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  Slovo šéfredaktora 
Vážení čtenáři, dostáváme se do třetího 

čtvrtletí našeho školního roku. Ptáci, jež se 

pomaličku vrací z teplých krajin vám na 

svých křídlech, přináší již třetí číslo 

našeho časopisu Aposiopese. V těchto 

časech začínají být studenti naší školy 

poněkud více neklidní než normálně. 

Kromě prvního ročníku, se všem víc a víc 

přibližují zkoušky. K2 jejich první 

souborné zkoušky z literatury, K3 jejich 

druhé souborné zkoušky z literatury a 

cizího jazyka (v tomto roce z angličtiny, 

ale je možnost i němčiny) a na K4 zbývá 

tedy už jen ta poslední zkouška, zkouška 

dospělostí, respektive maturita. 

 

 Máme za sebou krásný Maturitní a 

imatrikulační ples, více si můžete přečíst 

v reportáži na str. 11.  

Kvůli bezpečnostním opatřením, kolem 

koronavirové epidemie, byla naše škola zatím 

na neurčito uzavřená, avšak náš časopis to 

nijak nezasáhlo, ani nepostihlo. Vaše redakce 

časopisu Aposiopese zůstává silná! 

 

Přeji vám příjemné počtení!
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Jak jsem potkal ryby 
Putování den číslo 3 

Kniha Jak jsem potkal ryby je společně s knihou 

Smrt krásných srnců nejznámější knihou od Oty 

Pavla. Kniha vyšla poprvé v roce 1974, vznikala 

tedy v posledních letech autorova života. 

Je rozdělena na tři části zvané Dětství, Odvážný 

mladý muž a Návraty, které dávají dohromady 24 

kapitol. Vypráví příběhy z autorova dětství přes 

období protektorátu až do autorovy smrti, což 

znamená léta 1936-1970. Tématem se tedy hlavně 

staly osobní vzpomínky Oty Pavla na jeho dětství 

– období války a klidu po ní, rybaření a vztahu se 

svým otcem.          

 

Ota Pavel je mistrem na popis krás přírody, a ani 

toto dílo není výjimkou, a provází tak celou knihu. 

Soubor povídek začíná v předválečném období, 

kdy Ota s celou svou rodinou (maminka, tatínek a 

jeho dva bratři) jezdil na dovolenou k manželům 

Proškovým. Celé prázdniny Otův tatínek rybařil 

na řece Berounce a učil toto řemeslo i své 3 syny. 

Zdá se to jako dílo plné přírody a rodinné lásky, 

ale zvrat přichází ve chvíli, kdy začíná druhá 

světová válka a Otův tatínek a jeho dva bratři 

odchází do koncentračního tábora. Malý Ota 

zůstává sám se svou maminkou a poprvé za svůj 

život zažívá ochranitelský pocit. I přes to, že je to 

riskantní, tak chodil celou válku pytlačit. Známá 

scéna pro mnoho lidí přichází ve chvíli, kdy je 

ještě malý Ota přistižen, když chodil pytlačit 

k rybníku a chytne ho porybný Záruba. Ota se bojí 

výprasku, ale nakonec mu Porybný řekne jen, aby 

hodně křičel jen proto, aby si Němci mysleli, že je 

bit, ale on sám mu nic neudělal. 

Z koncentračního tábora se naštěstí vrátil tatínek 

se svými syny živ a zdráv. Každý rok se vraceli 

k řece Berounce za panem Proškem a jeho 

milovanou řeku plnou ryb. 

 

Společně prožili ty nejvíc nezapomenutelné chvíle 

a byla to jedna z nejhezčích částí Otova života.  

Později miloval řeku i jako vodák a ryby byl 

několikrát lovit i v moři. 

Byl to kus života, který sice narušila válka, ale 

celou rodinu tím spojila dohromady. Spokojený 

život překazila až Otova duševní nemoc, kdy 

strávil pět let v ústavu. Naživu ho v tu dobu držela 

hlavně rodina, příroda a touha splnit sen svého 

otce, což se mu nakonec povedlo v poslední 

povídce Zlatí úhoři. Ota splní přání svému otci 

jako dárek k narozeninám. Snem jeho tatínka je 

totiž ulovit zlaté úhoře, což se Otovi povede, a dá 

je tatínkovi jako předkrm svátečního jídla. Dojatý 

otec nakonec zjistí, že úhoř je přesolený. Ota si 

nikdy neuvědomil, jak moc je na něj jeho otec 

hrdý. Tatínek postupně připravil pro Otu 11 úhořů, 

což byla odměna za dárek, který dostal od Oty, a 

nakonec 

zemřel. Ota ještě stihl podplatit pohřebáka, aby 

mu do skleničky dal pár zrníček tatínkova popela. 

Oto pak vysypal tatínka do jeho drahé a 

nejkrásnější řeky Berounky. 

V roce 1979 byl na motivy této knihy natočen film 

se jménem Zlatí úhoři, který natočil režisér Karel 

Kachyňa. 

 

  

Putování s Otou Pavlem 

obrázek 1 
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V hlavních rolích:  

Vladimír Menšík – tatínek 

Slávka Špánková – Hozová – maminka 

Rudolf Hrušínský – Prošek 

Martin Mikuláš – Prdelka (Ota Pavel)  

 A další… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Juliana Humlová 

  

Putování s Otou Pavlem 

 

Zde je místo pro Vaši 

reklamu. 

www. vasereklama.cz 

 

  

NEJSLAVNĚJŠÍ HUDEBNÍ 

VÝKONY V POHODLÍ 

DOMOVA? 

 

☞ GRAMOFONY ALFRÉD ☜  

 

- HYBERNSKÁ 25, PRAHA 1 -  

 

Inzerce 

Inzerce 

obrázek 2 
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Kočičí zajímavosti 
Dnes se podíváme, jak a čím zasáhl kočičí svět svět lidí. Pokud jste milovník koček, můžete se nechat 

inspirovat návrhy na výlety za našimi milovanými šelmičkami. Ukážeme si některé příklady toho, co 

člověk vytvořil, aby mohl být s těmito mňoukajícími chlupáči ještě v bližším kontaktu. 

Kočičí kavárna 

První byla otevřena na Tchaj-wanu v hlavním městě 

Tchaj-pej v roce 1998. Zde nadchla především 

japonské turisty. V Japonsku se staly kavárny velmi 

oblíbenými a dnes je jich v Japonsku asi sto 

padesát. Kočičí kavárny se brzy začaly šířit do světa 

a do Evropy přišly v roce 2012. V roce 2014 byla 

otevřena 1. i v Česku, konkrétně na pražském 

Žižkově. Dnes je jich několik po celé České 

republice. A co si pod tím představit? Nejedná se o 

podnik, kde prodávají pamlsky pro kočky, ani 

zákusky z koček. Jedná se o normální kavárnu, kde 

si můžete dát podobné dobroty jako v klasických 

kavárnách. V jednom se ale liší. Po kavárně běhají 

kočky, se kterými se můžete mazlit, hrát si nebo je 

jen pozorovat. Ale musíte si dát pozor na své jídlo! 

Mlsné jazýčky a kočičí všetečnost nenechají vaše 

občerstvení na pokoji. 

Kočičí vlak 

Kočičí kavárna měla i pojízdnou formu. Jednalo se 

sice o jednodenní akci, zájem o ni byl však velký. 

V Japonském Gifu jeden den jezdil vlak plný koček. 

Vlak měl kapacitu cca čtyřicet cestujících a 

jízdenky byly brzy vyprodány. Někteří zájemci 

přijeli z dalekých koutů Japonska, aby se mohli 

zúčastnit této jízdy. Organizátoři si vypůjčili kočky 

z jedné ze stálých kaváren, která se stará o původně 

pouliční kočky. Cílem tohoto projektu bylo totiž 

poukázat na problémy toulavých koček. 

