké armády narušilo přísně tajný 
sovětský prostor. Napětí mezi oběma zeměmi se 
stupňovalo. Ohrožovalo také podpis smlouvy o 
jaderném odzbrojení mezi Sovětským svazem a 
NATO. Proto OSN požádala Mezinárodní 
organizaci pro civilní letectví o stanovisko. To 
mělo vést nezávislé vyšetřování za přítomnosti 
zástupců obou stran.  

Let KAL 007 se měl, podle letového plánu, držet 
nad mezinárodními vodami. První otázkou tedy 
bylo, zda let zabloudil nebo byl sestřelen mimo 
území Sovětů. Bez černých skříněk bylo ovšem 
těžké určit skutečnou trasu letadla. Na hledání 
vraku se podílela Amerika, Japonsko i Jižní 
Korea. Sověti vypověděli, že když letadlo 
sestřelili, narušilo zrovna jejich vzdušný prostor, o 
čemž piloti neměli nejmenší tušení. Při hlášení 
polohy posádka opakovaně potvrzovala svůj 
letový plán. Tokijský radar byl ovšem příliš 
vzdálený, a proto se dispečer mohl spoléhat pouze 
na tato hlášení. Výpověď kapitána letu KAL 015 
přinesla nové informace.  

KAL 015 – Fouká nám pěkně do zad. 

KAL 007 – Jak silný? 

KAL 015 – 65 kilometrů z 040. 

KAL 007 – My máme stále protivítr 

Nebylo možné, aby dvě letadla letící za sebou 
letěla jedno po větru a druhé proti němu. Ty 
nejdůležitější poznatky přinesla až americká 
armáda. Tajné zařízení, zvané pasivní radar, 
dokázalo sledovat jak civilní, tak vojenská letadla 
po celém světě. 

obrázek 25 

Tak se dozvěděli, že letadlo bylo v době sestřelení 
560 kilometrů severně od své trasy a skutečně 
přelétalo nad sovětským prostorem. I přes tyto 
nové informace se černé skříňky nepodařilo najít a 
pátrání se odvolalo. Vyšetřovatel Caj Frostell se 
obrátil na výrobce letadla, firmu Boeing Ta 
nabídla simulaci letu letadla. Při té se ukázalo, že 
možných příčin havárie je více. 
Nejpravděpodobnější se zdála chyba při zadávání 
údajů do INS. Další možností bylo, že informace 
byly sice zadány správně, piloti ale po vzletu 
zapomněli INS zapnout. Také je možné, že si 
civilní letadlo spletli s letounem RC 135 které 
vyčkávalo na test sovětských balistických raket. 
Když se letadla na radaru překryla, nemusely být 
sovětské radary schopné letadla rozlišit. 
Vyšetřovatelé požádali o možnost vyslechnout 
pilota sovětské stíhačky Genadije Osipoviče. 
Žádost však byla odmítnuta. Organizace pro 
civilní letectví v prosinci zveřejnila výsledky 
vyšetřování. Uvedla, že let skutečně narušil 
sovětský letový prostor a že to bylo buď kvůli 
chybě posádky nebo závadě na navigačním 
systému. Tím bylo vyšetřování ukončeno. 

 

  

Mezi nebem a zemí 
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Po téměř deseti letech byla studená válka u konce 
a Sověti uvolnili některé z původně tajných 
informací. Jedním z nich byly také záznamy o letu 
KAL 007. Vyšetřování se obnovilo a Caj Frostell 
byl opět v čele vyšetřovacího týmu spolu s ruským 
expertem na avioniku Vladimirem Kofmanem. 
 
Prvním krokem bylo ověření autenticity černých 
skříněk. Byla možnost, že Rusové se skříňkami 
manipulovali. Jejich pravost byla potvrzena, poté 
si vyšetřovatelé mohli poslechnout oficiální, 
neupravený záznam. Podle toho bylo jasné, že se o 
špionážní let skutečně nejednalo. Vyšetřovatelé se 
vrátili k prvotním dvěma teoriím. Podle záznamu 
hovorů zjistili, že kurz byl sice nastaven správně, 
v záznamníku letových údajů ovšem chyběla 
jakákoliv zpráva o zapnutí INS. Systém fungoval 
bezchybně, po celou dobu zaznamenával odchylku 
od plánované trasy. Autopilot ovšem nesledoval 
údaje z INS, ale kompasový kurz. Přesto počítač 
zobrazoval otočné body, kterými měl let proletět, i 
když se k nim vůbec nepřiblížil. 
 