 
 

 
 

  

Tlapka 

obrázek 3 

obrázek 4 

obrázek 5 
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Přednosta stanice 

V japonském městě Kinokawa je železniční 

stanice. Jednu dobu však hrozilo její zkrachovaní 

z důvodu finančních problémů. U nádraží se však 

pohybovaly toulavé kočky, které krmil i personál 

nádraží. Jeden z pracovníků si vybral jednu z nich, 

pojmenoval ji Tama, a jmenoval ji přednostou 

stanice. Tama (česky poklad či duch) dostala 

čepici a jejím úkolem bylo zdravit a těšit cestující 

svou přítomností. Stala se velice populární a 

pomohla stanici z finanční krize. Ve městě najdete 

stánky s tematickými suvenýry či dokonce 

deserty. Stanicí dokonce projíždí vlak, jehož 

vybavení má motivy právě kočky Tamy. Tama 

zemřela v roce 2015. Ve stanici měla pohřeb, na 

který přišly tisíce jejích fanoušků. Na její místo 

však nastoupila další kočka Nitama – nová Tama. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Autor: Jana Žemličková 

Kočičí ostrov 

Ostrov Tashirojima v Japonsku opravdu patří 

kočkám. Kočky sem původně byly dovezeny kvůli 

hubení škůdců. Neměly žádné nepřátele, tak se 

začaly velmi rychle rozmnožovat. Ostrov se po 

nějaké době stal základnou pro rybáře. Kočky 

následovaly rybáře s vidinou dobrého krmení a 

rybáři si je oblíbili. Podle koček začali 

předpovídat počasí i velikost úlovků. 

V současnosti je počet lidských obyvatel něco 

kolem stovky. Koček je tu asi čtyři sta. Ostrov je 

turisticky oblíbený a psi mají vstup zakázán. 

Japonsko má však ještě jeden podobný ostrov 

jménem Aoshima.   

  

Tlapka 

obrázek 6 

obrázek 7 

obrázek 8 
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Maturitní a imatrikulační ples SŠKK 

Oscarová noc 

V pátek 28. 2. 2020 spousta z nás zažila noc, na 

kterou nikdy nezapomene. V hotelu Belvedere 

se konal imatrikulační a maturitní ples Střední 

školy knižní kultury.  

V 18.00 hodin se všichni maturanti, 

imatrikulanti i návštěvníci začali scházet 

v sále. Atmosféra, která se zdála být nervózní, 

se nakonec prolomila a všichni jsme se začali 

velmi dobře bavit. Přes zábavu všech 

návštěvníků sálu jsme se nejdříve dostali 

k imatrikulaci, tedy přivítání žáků prvního 

ročníku na naši školu. Vyslechli jsme se vtipné 

charakteristiky všech studentů K1, které 

rozesmály celý sál. Imatrikulanti to i přes 

velkou nervozitu zvládli skvěle.  

Následovala další část volného programu po 

všechny a příprava na hlavní chod večera, 

kterým bylo šerpování maturantů, tedy našich 

hlavních hvězd večera. Všem maturantům a 

maturantkám to velmi slušelo a v záři 

reflektorů se procházeli po červeném koberci a 

svou krásou omámili celý sál.  

Tím však program v záři reflektorů a na 

červeném koberci nekončil, vzhledem k tomu 

že si maturanti uspořádali svoji vlastní 

oscarovou noc, následovalo předávání Oscarů. 

Mohli jsme vidět ocenění v mnoha kategoriích 

např. nejlepší třídní učitelka, nejlepší 

scénárista, titulkář či kostymér. 

 

Jako tradičně jsme si všichni přítomní zvolili 

svého krále a královnu. Královnou se stala Sára 

Hofbauerová, která ozářila sál svým půvabem. 

Jejím partnerem, tedy králem se stal Ferenc 

Mokráš. Při svém společném tanci tvořili 

krásný pár.  

 

Čas nejednou plynul rychleji. Nastal konec 

večera a celý sál čekal na závěrečné překvapení 

maturantů. Maturanti více než překvapili 

svým tanečním vystoupením z filmu Kouř. 

Roli Arnoštka, jedna z hlavních postav filmu, 

velmi odvážně stylizoval Jakub Rösler a zvládl 

to na výbornou. Celá třída K4 pobavila 

publikum, které se k nim nakonec přidalo, a 

tak se zakončil celý večer ve stylu diska.  

Tak jako každý rok, byl i tento ples výjimečný 

a nenahraditelný. 

 

Děkuji Vám za krásné vzpomínky.  

Autor: Juliana Humlová 

  

 

Zde je místo pro 

Vaši reklamu. 

www. vasereklama.cz 

Inzerce 

Akce Střední školy knižní kultury 
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Máme holé ruce aneb 30 let od sametové revoluce 
V prvním vydání publikovaném 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) a v následujícím 

čísle jsme se mohli seznámit s osudy hlavních 

komunistických funkcionářů po roce 1989, kdo 

z nich byl trestně stíhán a kdo unikl trestnímu 

stíhání. 

Naopak v tomto čísle si připomeneme aktéry 

sametové revoluce, kdo z nich a jak během 

sametové revoluce působil a kdo z nich po roce 

1989 zaujal místo v politice. 

• 21. 11. 1989 poprvé promluvil z balkónu 

nakladatelství Melantrich jménem Občanského 

fóra k demonstrantům shromážděným na 

Václavském náměstí.  

• 29. 12. 1989 ve Vladislavském sále Pražského 

hradu byl jednomyslně zvolen prezidentem. 

• Zemřel 18. 12. 2011 na následky dlouhodobých 

zdravotních problémů.  

Michael Kocáb 

politik, hudební skladatel, zpěvák, podnikatel 

 (1954 – dodnes)  

• Narozen 28. 7. 1954 v Praze. 

• Absolvent gymnázia v Mladé Boleslavi v roce 

1973, o 6 let později absolvoval pražskou 

konzervatoř v oboru skladba a varhany. 

• Na jaře 1989 spoluzaložil s Michalem 

Horáčkem iniciativu MOST, která měla 

zprostředkovat komunikaci mezi vládou a 

Občanským fórem. 

• Po 17. 11. 1989 byl jedním ze zakladatelů 

Občanského fóra. 

• 28. 12. 1989 byl kooptován do Federálního 

shromáždění ČSSR za Občanské fórum. 

• V letech 2009–2010 byl ministrem pro lidská 

práva a národnostní menšiny České republiky. 

• Působí jako autor písní, komorních děl a 

filmové hudby. Zkomponoval více než 60 

filmových skladeb. 

• Je držitelem Českého lva za rok 2004. 

 

Václav Havel 

Poslední prezident Československa a první 

prezident České republiky 

   (1936 – 2011) 

• Prezidentem ČSSR od r. 1989 do r. 1992 a ČR 

od r. 1993 do r. 2003. 

• Narozen 5. 10. 1936 v Praze.  

• Mezi roky 1951 – 1954 studoval na 

Akademickém gymnáziu Štěpánská, potom od 

r. 1955–1957 na ekonomické fakultě ČVUT. 

• V roce 1966 dálkově absolvoval divadelní 

fakultu Akademie múzických umění. 

• Zakladatel občanské iniciativy Charta 77 a 

jejím prvním mluvčím. 

• V roce 1988 se stal členem Českého 

helsinského výboru a 10. 12. 1988 vystoupil na 

první povolené demonstraci v období 

normalizace. 

  

Máme holé ruce aneb 30 let od sametové revoluce 

obrázek 9 

obrázek 10 
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Alexander Dubček 

Slovenský politik, předseda FS ČSSR/ČSFR 

  (1921 – 1992)  

• Narozen 27. 11. 1921 v Uhrovci. 

• 5. 1. 1968 se stal prvním tajemníkem ÚV 

KSČ, kterým byl do 17. 4. 1969. 

• V roce 1970 byl vyloučen z KSČ. 

• 28. 12. 1989 byl zvolen předsedou 

Federálního shromáždění ČSSR, kterým 

byl až do své smrti. 

• Zemřel 7. 11. 1992 na následky zranění 

způsobené dopravní nehodou. 

Michal Horáček 

Spisovatel, textař a spoluzakladatel sázkové 

kanceláře Fortuna a kandidát na prezidenta ČR 

v r. 2018 

  (1952 – dodnes)  

• Narozen 23. 7. 1952 v Praze. 

• Absolvoval Fakultu humanitních studií 

Univerzity Karlovy, kde později i přednášel. 

• V létě 1989 založil spolu s rockerem 

Michaelem Kocábem občanskou iniciativu 

MOST, která měla zprostředkovat komunikaci 

mezi vládou a Občanským fórem. 

• Na počátku roku 1990 spoluzaložil akciovou 

společnost Fortuna. 

• Psal eseje a příspěvky do Lidových novin, 

Hospodářských novin a Mladé fronty DNES. 

• Sám nebo společně s Petrem Hapkou psal texty 

pro Hanu Hegerovou, Michaela Kocába, 

Richarda Müllera, Jaromíra Nohavicu, Lucii 

Bílou a další interprety. 

Alexander Vondra 

Poslanec a senátor za ODS, ministr obrany a 

ministr zahraničí 

    (1961 – dodnes)  

• Narozen 17. 8. 1961 v Praze. 

• Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity 

Karlovy. 

• Od počátku roku 1989 mluvčím Charty 77. 

• Jedním z iniciátorů petice Několik vět. 

• Krátce před sametovou revolucí byl ve vězení 

na 2,5 měsíce. 

• V listopadu 1989 spoluzakládal Občanské 

fórum. 

• V letech 1997 až 2001 působil jako 

velvyslanec v USA. 

• Byl poslancem a senátorem za ODS. 

• V letech 2006 až 2007 byl ministrem zahraničí 

a v letech 2010 až 2012 ministrem obrany. 

• Od července 2019 zasedá za ODS 

v Evropském parlamentu. 

  

Máme holé ruce aneb 30 let od sametové revoluce 

obrázek 11 

obrázek 13 

obrázek 12 
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Šimon Pánek 

Poslanec Federálního shromáždění, ředitel 

společnosti Člověk v tísni. 

 

  (1967 - dodnes) 

• Narodil se 27. 12. 1967 v Praze. 

• Vystudoval Přírodovědeckou fakultu 

Univerzity Karlovy. 

• Spoluzaložil studentské hnutí STUHA, 

které se snažilo prosadit demokratické 

změny v komunistickém režimu. 

• Zúčastnil se všech studentských stávek 

v roce 1989. 

• Byl členem předsednictva koordinačního 

studentského centra, stal se členem 

Občanského fóra. 

• Od roku 1990 byl poslancem Sněmovny 

národů Federálního shromáždění., 

působil také v Kanceláři prezidenta 

republiky. 

• V roce 1992 založil nestátní neziskovou 

organizaci Člověk v tísni, která pomáhá 

lidem zasaženým válečnými krizemi, 

přírodními katastrofami a chudobou. 

• V současné době působí jako ředitel 

obecně prospěšné společnosti Člověk 

v tísni. 

 

Autor: Ondřej Cagaš 

 

 

  

Máme holé ruce aneb 30 let od sametové revoluce 

obrázek 14 

Inzerce 
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Smích je také nakažlivý 

Milí hashtageři,  

 

posílám vám „srdíčko” a „palec nahoru“, 

protože mám radost, že jste „doswipovali” až 

sem. Sociální sítě jsou doslova zahlceny vtipy o 

koronaviru, Dolly Parton Challenge, pohádkami 

„O Křečkovi a Můře, kteří se starali o lidská 

práva”, „Jak Křeček složil slib” nebo „O 

nerudné Sabině”, a dalšími příspěvky. Spousta 

dalších věcí na mě dolehla až při psaní tohoto 

článku, protože se snažím dávat si pauzu od 

internetu a mobilu. Výsledky jsou znát – zlepšily 

se mi paměť a pozornost, dostala jsem chuť ke 

sportu, jsem výkonnější a nemám tak hluboké 

deprese. Ale o tom až příště. 

Ještě je nutno zmínit, že 27. 2. 2020 měl premiéru 

film Víta Klusáka V síti. Ve filmu tři herečky, ve 3 

simulovaných dětských pokojích, čelí 

internetovým predátorům. Vít Klusák vždy otevře 

důležité téma, o kterém se lidé bojí mluvit. Už v 

minulosti natočil cyklus dokumentárních pořadů 

Český žurnál, jehož součástí byl díl Matrix AB ze 

zákulisí pana premiéra Andreje Babiše, ale i jeho 

odpůrců, Svět podle Daliborka – dokument o 

izolovaném a nespokojeném muži, který dokázal v 

Osvětimi popírat genocidu Židů, nebo 

nejznámější Český sen, který pojednává o 

působení reklamy na naši mysl. O bezpečí na 

internetu se dočtete v příštím čísle. 

Doufám, že vás článek bude bavit.  

 

1) Ze soudků „Chyby jsou lidské“ a 

„Vyprodávání zásob v českých supermarketech” 

13.1 2020, 23:58  

On: Moc mě chybíš!  

1. 2. 2020, 13:45 

Ona: *Moc mně chybíš!  

1. 2. 2020, 13.45 

On: Opravdu? Jako fakt?! 😙 

 

2) 27. 2. 2020, 7:00 

Ona: Zlato, prosím tě, uděláš menší nákup, až 

přijedeš z práce?  

27. 2. 2020, 9:30 

On: Jasně, lásko! 😙 Pro tebe cokoliv. Co vše 

mám koupit?  

27. 2. 2020, 11:56 

Ona: Ořechy, čínské zelí, salát, špenát, mrkev, 

menší celer, kiwi, jablko, grep, rohlíky, bílý 

jogurt, kuřecí prsa, víno, čokoládu, sýr (nejlíp 

hermelín), kyselý okurky, majonézu, dva 

vajíčkový chlebíčky a těhotenský test. Díky.  

27. 2. 2020, 15:01 

On: Ty si chceš taky dělat zásoby kvůli tomu 

viru?! 😮  

 

Dolly Parton Challenge 

Jedná se o koláž, kterou sdílela na svých 

sociálních sítích country zpěvačka, textařka a 

producentka Dolly Parton, která 19. ledna oslavila 

74. narozeniny.  

  

Sdýlej a breč aneb Než to smažou 
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Autorka hitů „I Will Always Love You“ a 

„Jolene“ vytvořila trend  

Myslím si, že každý pochopil, co se snaží koláž 

naznačit. Šlo o srovnání typu fotek 

nejpoužívanějších sociálních sítích, které sdílíme 

na sociálních sítích. LINKEDIN – formálnější 

foto, FACEBOOK – rodinné a uvolněnější, 

INSTAGRAM – umělecké a TINDER – svůdné. 

Po zveřejnění to sdílelo několik hollywoodských 

celebrit a umělců – herečka Drew Barrymore, 

zpěvačka Miley Cyrus.  

Koláž se dostala i k nám do České republiky. 

Zapojili se například ministr vnitra Jan Hamáček 

(41) nebo České dráhy.  

 

Například na Facebooku iVysílání sdíleli koláž 

moderátorky Saskie Burešové s popiskem: 

„Někteří lidé se měnit nemusí.” Saskia Burešová 

(73) od roku 1993 moderuje pořad Kalendárium, 

který vysílá Česká televize. 

 
 

„Strašák“ koronavirus (osobní komentář) 

 

Každý den se přihlásíte na Facebook a na hlavní 

stránce vidíte zprávy z několik masových médií a 

vtipy o tomto viru. Jedná se o medializované 

téma. Surfováním po internetu zjistíte, že odborný 

epidemiolog varuje přenosem viru očima nebo že 

lidé umírají a bojí se. Pouhý titulek o koronaviru 

zajišťuje, aby články byly „nejrozklikávanější“ a 

nejčtenější. Ministerstvo zdravotnictví vydává 

letáčky, roušky i respirátory nejdou sehnat, cestou 

do školy/do práce 

slyšíte o tomto viru. 

Bojíte se, abyste si 

nekoupili 

pomeranč, ve 

kterém bude HIV 

s koronavirem. Na 

hranicích premiér 

umístil dopravní 

značky.  

  

Sdýlej a breč aneb Než to smažou 

obrázek 15 

obrázek 16 

obrázek 17 

obrázek 18 
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ANO, VŠECHNY NÁS POHLTIL… velký strach. 

Před pár lety jsme také měli strach z migrantů na 

hranicích a migranti byli jen v programu předsedy 

SPD – Tomia Okamury (47). Pojďme se podívat 

na fakta: z 81,4 tisíců nakažených se 30,4 tisíc lidí 

vyléčilo (zemřelo přes 2,7 tisíc). Ze 48 tisíc 

nemocných je ve vážném či kritickém stavu cca 18 

%, u ostatních (39 tisíc) je průběh infekce mírný.  