Po deseti letech od havárie letadla mohl pilot 
stíhačky konečně podat výpověď k havárii. Po 
příletu k letadlu vypálil střelivo, které mělo letoun 
varovat. Nejednalo se ale o svítící trasírky, i přes 
to si byl pilot jistý, že ho museli piloti letounu 
spatřit. Stoupání letu KAL 007 Osipovič 
klasifikoval jako úhybný manévr, a to ho utvrdilo 
v přesvědčení, že se jedná o úhybný manévr. Do 
současnosti Genadij Osipovič nepřijal myšlenku, 
že se mohlo jednat o civilní letadlo. Je 
přesvědčený, že nezabil 269 lidí. 

 

obrázek 27 

Vysvětlivky 

ISN – Inerciální navigační systém 

Černá skříňka – každý letoun má dvě, záznam 
letových údajů a záznam hovorů z kokpitu; 
nahrává se vždy posledních 30 minut 

Autor: Kitty Krásová 

 
 

  

Aluminiová čepička 

Už Vás nebaví, že ostatní přesně ví, nad čím 
právě přemýšlíte? Bojíte se, že Vás vláda 
pozoruje a zneužívá Vaše myšlenky? 

MÁME PRO VÁS PŘEŠENÍ 

Náš jedinečný produkt Vám zajistí bezpečí 
vašich myšlenek a pohodlí. Čepička je 
navržena předními odborníky v oboru. 
Stylový design a prvotřídní materiál je 
k dostání ve třech velikostech pro dospělé a 
dvou pro Vaše nejmenší, protože nikdy není 
brzy začít s ochranou myšlenek. Přidejte se 
k našim spokojeným zákazníkům i Vy. 
Vláda si na Vás jen tak nepřijde! 

                                                                                                 
(v případě nespokojenosti lze vrátit do 30 dnů) 

 

Inzerce 

Mezi nebem a zemí 
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Po špičkách 
Balet na přelomu 18. a 19. století 
 
V tomto století je balet velmi ovlivněn 
politickou situací. Lidé v umění hledají nové 
světy… cokoli, co je osvobodí od běžného 
života. Vzniká romantický balet. Cílem tohoto 
druhu baletu bylo odtrhnutí od reality. 
Tanečníci se proto rozhodli nedržet se při zemi. 
Téměř se země nedotýkali. Vše bylo lehké a 
vzdušné. Tomuto znaku velice napomáhaly 
špičky. Na těchto tanečních botách poprvé stála 
Amalie Brougnoliová v roce 1823. Tanec na 
špičkách se stává symbolem pro ženský balet. 

 Centrum vývoje baletu se pomalu začíná 
přesouvat do Itálie (Miláno) a do Ruska. V 
Rusku se proslavil známý tanečník a choreograf 
Márius Petipa (1818 až 1910), ten vytvořil přes 
padesát celovečerních baletů. Mezi jeho 
nejznámější balety patří Spící krasavice 
(Růženka), Labutí jezero, Louskáček a La 
Baydere. Díky nové choreografii, kterou 
vytvořil pro Labutí jezero, se tento balet stal 
oblíbeným. 

V 18. století obliba žen v baletu rostla až do té 
míry, že ženy tančily i mužské role. Postupně se 
také začíná zvyšovat obtížnost baletní techniky. 
Díky tomuto jevu se taneční sbor dostává do 
pozadí, oproti taneční hvězdě, která předvádí, 
jak skvělou má techniku. Vývoj celé situace 
vedl k úpadku baletu v 19. století. 