Pokud je člověku méně než 39 let a onemocní, je 

šance na přežití 99,8 %. To je extrémně šokující, 

že? Nejrizikovější skupinou jsou senioři 80+, ale 

pořád je smrtnost kolem 15 %.  

 

 

 

 
 

Na strachu a panice se dá vydělat. Neútočím na 

informovanost, jenom se snažím poukázat na to, 

že některé titulky těží z neinformovanosti lidí. A 

buďme na to opatrní.   

 

 
 

 

Autor: Tereza Podzemská  

 

  

Sdýlej a breč aneb Než to smažou 

Inzerce 

Inzerce 

Zdravá kočka nade vše! 

Zvrací Váš miláček příliš často? 

Dopřejte mu naši kočičí trávu, která 

zajistí jeho lepší zažívání. 

K dostání ve zverimexech. 

www.zdravakocka.cz 

Inzerce 

obrázek 19 

http://www.zdravakocka.cz/
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Rusko (Ruská federace) Россия, Российская Федерация  
Představte si, že se ráno probudíte a jste v 

Rusku. Přesněji řečeno, v hlavním městě Ruska 

– Moskvě. Kolem Vás je mnoho reklam a 

upoutávek. Na jedné z nich je vyobrazen místní 

prezident, Vladimír Putin. Pokocháte se 

pohledem naň, ale náhle dostanete hlad, a tak 

zajdete do nejbližšího obchodu, kde Vás osloví 

příjemná prodavačka a chce za tu housku a 

ovoce zaplatit v ruských rublech. Mluví na Vás 

rusky a Vy jí trochu rozumíte. Vyndáte a 

podíváte se do peněženky, kde najdete 

polovinu českých a polovinu ruských peněz. 

Nevíte, jak se tam ty ruské dostaly, ale 

nehodláte to teď řešit. Zaplatíte a jdete se 

porozhlédnout po okolí. Vidíte okolo sebe 

mnoho lidí, a tak Vás napadne otázka, kolik lidí 

zde ve městě žije. Zastavíte místního, kterého 

se zeptáte, částečně za pomoci 

„mezislovanských“ slov a pohybů, kolik lidí 

zde žije. Odpoví Vám, že tady v Moskvě žije 

asi 12 500 123 obyvatel, ale že celé Rusko 

obývá přibližně 143 377 408 lidí. Myslí si, že s 

ohledem na rozlohu Ruska, která činí 17 098 

246 km², je to málo. Poděkujete mu za 

rozhovor a rozhodnete se, že zjistíte více o této 

zemi. Jeho povídání Vás totiž zaujalo. 

Navštívíte tedy několik institucí, kde se budete 

snažit zjistit víc.  

 

 

První z nich je velvyslanectví, na kterém Vám sdělí, 

jak se tato země dělí, aby mohla být dobře 

spravována. Zjistíte, že země se dělí na 85 subjektů, z 

nichž jsou dva většinou zemí uznávané jako součást 

Ukrajiny. Jde o Krym a Sevastopol. Jedná se o 22 

republik, 46 oblastí, 9 krajů, 4 autonomní okruhy, 1 

autonomní oblast a 3 federální města. Do tří 

federálních měst spadá Moskva, Petrohrad a 

Sevastopol. Všechny tyto administrativní jednotky 

jsou si rovny hlavně v tom, že každá má své dva 

zástupce v horní komoře Parlamentu. Liší se 

především ve stupni autonomie, nejvyšší stupeň 

autonomie má 22 republik, které mohou mít vlastní 

ústavu, vydávat zákony či si stanovit svůj úřední 

jazyk. Naopak nejnižší stupeň autonomie mají 

autonomní okruhy, což jsou regiony, které obývají 

převážně neruská etnika. 

Když se dozvíte dostatek informací o členění Ruska, 

zeptáte se ještě na to, jak se zde mluví a jestli tu lidé 

mají nějaké specifické náboženství. Odpoví Vám, že 

oficiálním jazykem zde je ruština, které rozumí 99 % 

obyvatel. Mateřským jazykem je však jen u 85,7 % 

populace. Jednotlivé administrativní jednotky mají 

další oficiální jazyky, a tak se v Rusku mluví asi 100 

jazyky. Můžeme se zde setkat např. s tatarštinou, 

ukrajinštinou či čečenštinou. Co se týče náboženství, 

v Rusku je velký počet nevěřících. Nejvíce věřících 

se hlásí k pravoslavnému křesťanství. Značně menší 

počet lidí se hlásí ke starověrcům nebo muslimům. 

Nakonec jen velmi málo lidí zde praktikuje římské 

katolictví, protestantismus, budhismus nebo 

judaismus. 

 

  

Státy Asie 

obrázek 20 
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Pak se přesunete do jednoho muzea, kde se Vás 

ujme průvodkyně, která Vám řekne něco o 

minulosti a zvycích místních lidí. Nejdřív Vás 

uvede do problematiky Občanské války, která 

začala roku 1917 a skončila roku 1922, při níž 

proti sobě stáli tzv. Rudí (bolševická Rudá 

armáda) a tzv. Bílí (bývalí císařští důstojníci a 

kozáci). Na stranu Bílých se přidaly 

československé legie, které ovládaly dočasně 

Transsibiřskou magistrálu. Během války roku 

1919 vypukla rolnická povstání, která vláda 

potlačila. 

 

Válka nakonec skončila porážkou Bílých. Na 

konci války bylo Rusko velmi zničené a v zimě v 

letech 1921–1922 ho zasáhl hladomor. Bolševici 

pak upevnili svou moc, což vedlo k vyhlášení 

Sovětského svazu, které proběhlo roku 1922. 

Také se rozpovídá o Vánocích, které se zde slaví 

7. ledna. Dárky zde nosí Děda Mráz, který je 

tradičně oděn do bílého obleku. Slavnostní večeři 

zahajuje nejstarší člen rodiny. Večeře by se měla 

skládat ze 12 chodů, což má symbolizovat 12 

apoštolů. Po večeři se, zejména na venkově, chodí 

koledovat. 

Když žena vše dopověděla a Vy jí zaplatili, 

procházeli jste se po městě a vrátili se na místo, 

kde jste se zde poprvé objevili. Jakmile jste tam 

stanuli a podívali se vzhůru, probudili jste se a 

zjistili, že to byl jen sen. 

 

Autor: Monika Valášková 

 

 

 

 

 

  

Dokonalé zrcadlo 

Nelíbí se Vám, co vidíte ve svém obyčejném zrcadle? Pořiďte si 

naše černé zrcadlo! Neuvidíte v něm nic, co by se Vám 

nelíbilo, protože tam neuvidíte VŮBEC NIC.  

Více informací na našich stránkách www.nechcividetpravdu.cz   

Státy Asie 

Inzerce 

Inzerce 

obrázek 21 
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Je přistání Apolla 11 na Měsíci realita nebo fikce? 

Loni jsme oslavili výročí 50 let od přistání Apolla 11 na Měsíci. Kolem onoho přistání se vedou 

spory, zda se nejedná o fikci z Hollywoodu, kterou si vymyslela americká vláda. My se 

v dnešním čísle podíváme na nejčastěji předkládané „důkazy“ konspiračních teoretiků, kteří 

tvrdí, že vše je jen filmový trik. 

Vlajka  

Na fotografii je zachycena americká vlajka jak 

„vlaje“. Spousta lidí na tento fakt poukázala a 

považuje ho za jeden z důkazů, že přistání 

Apollo 11 nikdy na Měsíc nepřistálo a všechny 

fotografie byly pořízeny ve filmových studiích 

v Hollywoodu. Věc se má tak, do vlajky byla 

vložena kovová tyčka, která vyvolává pocit, že 

vlajka vlaje ve větru. Nebýt kovové tyčky, 

vlajka by visela dolů, nebyla by k poznání, a to 

není úplně reprezentativní  

Žádné hvězdy? 

Na snímcích můžeme vidět ledacos, ale jedno 

neuvidíme, a to jsou hvězdy. Další příležitost 

k vytváření konspirací! I tento úkaz má 

vysvětlení. Fotoaparát stejně jako lidské oko 

dokáže zachytit pouze určité procento světla, 

kdyby byly na fotografii vidět hvězdy, nebyl by 

vidět zřetelně kosmonaut. 

Kdo natáčel Neila Armstronga? 

Lidé si podivovali, kdo točil první kroky na 

Měsíci. Tohle asi není nutné extrémně 

rozepisovat. Kamera byla připevněna zvenku. 

 

sTíNy JsOu ŠpAtNě 

Bez povšimnutí nezůstaly ani stíny, které se na 

první pohled zdají být nepřesné. Jelikož Slunce 

je jediným zdrojem světla, stejně jako je tomu 

na Zemi, tak jak je možné, že astronaut je na 

fotografiích zachycen téměř dokonale 

nasvícen? Povrch Měsíce odráží svit Slunce, a 

tím pádem je kosmonaut dobře nasvícen i 

zepředu. 

 

Musí to být podvrh 
Lidé, kteří se touto teorii zabývají, třeba jako 

koníčkem, a já věřím, že je to klidně možné, 

nepotřebují pro své argumenty žádné důkazy, 

zkrátka svým tvrzením zarytě věří. 

 Jak ale víme, v době, kdy se USA a SSSR 

předháněly v tom, kdo bude na Měsíci první, 

měly o sobě vzájemně dost informací. Tím 

pádem nám vyplývá, že kdyby to byl podvrh, 

tak bychom se to mohli dočíst v tehdejším 

tisku „Moskevská Pravda“.  

 

  

Klub přátel konspiračních teorii Elina a Jákobín 

obrázek 22 
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Historický otisk 

Otisk boty prvního Armstrongova kroku na 

Měsíci je také jedna z věcí, nad kterou se 

vedou spory. Některým zarytým odpůrcům 

přistání na Měsíci se zdála tato stopa až příliš 

jasná a ostrá. V pozemských podmínkách totiž 

nedokáže písek (bez vlhkosti, díky které by byl 

spojen) držet tvar. Zrna písku jsou kvůli 

pozemské atmosféře obroušená a snadno po 

sobě, z tohoto důvodu, kloužou. Částice 

lunárního prachu mají však mnohem ostřejší 

hrany, které se k sobě přimykají. Tým 

pojmenovaný jako „Mythbusters“ otestoval 

vytváření stop ve vakuu s pomocí umělé 

imitace tohoto „měsíčního“ prachu, který 

NASA používá ve výcvikových misích. 

Výsledek je opravdu překvapivý. Ostrá a dobře 

viditelná stopa. 

 

Co si o přistání na Měsíci myslíte Vy? Je to 

skutečný úspěch NASA, nebo to jsou 

jenom filmové triky?  

 

 
 

 

 

 

Autoři: Eliška Štíbrová a Jakub Mazel 

 

 

  

Klub přátel konspiračních teorii Elina a Jákobín 

ŠICÍ STROJE 

OPRAVY A PRODEJ 

Autorizovaný servis Mikl 

Novova 55, Praha 8, tel. 456 825 942 

 
Krejčovství „Medulka“ 

Šití a prodej 

Politických vězňů 912/10 

775 928 416 

Opravy praček a servis praček 

Opravna praček a sušiček 

Bořijova 1252/4 

605 975 305 

Servis Myček – Rozbitá myčka 

Opravna domácích spotřebičů 

133 105 927 

Inzerce 

Inzerce 

Inzerce 

Inzerce 

obrázek 23 
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Opuštěná nemocnice, Jílové u Prahy. 

Když jsme vstoupili na pozemek, padla na mě 

děsivá předtucha a obavy z toho, co nás na tak 

pustém místě čeká. Jestli se odtud dostaneme vůbec 

živí.  

Vzhledem k tématu mé rubriky jsem se rozhodla 

vypravit na malé dobrodružství, které opravdu stálo 

za to. Jistě se ptáte, kde že je v Jílovém nemocnice, 

a já vám to prozradím, jen čtěte dál. 

V Jílovém u Prahy se nachází hned na samém kraji 

ve směru od Prahy velká budova, která již na první 

pohled vypadá, že by se každou chvílí mohla 

rozpadnout. 

Jedná se o záložní nemocnici, které se budovaly v 

padesátých letech, pro případ útoku. Nemocnice 

sama o sobě nebyla nikdy využita a náklady na její 

opravu si město nemůže dovolit. Takže objekt je 

nyní v rukou Nemocnice Na Homolce, která jej 

zatím nikdy ani nepotřebovala. 

Samozřejmě že by měl objekt být hlídaný, avšak 

poslední hlídač i se psem byli propuštěni už před 

nějakou dobou. Jediné, co chrání tuto opuštěnou 

budovu před zloději a bezdomovci, je plot. V tom je 

již dnes mnoho děr a do objektu je v podstatě volný 

průchod. Z toho důvodu se do objektu často 

vydávají děti na průzkum. Pro ty pak musí často 

jezdit Policie. 

 

Já osobně jsem se do této nemocnice vydala s několika 

přáteli. Všichni jsme nasedli do auta a vyrazili do 

Jílového. Když jsem objekt spatřila, hned mi přeběhl 

mráz po zádech při představě, co všechno se tam může 

ukrývat. Po příchodu do areálu jsme zaznamenali 

naprosto nulovou ochranu vůči squaterům a nezletilým. 

Všude byly nebezpečně rozházené střepy z rozbitých 

oken a dřevěné třísky z rozmlácených dveří. 

Vstupní hala nebyla velká, ale všude se válely zbytky 

starého kancelářského vybavení. Na zdech byla 

nakreslená graffiti. Prázdnou výtahovou šachtou 

prosvítalo sluneční světlo a pokračovalo dále dolů, kde 

se ztrácelo ve stínu.  

 

 

  

Temný kout 

obrázek 24 

obrázek 25 

obrázek 26 
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Po prozkoumání prvního i druhého patra jsme 

zjistili, že uvnitř zůstaly zbytky vybavení a papírů, 

také některé léky. To nás zprvu zmátlo. Měli jsme 

za to, že si vandalové z nemocnice vše vzali. Ve 

třetím patře to začalo být děsivé. V kachličkových 

koupelnách, kde na zdech kvetla plíseň, na zemi 

rostl mech, jsme slyšeli kroky a podivné zvuky, 

jejichž původ jsme nakonec přiřadili rezavému 

potrubí. Za koupelnami byly další pokoje, které 

zely prázdnotou.

 
 

Až na jeden. Uprostřed tohoto pokoje stála o 

samotě židle, která jak jsme usoudili, sloužila 

autorům graffiti na stěnách v této místnosti. Ve 

třetím křídle, kde se původně nacházely kanceláře, 

jsme se začali bát. Ukázalo se, že prostor využívají 

k bydlení a v jedné z místností byl ještě stále cítit 

pach alkoholu. Tuto místnost jsme se rozhodli 

prozkoumat. V jednom ze šuplíku, který jsme 

otevřeli za pomocí igelitové tašky, jsme našli ostrý 

kuchyňský nůž. Ve strachu o své životy jsme celou 

budovu urychleně opustili. 

 

Nakonec jsme se rozhodli prozkoumat zbytek 

venkovního areálu. 

 

To, co jsme našli, nás překvapilo a zároveň 

vyděsilo. Za nemocnicí byla malá budova. Dveře 

byly vypáčené a pootevřené. Nemohli jsme odolat 

a s kamarádkou jsme vešly dovnitř. První, co jsme 

ucítily, byla neproniknutelná tma a hned poté 

nepříjemná zima. Rozsvítily jsme svítilny a 

zjistily, že se jedná o vstup do podzemí. Očekávaly 

jsme strojovnu nebo kotelnu, místo toho jsme dole 

objevily třídy pro děti. Staré křídové tabule a 

nepříjemné, dřevěné školní židle, podle velikosti 

určené pro první či druhou třídu. Naštěstí na 

tabulích nebyly žádné nápisy a nám se v tu chvíli 

ulevilo, ale ne na dlouho. Vzhledem k 

neproniknutelné tmě a lezavé zimě, jsme 

nevydržely dlouho. Když jsme odcházely, 

zaslechly jsme za námi podivný zvuk, které zněli 

jako nějaké cizí kroky. Tyto kroky nás 

doprovázely až ke schodišti, které jsme co 

nejrychleji vyběhly a vrátily se na denní světlo. 

Zážitek to byl, to ano. Jestli stál za to, je těžké 

posoudit, protože mít strach o vlastní život a vědět, 

že se okolo potuluje hmotná osoba, která může být 

ozbrojená, je to nejhorší, co jsem kdy cítila. 