Isadora Duncan  
 
Ve 20. století začínají vznikat dva proudy tance. 
A to klasická forma baletu a moderní tanec. 
Jako první začala prosazovat moderní tanec 
Isadora Duncan (Izadora Danken). Narodila se 
1877 v San Franciscu.  Svůj život zasvětila boji 
proti konvenci, upjatosti a snahou prosadit 
volnost a nespoutanost duše. V Americe její styl 
tance nebyl přijat, proto se rozhodla odjet do 
Evropy. Ani v Londýně se však Isadora 
nesetkala s uznáním. Proto zkouší štěstí v 
Paříži. Tam se konečně setkala s kladným 
přijetím od publika.  
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Ve svém životě měla Isadora Duncan několik 
mužů, za prvního byla vdaná a měli spolu dceru 
Deirdre. Manželství jim ale nevydrželo a 
rozvedli se. Za svého druhého muže se už 
neprovdala. Měli spolu syna Patricka. Rodině se 
nežilo špatně. Mohli si dovolit i chůvu a 
osobního řidiče pro děti. Při cestě z oběda však 
do vozu narazilo auto. Řidič vystoupil z vozu, 
aby obhlédl škody, ale zapomněl zatáhnout 
ruční brzdu a auto začalo couvat a sjelo do 
Sieny. Obě děti se utopily. O chůvě, která jela v 
autě také, se prameny nezmiňují. Tato tragédie 
se stala v roce 1913. Po této události se Isadoře 
začíná hroutit život. Narodil se jí sice další syn, 
ten ale umírá krátce po porodu. A také opustila 
svého přítele. Útěchu hledala v práci a krátkých 
známostech. 
Nakonec se rozhodla odjet do Moskvy. V 
Moskvě potkává dalšího muže, a to mladého 
básníka Sergeje Jesenina. Do tohoto muže se 
nakonec zamiluje a v roce 1922 mají svatbu. 
Ale jejich štěstí netrvá dlouho a už po roce se 
manželé začínají hádat. Pravděpodobně za to 
může Sergejova žárlivost na samotnou Isadoru 
kvůli jejímu úspěchu a zájmu jiných mužů o ni. 
Jesenin začíná pít, podruhé se ožení. Nakonec 
byl nalezen mrtev v hotelovém pokoji. Jeho 
smrt však nikdy nebyla vyřešena. 
 
Roku 1927 Isadora přijela do Nice, kde ji 
okouzlil mladý závodník Bugatti. Když spolu 
jeli autem, stala se poslední tragédie. Tanečnice 
měla kolem krku dlouhý šál, který vlál ve větru. 
Šál se zamotal do kola a zlomil slavné tanečnici 
vaz. Takto končí strastiplný život slavné taneční 
hvězdy.  
 

 

 
obrázek 30 

Ve svém tanečním stylu se snažila o přirozenost 
lidského pohybu.  Upustila od stanovených pozic v 
klasickém baletu a vytvořila jedinečný styl tance. 
Přestala používat baletní špičky, složité účesy, 
kostýmy a kulisy. Tyto věci nahradila jednoduchou 
tunikou, bosýma nohama a rozpuštěnými vlasy. Pro 
publikum tato změna představovala velký šok a 
překvapení. To společnost přijala vcelku dobře, 
avšak měla velký problém rozdýchat představení, ve 
kterém tančila pouze v trikotu. 

Autor: Dorotea Šilarová 
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Klobouk dolů 
Drazí přátelé Národního divadla, 
 
     na samém úvodu pokračování naší rubriky o 
„Zlaté kapličce“, bych vás rád provedl jejím 
obsahem. Nejprve se podíváme, co přináší nový 
rok naší první scéně. Následně se ponoříme do 
rozhovoru s dlouholetou sólistkou Opery, 
mezzosopranistkou Lenkou Šmídovou a v závěru 
se opět podíváme na divadelní profese, které jsou 
běžnému diváku skryty.   
 
NA ZDAR! 

 

 

 

LEDEN V NÁRODNÍM | 2020 

 

NOVOROČNÍ LIBUŠE 
 
Národní divadlo zahájí nový rok slavnostním 
představením opery Bedřicha Smetany Libuše. 
Neděje se tak náhodou, neboť autor sám zamýšlel 
uvádění svého opus magnum, „při slavnostních 
chvílích v národě českém“. V tento den si 
nepřipomínáme jen začátek nového kalendářního 
roku, ale také Den obnovy samostatného českého 
státu. Libuše představuje vrchol Smetanovy operní 
tvorby. Generace našich předků naslouchaly 
závěrečné věštbě, v nejtěžších dobách, v touze po 
naplnění slov „Můj drahý národ český neskoná, 
on pekla hrůzy slavně překoná“. Inscenace byla 
nastudována ke 100. výročí vzniku 
Československé republiky. Představení se koná 1. 
ledna 2020 v 17. hodin v historické budově 
Národního divadla.  