Nevím, jestli něco takového chci, zažít znovu. 

Občané Jílového by se měli, co nejdříve postarat o 

to, aby byl objekt znovu zabezpečen. 

 

Autor: Nikola Jacáková 

  

obrázek 27 

obrázek 28 

obrázek 29 
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Concorde v plamenech 
Datum havárie 25. července 2000 

Letecká společnost Air France 

Typ letadla Aerospatiale BAC Concorde  

Číslo letu AF 4590 

Registrace letadla – výrobní číslo F-BTSC – 203 

Země registrace letadla Francie 

Místo havárie Gonesse, Francie 

Počet členů posádky 9 

Počet cestujících 100 

Počet obětí 113 

 

Historie 

V 60. letech 20. století začaly nezávisle na sobě 

letecké společnosti Sud Aviation (Francie) 

a British Aircraft Corporation (Velká Británie) 

usilovat o vývoj nadzvukového dopravního 

letadla. Nedlouho poté se obě společnosti spojily 

a dne 29. listopadu 1962 podepsaly dohodu o 

společném vývoji. Náklady i výrobu si rozdělily 

půl na půl, Britové měli zkonstruovat trup 

a Francouzi křídla a palubu. Hned na začátku se 

obě strany také dohodly na jménu letounu. 

Concorde, v překladu „svornost“. 

Po sedmi letech, 2. března 1969, ve 

Francouzském městě Toulouse odstartoval první 

prototyp letadla s označením 001. 

 

Po tomto úspěšném letu si světové aerolinie začaly 

objednávat první kusy. British Airways, Air France dále 

pak Pan Am, Lufthansa nebo Air Canada. V 70. letech, 

díky ropné krizi a tím i znatelnému zvýšení cen paliva, 

začaly aerolinie hromadně odříkat své objednávky. Z 

necelých 80 kusů se jich do výroby dostalo jen 14. I přes 

to, o dalších sedm let později, se 21. ledna 1976 

vypravují první dva komerční lety. Let Air France z 

Paříže do Ria de Janeira a British Airwais na trase 

Londýn – Bahrajn  

  

Mezi nebem a zemí 

obrázek 30 
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Ani po tomto úspěchu nevzrostl o letouny zájem. 

Zákaz amerického leteckého úřadu přistávat na 

některých amerických letištích prodeji také 

nepřispěl.  

Navzdory nevelkému počtu strojů byl jistě let 

Concordem nezapomenutelným zážitkem. Ve 

výšce 18 tisíc kilometrů bylo, jako v jediném 

dopravním letadle, možné z okénka spatřit 

zakřivení Země. Ceny letenek byly o průměrně 20 

% dražší než u běžných dopravních letadel, což 

bylo kompenzováno luxusem. V Concordu 

neexistovala jiná než první třída, jídlo bylo 

servírováno na porcelánovém nádobí s 

postříbřenými příbory. Při každém letu se po 

dosažení rychlosti zvuku podávalo šampaňské. I 

čas letu se zkrátil, a místo obvyklých osmi a půl 

hodin trval let jen něco přes tři hodiny. 

Po havárii v roce 2000 Air France i British 

Airwais zastavují provoz všech Concordů. Po 

téměř 16 měsících vyšetřování a mnoha inovacích, 

do kterých výrobci nainvestovali 100 milionů 

euro, jsou letouny uvedeny do běžného provozu. 

Tento návrat netrvá dlouho. Po útocích z 11. září 

nastává letecká krize a drahý provoz Concordu se 

přestává vyplácet.  

 

Poslední linka z New Yorku přistála v Londýně na 

letišti Heathrow v roce 2003 za přítomnosti 

desítek tisíc lidí. Královna Alžběta nechala jako 

poctu Concordu nasvítit hrad Windsor, k čemuž 

obvykle dochází pouze při velice významných 

státních příležitostech. 

Havárie letu AF 4590 

V kokpitu sedí kapitán Christian Marty a společně 

s prvním důstojníkem připravují letoun na vzlet z 

letiště Charles de Gaulle. Sklápí dlouhý, elegantní 

zobák. Tato příď je nezbytná pro správnou 

aerodynamiku letadla, při pojíždění po zemi, 

ovšem komplikuje posádce viditelnost. Palubní 

mechanik bedlivě kontroluje spotřebu paliva. 

Concorde spotřebovává palivo neuvěřitelně 

rychle. Jen ke krátkému pojíždění po dráze 

potřebuje kolem osmi set kilogramů.  

Gilles Logelin, letový dispečer, sedí v jižní řídící 

věži. Má dokonalý výhled na dvojici ranvejí. Dává 

posádce povolení ke vzletu. Kapitán zvedá 

rychlost až na 366 km/h, což je o 74 km/h vyšší 

vzletová rychlost než u Boeingu 747. První 

důstojník ohlásí V1. Nejzazší hranici, kdy je ještě 

možné vzlet přerušit. Po několika vteřinách se 

letoun začne otřásat a stáčet doleva. První 

důstojník naléhá na kapitána, aby zastavil, ale 

jejich rychlost je příliš vysoká. Kapitán přitáhne 

knipl a letadlo začne stoupat. Letový dispečer si 

uvědomuje tragickou situaci letounu. Okamžitě 

mačká červené tlačítko signalizující poplach a 

sděluje kapitánovi, že z jejich motorů šlehají 

několikametrové plameny. Kapitán se snaží dostat 

letadlo pod kontrolu. Palubní mechanik vypíná 

hořící motor, zapíná hasicí přístroj. Ozývá se 

upozornění na příliš nízkou rychlost. Logelin 

odvádí ostatní letadla z letové trasy Concordu. 

Pilot usiluje o nasměrování letounu zpět k letišti, 

což se mu nepodaří a naráží do nedalekého 

letištního hotelu. 

  

Mezi nebem a zemí 

obrázek 31 - Speciální delta křídlo umožnuje concordu 

přesáhnout rychlost zvuku 
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V čele vyšetřovacího týmu stojí Alain Bouillard. 

Jejich úkolem je vysvětlit první a poslední havárii 

Concordu. Hasiči se snaží dostat pod kontrolu 

požár, zatímco vyšetřovatelé vyslýchají první 

svědky. Letový dispečer popisuje plameny 

šlehající ze zádi letadla. Další svědek zaslechl 

výbuch. Bouillard si je jistý, že k chybě došlo při 

startu, a vyšle tým prohledat ranvej. Ten nalezne 

černé, spálené stopy paliva, kusy kol a stěnu 

palivové nádrže. Vše nasvědčuje markantnímu 

úniku paliva. Dalším problémem vyšetřovatelé 

vidí v kusech gumy z pneumatik. Letecké 

pneumatiky se konstruují, aby unesly velkou 

zátěž. Jsou speciálně vyztužené a napěchované 

stlačeným dusíkem.   

Mezi kusy letadla na vzletové dráze najde tým 

vyšetřovatelů tenký kovový pruh. Podle 

Bouillarda tato část není součástí Concordu. Proto 

je tento kus odeslán na analýzu, ze kterých 

vyplyne, že je vyroben z odlehčeného titanu. 

Odlehčený titan je používán na výrobu 

letadlových součástek. Zároveň je na jedné straně 

speciální lepidlo používané při menších opravách. 

Pro pozemní personál je běžné nacházet na 

ranveji, většinou nepodstatné, odpadlé části 

letadel. Proto se několikrát denně dráha kontroluje 

a čistí. Před katastrofou probíhala pouze jedna 

kontrola, při které se tato součástka neobjevila. 

Pro Bouillarda z toho vyplývá jediná možnost.  

 

 

Kus patří k jednomu z letounů, které odlétaly 

těsně před Concordem. Jednalo se o Boeing 747 

nebo McDonnell Douglas DC-10. Podle plánů a 

návodů se snaží tým zjistit, k jakému letounu část 

patří, a odkud vlastně odpadla. Je zjištěno, že se 

pravděpodobně opravdu jednalo o DC-10, a 

Bouillard odjíždí do USA, kam letadlo mezitím 

zamířilo. Najde jeho původ a vrací se zpět do 

Paříže, kde mezitím probíhá rekonstrukce, při níž 

se vyšetřovatelé snaží napodobit situaci, při níž 

mělo dojít k proražení pneumatiky. S pomocí plně 

naloženého nákladního auta úspěšně opakují 

proražení gumy. Jako poslední zkoumají 

vyšetřovatelé jednání pilotů. Podle hlasového 

zapisovače z kokpitu usuzují, že při nízké 

rychlosti nebylo možné letoun otočit. Navzdory 

snaze zlepšit aerodynamiku zasunutím podvozku, 

a tím i zvýšit rychlost, nebylo možné situaci 

zvládnout. Katastrofa nešla odvrátit.  

Po ukončení vyšetřování bylo provedeno mnoho 

bezpečnostních změn předtím, než se Concordy 

vrátily zpět do provozu. Přesto trvalo jen necelé tři 

roky, než Concorde přistál naposledy. Dnes máme 

možnost tyto majestátní letouny spatřit na 

několika málo místech na světě. Jedním z nich je 

právě letiště Charles de Gaulle v Paříži. 

 

Autor: Kitty Krásová 

  

Mezi nebem a zemí 

obrázek 32 

obrázek 33 
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Češi na světových prknech  

Je pravda, že Česká republika je malý stát. Cizinci třeba ani nevědí, že naše země vůbec 

existuje. Ale občas se stane, že i Češi se dostanou do povědomí jiných národů. V tomto čísle 

bych Vám ráda představila tanečníky a tanečnice, kteří dobyli svět.  

Pavel Šmok 

Jako prvního tanečníka chci zmínit Pavla Šmoka. 

Narodil se 22. října 1927 v 

Levoči na Slovensku (rodiče 

pocházeli z Čech). Po rozdělení 

Československa se jeho rodina 

přestěhovala do Prahy. Pavel zde 

studoval Vyšší průmyslovou 

školu. Také začal studovat na 

vysoké škole zaměřené na strojírenství. Tu ale 

nedokončil kvůli svému zájmu o umění. Již od 

dětství působil v ochotnických souborech. V roce 

1949 nastoupil na taneční konzervatoř, kterou 

úspěšně dokončil. Na konzervatoři měl skvělé 

učitele, kteří ovlivnili jeho pozdější tvorbu. 

Vystupoval v divadlech a hrál i v některých 

filmech. Také měl velkou zálibu v krasobruslení, 

stal se juniorským mistrem ČSR. Díky tomuto 

zájmu se také seznámil s klasickým tancem. Své 

první angažmá získal v Armádní opeře. Tento 

soubor byl po nějaké době zrušen. Na krátkých 

šest dní se stal členem Baletu Národního divadla. 

Poté přešel do Plzně do Divadla J. K. Tyla. Zde se 

stal prvním sólistou. V tomto divadle vzkvétala, 

ale zároveň i klesala jeho aktivní taneční kariéra. 
Když končil v Plzni, bylo mu přes třicet let, a také 

se začínaly ozývat jeho problémy s páteří. Poté se 

stal ředitelem a choreografem ve Státním divadle 

v Ústí nad Labem na celé tři roky. Za tu dobu se 

mu povedlo soubor pozdvihnout. Jeho vrcholným 

dílem v tomto souboru bylo dílo s názvem 

Valčíky. V tomto valetu se také porpvé projevil 

směr, kterým se Pavel Šmok chtěl vydat.  

Věnoval se také tvorbě ve 

filmu.  

Kromě českého filmu 

pracoval i na filmu 

evropském (v Rakousku, 

Německu, Velké Británii a 

Švýcarsku). Šmok v roce 

1964 zakládá Balet Praha spolu s Lubošem 

Ogounem. Oba dva mají velkou chuť 

experimentovat a vytvářet něco nového, 

neotřelého. Díky známostem a zkušenostem z 

celého světa se jim tvořilo velmi snadno. Poté 

následovalo ještě několik spoluprací v cizině. 

Nakonec se vrátili do Čech v roce 1973. Za 

komunistického režimu se jim ale moc nedařilo. 

Nakonec díky pomoci od Miloše Herclíka (ředitel 

divadla Rokoko) vznikla skupina tanečníků s 

názvem Pražský komorní balet. Tento soubor měl 

výsadní místo a prošlo jím spousta skvělých 

tanečníků. Nyní nastává doba největšího Šmokova 

působení vůbec. Pavel Šmok začíná učit na 

taneční katedře Akademie múzických umění v 

Praze. Pavel Šmok umírá 4. dubna 2016. 

 

 

  

Po špičkách 

obrázek 34 

obrázek 35 
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Jiří Kylián 

Dalším světoznámým Čechem je Jiří Kylián. Jeho 

otec byl bankéřem a matka 

tanečnicí. Když mu bylo 

devět let, nastoupil do 

přípravky baletu Národního 

divadla.  

 

 Na konzervatoř nastoupil v 

roce 1962. Podařilo se mu 

získat stipendium na 

londýnské Královské baletní 

akademii. Mezi lety 1969–

1975 přijal angažmá ve 

Stutgarter Baletu. Z 

Německa poté odchází do 

Holandska, konkrétně do Haagu 

do Nederlands Dans Theater. 

Nejdříve byl spoluředitelem, poté byl uměleckým 

ředitelem a nakonec také choreografem.  Je 

autorem více než 80 choreografií, jejichž velkou 

část zahrnulo do svého repertoáru okolo čtyřiceti 

souborů.  

 

Daria Klimentová 

Jako další zástupkyni českého baletu ve světě bych 

ráda uvedla tanečnici Dariu Klimentovou. 

Narodila se 23. června 1971 v Praze. Nejprve 

vystudovala Pražskou taneční konzervatoř a poté 

se stala na tři roky sólistkou Baletu Národního 

divadla. V roce 1992 se stala tanečnicí souboru v 

Kapském městě. 

Také tančila ve 

Skotském 

souboru.  

V roce 1992 se stala tanečnicí souboru v Kapském 

městě. Také tančila ve Skotském souboru. V roce 

1996 se stala první sólistkou Anglického 

národního baletu. Zde po dvaceti letech působení 

ukončila svou taneční kariéru. V současné době 

vyučuje klasický balet na Královské baletní 

akademii taktéž v Anglii. Kromě výuky baletu se 

věnuje také fotografování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratři Bubeníčkové 

V neposlední řadě bych Vám chtěla představit 

sourozence Ottu a Jiřího Bubeníčkovi. Tito 

tanečníci se narodili 7. října 1974, jedná se totiž o 

jednovaječná dvojčata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jejich rodiče pracovali v cirkusu, a proto nebylo 

velkým překvapením, když bratří začali trénovat 

cirkusová čísla. Při nacvičování cirkusových čísel 

si získali pozornost jisté profesorky 

z konzervatoře. Ta je poté obrátila na baletní 

kariéru. V roce 1993 úspěšně dokončili Otta a Jiří 

Taneční konzervatoř v Praze. Společně poté 

odcházejí za prací do Německa, konkrétně pak do 

Hamburské státní opery. 

  

Po špičkách 

obrázek 36 

obrázek 37 

obrázek 38 

obrázek 39 

obrázek 40 
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V roce 1995 se stávají oba dva sólisty. Otto 

se pak o dva roky později stává prvním 

sólistou. V současné době skládá hudbu, 

taktéž se věnuje scénografii a navrhování 

kostýmů. Jeho bratr Jiří se od roku 1999 

věnuje převážně choreografiím. Po roce 

2005 odešel do Drážďan (vznikal tam nový 

taneční soubor). Zde působil jako první 

sólista a choreograf. Bratři Bubeníčkové 

dosáhli velkého úspěchu v celé Evropě i ve 

Spojených státech amerických (např. San 

Francisco). Od roku 2016 mají oba 

ukončenou aktivní taneční kariéru. 

Sourozenci za své výkony získali mnoho 

ocenění (jedním z nich je například Prix de 

Lausanne z roku 1992).  

 

 

Autor: Dorotea Šilarová 

 

 

  

Vaši kočku zabavíme hned! 

Vaše kočka se nudí a Vy nemáte čas? 

Proto jsme tu my!  

Pohrajeme si s Vaší Mícou,  

kdykoli nás zavoláte.  