 

 

OTEVŘENÍ STÁTNÍ OPERY 
 
Po třech letech trvající generální rekonstrukci 
budovy Státní opery se jedna ze čtyř scén 
Národního divadla opět otevře veřejnosti. Stane se 
tak 5. ledna 2020. V tento den se před 132 lety 
tato budova otevřela veřejnosti poprvé. Soubor 
Opery Národního divadla a zahraniční hosté se 
pod taktovkou nového hudebního ředitele Státní 
opery Karla-Heinze Steffense představí na 
Slavnostním galakoncertu s podtitulem „Státní 
opera v proměnách času (1888-2018)“. 
Programem večera budou hudební čísla 
symbolizující inscenace, osobnosti či díla spojená 
s historií souboru a budovy. Na programu jsou 
části děl z tvorby Bedřicha Smetany, Leoše 
Janáčka, Hanse Krásy, Giacoma Pucciniho, Petra 
Iljiče Čajkovského, Richarda Strausse, Alexandra 
Zemlinskyho, Wolfganga Amadea Mozarta, 
Franze Lehára či Ludwiga Van Beethovena. 
Koncert se uskuteční ve 20 hodin a bude jej 
přenášet Česká televize (ČT ART). 
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ROZHOVOR SE SÓLISTKOU OPERY 
NÁRODNÍHO DIVADLA LENKOU 
ŠMÍDOVOU 

 

 

Sólistka Opery Národního divadla v Praze, 
mezzosopranistka LENKA ŠMÍDOVÁ, se 
v uplynulých třiceti letech strávených na jevišti naší 
první scény stala pevnou oporou uměleckého 
soboru. Po absolvování gymnázia Jana Nerudy 
nastoupila ke studiu operního zpěvu ke slavné 
koloraturní sopranistce prof. Heleně Tattermuschové 
na pražskou konzervatoř. Po jejím absolvování 
pokračovala ve studiu, coby mimořádně 
disponovaný mezzosoprán své generace, u 
barytonisty Národního divadla prof. René Tučka na 
pražské HAMU. Své pěvecké školení završila 
ročním pobytem na Accademia d‘arte e Lirica corale 
Osimo v Itálii, kde byli jejími pedagogy A. Tonnini 
či K. Ricarelli. Po přijetí angažmá v Opeře 
Národního divadla v roce 1990 se představila v řadě 
významných rolí českého a světového operního 
repertoáru. Např. Princezna Eboli ve Verdiho Donu 
Carlosovi, Azucena ve Verdiho Trubadúru, Pavlína 
a Hraběnka v Čajkovského Pikové dámě, Amneris 
v Aidě, Carmen v Bizetově stejnojmenné opeře, 
Káča ve Dvořákově opeře Čert a Káča, Ježibaba ve 
Dvořákově Rusalce, Háta ve Smetanově Prodané 
nevěstě, Martinka ve Smetanově Hubičce, 
Marcellina v Mozartově Figarově svatbě, Santuzza 
v Mascagniho Sedláku kavalíru, Janáčkova Varvara 
v Kátě Kabanové či Stařenka Buryjovka 
v Janáčkově Její pastorkyni. Po celou svou kariéru 
se též věnuje koncertní činnosti, především v 
intepretaci písňové a oratorní tvorby. Zpívala 
mnohokrát ve Francii, Itálii, Německu, Řecku, 
Španělsku, Belgii, Nizozemí, Švýcarsku, 
v Jihoafrické republice i v oblasti Blízkého a 
Středního východu. Spolupracovala s řadou 
významných režisérů, jako jsou Miloš Forman, Petr 
Forman, David Radok, Jiří Nekvasil, Jiří Heřman, 
Zdeněk Troška, Karel Jernek, Zdeněk Kaloč, 
Ladislav Štros, Petr Lébl, Josef Průdek, Alice Nellis, 
Magdalena Švecová, Andrei Serban, Christopher 
Alden, Robert Wilson či Venjamin Smechov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Milá paní Šmídová, zpívala jste od dětství? Kdy 
se zrodila Vaše touha po zpěvu?  
 