Více na našem webu 

www.zabavimekocku.cz 

tel.: 825 496 352 

 

Po špičkách 

obrázek 41 

Inzerce 

http://www.zabavimekocku.cz/
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Tanec nebo posilovna? Co takhle obojí? 
Vědomí toho, že se pohybujete v prostorách 

skutečných umělců, je nevyjádřitelné. Pocit, který 

cítíte při vstupu do vestibulu zaplněného spoustou 

rekvizit, je tak tajuplně jedinečný. A právě 

vestibul je to první, co následuje po průchodu 

vrátnicí. Po převléknutí se dám tmavou chodbou 

až na její konec, kde zabočím doleva a hned 

doprava. Teď mám dvě možnosti. První možností 

je vyšlápnout si schody až do šestého patra. Já ale 

volím druhou, pohodlnější možnost, a to jízdu 

výtahem. Během jízdy se ve mně ukotví pocit 

nadšení z toho, že si opět budu moct zatančit. 

Tanec a posilování… dva pohyby spojené do 

jednoho, to nás dnes čeká. 

 

Dnešní taneční posilování se mi velmi líbilo. Není 

to jen dělání obyčejných posilovacích cvičení. Je 

to zároveň i o rozvíjení „tanečního ducha“. Také 

jsou zde skvělí tanečníci, Alex a Patrik, kteří tento 

kurz vedli,“ říká účastnice kurzu Karolína K.  

Taneční posilování je speciální kurz v rámci 

programu Studio – lidé v pohybu na Nové scéně. 

Tato organizace pořádá pravidelné taneční kurzy. 

V úterý (scénický tanec – pokročilí), ve středu 

(scénický tanec – začátečníci a mírně pokročilí) a 

ve čtvrtek (klasika). Kurzy vedou profesionální, 

velmi příjemní tanečníci a tanečnice z Laterny 

magiky: Patrik Čermák, Alexandr Sadirov, Nataša 

Novotná a Tamara Kšírová. Je úžasné mít tak 

skvělé možnosti pohybu pod vedením výborných 

lidí. 

Autor: Dorotea Šilarová 

 

  

Po špičkách – reportáž 

Inzerce 
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Klobouk dolů 
Drazí přátelé Národního divadla, 

 

     vítám vás, v čase předjaří, u rubriky, která vám, 

jako obvykle, přináší menší pozastavení v naší 

Zlaté kapličce nad Vltavou. Divadelní sezóna je již 

za polovinou a První scéna se připravuje na další 

sérii premiér napříč jednotlivými soubory. 

Dramaturgický plán je slibný. Koneckonců, přijďte 

se přesvědčit!  

 

NA ZDAR! 

V hlavních rolí s Evou Urbanovou a Alžbětou 

Poláčkovou.  

Představení bude uvedeno v historické budově 

Národního divadla v termínech: 

19. a 29. března od 19. h. či 8. a 16. dubna od 19. 

h. tohoto roku. 

VÝROČÍ SLAVNÉ OSOBNOSTI | ÚNOR 

EMA DESTINNOVÁ (1878-1930) 

 

Dne 26. února si připomínáme 142. výročí 

narození umělkyně, která svůj život zasvětila 

opernímu zpěvu. Čestná členka Národního divadla 

v Praze EMA DESTINNOVÁ se narodila do 

rodiny významného českého mecenáše umění 

Emanuela Kittla. Mladá Ema se ve svých pěti 

letech začala učit hře na housle u prof. Ferdinanda 

Lachnera. V letech 1892-1896 studovala zpěv u 

manželů Löwehových. Z vděčnosti ke své učitelce 

Marii si zvolila umělecké jméno Destinnová, 

neboť toto jméno bylo také jejím uměleckým 

pseudonymem. Navštěvovala také dramatickou 

školu při Národním divadle v Praze.  

BŘEZEN V NÁRODNÍM | 2020 

JEJÍ PASTORKYŇA 

Na jeviště Národního divadla se vrací, po roční 

pauze, inscenace slavné opery Leoše Janáčka Její 

pastorkyňa. Stane se tak ve čtyřech reprízách, 

které jsou naplánovány na březen a duben tohoto 

roku. Operní dílo, v zahraničí uváděné pod 

názvem Jenůfa, se stalo jedním ze základních 

pilířů české operní literatury. Janáčkova opera 

vychází z realistického dramatu české spisovatelky 

Gabriely Preissové, jehož příběh je vystavěn na 

motivech konfliktu mezilidské vášně a 

společenských konvencích venkova. Dílo se, svým 

vysoko-dramatickým rozměrem, staví mezi 

nástupce antických dramat. V Národním divadle je 

opus uveden v inscenaci režijní koncepce Jiřího 

Nekvasila a obnoveného hudebního nastudování 

pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka. V inscenaci se 

představí přední sólisté naší První scény.  
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obrázek 42 
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Její učitelkou byla slavná herečka Otilie 

Sklenářová-Malá. V roce 1897 předzpívala řediteli 

ND F. A. Šubrtovi, ale byla odmítnuta s tím: „aby 

si radši dávala studené sprchy“. Následně se 

pokoušela o angažmá v Drážďanech a Berlíně. 

V Berlíně byla angažovaná ke Dvorní opeře, kde 

debutovala jako Santuzza v Mascagniho Sedláku 

kavalíru dne 19. 7. 1898. Následně započala její 

světová kariéra. Stala se slavnou sopranistkou 

obdivovanou významnými světovými osobnostmi, 

skladateli, dirigenty, panovníky. Byla členkou a 

hostem nejslavnějších operních domů (např. 

Metropolitní opera, Covent Garden, Bayreuth). 

Zahraniční působení Emy Destinnové bylo 

využíváno pro potřeby prvního odboje. Po roce 

1916 byla z politických důvodů internována na 

svém zámku ve Stráži nad Nežárkou. Její 

vystoupení ve Vlasti měly vysoce vlastenecký, 

demonstrativní charakter. Zpívala české národní 

písně. V závěru svých vystoupení vždy píseň „Kde 

domov můj“. Po vzniku Republiky československé 

zpívala v ND, za účasti prezidenta Masaryka, první 

představení Smetanovy opery Libuše. Po vzniku 

státu se pokoušela obnovit své zahraniční závazky. 

Absolvovala tři turné po USA či koncerty 

v Londýně. V závěru života byla pedagogicky 

činná. Až do konce života si zachovala čistý 

a zdravý hlas. Slavná česká sopranistka a velká 

Češka světového jména, 

Ema Destinnová, zemřela 

dne 28. ledna 1930. Byla 

pohřbena s poctami, které 

jí právem naležely, do 

Slavínské hrobky českých 

velikánů na pražském 

Vyšehradě. 

 

KDO JE KDO? | DIVADELNÍ PROFESE 

KOREPETITOR – Jedná se o pozici uměleckého 

pracovníka (hudebníka), který zodpovídá za 

hudební nastudování jednotlivých partů 

s konkrétními sólisty. Korepetitor doprovází 

zpěváky či tanečníky také při tzv. aranžovacích a 

klavírních zkouškách, které probíhají při 

nastudování operní či baletní inscenace v divadle. 

Tyto zkoušky zpravidla předcházejí zkouškám 

orchestrálním. Od korepetitora se předpokládá 

mistrovské zvládnutí svého nástroje, ale také určité 

muzikální a interpretační cítění. Pro umělce je 

v čase nastudování díla prvním 

a neopomenutelným rádcem. 

 

SBORMISTR – Jedná se o pozici uměleckého 

pracovníka, vedoucího pěveckého sboru, který 

v rámci chóru je také jeho dirigentem. Sbormistr 

musí být hudebníkem nejen s vysokým hudebním 

cítěním, ale také s dávkou umělecké a lidské 

autority. Vedení značně početného sboru (v případě 

divadelní instituce) vyžaduje leckdy značné úsilí. 

Mezi významné české sbormistry řadíme Jana 

Kühna či Milana Malého. Historicky první českou 

sbormistryní byla Miloslava Pippichová-

Havelková. 

 

CHOREOGRAF – Jedná se o pozici uměleckého 

pracovníka, jehož pracovní náplní je tvorba 

koncepce a výsledné skladby baletního či tanečního 

díla. Choreograf také působí v rámci inscenačního 

týmu (v činoherních nebo operních inscenacích) 

a podílí se s dalšími jeho složkami na nastudování. 

Choreograf také působí coby taneční pedagog. Tuto 

pozici zaujímají také tanečníci, kteří svou aktivní 

kariéru již ukončili. 

 

Autor: Adam Šedivý 
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