Od čtyř let jsem zpívala, kde se dalo. Dětství jsem 
prožila u babičky v Jizerských horách, která 
říkávala, že mě našla podle zvuku. Touha to nebyla. 
Byla to samozřejmost. V rodině jsme zpívali všichni. 
Častokrát dvojhlasé či vícehlasé písně. Tím chci říct, 
že cit pro hudbu jsem měla mít po kom zdědit. 
Zpívala jsem všude, kde se dalo. Můj otec mi často 
povídal: „Chceš-li zpívat, zkus jít na Ježkovu 
konzervatoř“.  I vydala jsem se k paní profesorce 
Bartošové, která mi zcela jasně řekla, že disponuji 
mimořádným talentem a měla bych se vydat cestou 
studia operního zpěvu na pražské konzervatoři. V té 
době jsem ani nevěděla co to opera pořádně je. 
Studovala jsem gymnázium na Malé Straně a chtěla 
se věnovat farmacii. Schopnosti a dispozice mě však 
předurčovaly k tomu stát se operní pěvkyní. Po 
absolvování příjímacích zkoušek jsem byla přijata 
rovnou do druhého ročníku pražské konzervatoře do 
třídy prof. Heleny Tattermuschchové 
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Častokrát jste ve svých vyprávěních vzpomínala 
na své dětství prožité na Hradčanech a Malé 
Straně. Vyrůstala jste v prostředí obklopena 
hradčanskými paláci či nedaleko stojícím 
Hradem. Naproti tomu o dva domy směrem 
k Pohořelci obýval dům spisovatel Jiří Mucha 
pověstný svými bohémskými večírky. Jak Vás 
ovlivnila atmosféra těchto míst?  

 
Na Malé Straně jsem žila padesát let. Konkrétně 
v historickém domě zvaném „U Labutí“ na 
Hradčanském náměstí. Žila jsem zde od 
nejútlejšího dětství až po zralou dospělost. Prostředí 
Hradčan a Malé Strany ovlivnilo nemálo umělců. 
Má svou specifickou atmosféru, která každého 
ovlivní, jakmile tam vstoupí. Od architektury 
paláců a měšťanských domů po osobnosti, které 
tam žili. Přátelila jsem se Zuzanou Laudovou, jejíž 
otec byl známý český sochař, národní umělec a 
představitel tzv. sociálního umění 20. let 20. století 
Jan Lauda. Nad naším bytem žila přední česká 
literární historička, paní doktorka Růžena 
Grebeníčková, nositelka Herderovy ceny za 
výrazný přínos literární komparatistice. Pamatuji si, 
jak celé noci psala a ťukala do stroje. Jiří Mucha 
byl ctěn, ovšem o jeho bohémských aktivitách 
nebylo tolik známo. Atmosféra Malé Strany 
sedmdesátých a osmdesátých let připomínala 
vesnici. Obyvatelé se znali napříč generacemi. O 
tento pocit jsou nynější usedlíci ochuzeni. Duch 
těchto míst tak, jak jsem jej znala já, je již 
v nenávratnu ztracen. Vjem uměleckého potenciálu 
byl všude kolem nás.  

 

Role pedagoga je v životě člověka nesmírně 
důležitá. Zvláště pro mladého, začínajícího 
umělce, který si buduje sebevědomí tolik 
potřebné pro svůj úděl. Nakolik byli pro Vás 
vzory Vaši profesoři a jaké konkrétní rady Vám 
z řemesla předali? 

Mou první profesorkou zpěvu byla slavná operní 
pěvkyně, sopranistka Národního divadla, Helena 
Tattermuschová. Rozvíjela především základ 
pěvecké techniky, tj. hlavovou rezonanci. 
Samozřejmě jsme také budovaly dechovou oporu. 
Ovšem pro mě byl, z její strany, největším 
přínosem smysl pro poznání skladby – dané 
hudební látky. Helena Tattermuschová měla 
výrazné vzdělání po stránce interpretační. Po 
absolvování konzervatoře jsem pokračovala ve 
studiu zpěvu na pražské HAMU u další výrazné 
osobnosti Národního divadla, vynikajícího 
barytonisty, prof. René Tučka. Pan profesor mně 
především, mimo jiné, prohloubil znalost umění 
pěveckého dýchání. Ptáš-li se na konkrétní rady, 
René Tuček mi kladl na srdce následující: „Bude-li 
Ti kdokoliv, kdykoliv vnášet neklid do pěvecké 
duše – jdi od něj okamžitě pryč“. Touto radou se 
řídím do dnešních dnů. 
 
Jaké bylo pro Vás studium v zahraničí na 
samém konci totality?  
 
Ministerstvo školství společně se státní, uměleckou 
agenturou Pragokoncert, umožňovaly výrazným 
talentům studium na zahraničních uměleckých 
školách. V mém případě se jednalo o známou 
Accademia d‘arte e Lirica corale v italském Osimo. 
Uchazeč o tento stipendijní pobyt musel absolvovat 
řádné zkoušky. Já jsem je absolvovala s úspěchem a 
strávila jsem jeden rok intenzivního studia pod 
dohledem mezinárodně uznávaných autorit 
v oblasti hudebně–dramatického umění. Po návratu 
do Čech bylo podmínkou vyplatit svá studia zpět 
Pragokoncertu. Musím podotknout, že jsme nebyli 
nuceni se jakýmkoliv způsobem zavazovat státním 
orgánům. 
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Stát měl zájem podporovat operní umělce, neboť je 
považoval za reprezentanty své kultury. Skrze 
Pragokoncert, kterému aktivní umělec byl nucen 
odevzdávat 60 % svého výdělku, jsem např. 
hostovala v San Sebastianu, coby alternace slavné 
Terezy Berganzy. V této inscenaci se má alternace 
proměnila v účinkování, neboť zmíněná pěvkyně, 
pro nemoc, zpívat nemohla. Hostovala jsem také 
v Athénách na slavnostním otevření kulturního 
domu, otevření řeckého parlamentu a na mnoha 
dalších místech po celém světě. 
 
Do Národního divadla jste nastoupila     v době, 
kdy dohrávali členové oné slavné éry, 
kupříkladu Eduard Haken nebo Naděžda 
Kniplová. Jaké pro Vás bylo spolupracovat se 
slavnými osobnostmi naší opery? 
 
Pokud chtěl umělec získat angažmá v Národním 
divadle, panoval ze strany divadla určitý úzus, který 
byl platný po mnoho let. Pěvec, který byl přizván k 
hostování v představení Opery, byl nejprve 
„vyzkoušen“ ve třech rolích rozdílné obtížnosti. 
V mém případě se jednalo o roli Hospodyně ve 
Straussově opeře Mlčenlivá žena, ve které jsem na 
jevišti tehdejší scény Národního divadla – 
Smetanově divadle (dnešní budova Státní opery) 
debutovala. Dále to byla role Pavlíny 
v Čajkovského Pikové dámě a třetí rolí byla obtížná 
Princezna Eboli ve Verdiho opeře Don Carlos. Na 
základě úspěchů v poslední zmíněné roli jsem se 
stala v roce 1990 sólistkou Opery Národního 
divadla. Jedna z mých prvních rolí byla Varvara 
v Janáčkově opeře Káťa Kabanová. V této inscenaci 
jsem se na jevišti setkala se slavnou, 
vysokodramatickou pěvkyní, prof. Naděždou 
Kniplovou. Dlouholetou sólistkou Národního 
divadla, která hostovala na nejprestižnějších 
světových scénách, včetně Metropolitní opery 
v New Yorku. V době mých studií na HAMU byla 
vedoucí naší katedry. Nezapomenutelná umělkyně, 
která disponovala mimořádným hlasovým fondem.  
 

Na kterou spolupráci vzpomínáte nejraději a 
proč?  
 
Kvalitní práce je dána dobrým dirigentem a 
režisérem, kteří mají od počátku přípravy inscenace 
jasnou představu. To je velice důležité. Pokud lidé 
nemají od počátku jasný názor na danou věc, může 
vývoj inscenace sklouznout k rutině, která nikterak 
nesouvisí s uměním. Silný dojem ve mně zanechala 
spolupráce s režisérem Zdeňkem Kaločem na 
inscenaci Pucciniho opery Il Trittico. Režisér Kaloč 
je velmi nedoceněná osobnost našeho divadla. Další 
osobnosti, jejichž práce naplnila, ba dokonce 
předčila má očekávání, byly David Radok, se 
kterým jsem spolupracovala na inscenaci 
Šostakovičovy opery Lady Macbeth Mcenského 
újezdu nebo Venjamin Smechov, který, pro 
Národní divadlo, režíroval Čajkovského operu 
Piková dáma, ve které jsem ztvárnila roli Hraběnky. 
 
Váš repertoár je nesmírně obsáhlý. Která 
z Vašich rolí Vám byla/je nejmilejší? 
 
Nedá se říct, že bych měla nejmilejší role. Každá 
spolupráce něco přinesla. Soustavná příprava role 
Káči, v opeře Antonína Dvořáka Čert a Káča, se 
zmíněným dirigentem Gregorem, byla velmi pěkná. 
Tuto úlohu jsem zpívala v Národním divadle od 
října roku 1990 do listopadu 2009. Velkým oříškem 
byla Santuzza v Mascagniho Sedláku kavalíru, 
která je po pěvecké stránce velkým úkolem, se 
kterým se každá pěvkyně popasuje jiným 
způsobem. Důležité je zpívat s rozumem. Vědět, co 
hlas může pojmout a co je již nad jeho aktuální 
schopnosti.  
 
Drahá paní Šmídová, na závěr bych Vás chtěl 
požádat o vzkaz nastupující generaci umělců. 
Čeho by si měl být vědom mladý člověk, 
disponující talentem, ambicí a schopnostmi 
k hudebně-dramatickému umění? 
 
Mladí umělci mají větší možnosti rozhledu, než 
jsme měli my. Na druhé straně je velká absence 
studií při operních domech, kde by se mohli lidé 
rozvíjet ve skutečné osobnosti po stránce lidské a 
umělecké. 
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Mým vzkazem těmto lidem je, aby si byli vědomi, 
že umění je celoživotním a náročným posláním. 
Pokud však člověk věří ve svůj potenciál, nesmí 
se nikdy vzdát. 
 
 
KDO JE KDO? | DIVADLENÍ PROFESE 

GARDEROBIÉR: Jedná se o pozici divadelního 
pracovníka, který zajišťuje přípravu, úpravu a 
opravu scénických kostýmů a doplňků. Pracovní 
činností garderobiéra je oblékání umělců do 
kostýmů před a během představení; oprava 
poškozených kostýmů (drobné krejčovské 
úpravy); spolupráce na úpravě během zkoušek, dle 
požadavků inscenačního týmu; spravuje evidenci 
všech kostýmu inscenací, které jsou na repertoáru 
až po jejich stažení z repertoáru divadla. 
Garderobiér přichází do divadla s řádným 
předstihem, aby připravil a zkontroloval kostýmy 
umělců, které má v onen večer na starosti. 
 
REKVIZITÁŘ: Označení této profese vychází 
z latinského slova „requisitum“, což znamená 
„potřebná věc“. Divadelní pracovník, 
vykonávající tuto profesy, má tedy na starosti 
konkrétní předměty-rekvizity, které umělec 
používá při svém dramatickém projevu. Činnost 
rekvizitáře nadále spočívá v nákupu, přípravě a 
aranžování rekvizit na scéně. Zodpovídá za 
evidenci a dobrý stav všech předmětů, které jsou 
používané v dané inscenaci.  

 
UMĚLECKÝ DOZOR: Jedná se o pozici, kterou 
na daném představení vykonává asistent režie či 
dramaturg. Činnost uměleckého dozoru spočívá 
v kontrole, zda se celé představení realizuje zcela 
s režijním nastudováním. V případě pochybení či 
porušení příslušného nastudování podniká kroky 
ke kárnému opatření ze strany vedení souboru. 
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