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FOTBAL PIVO RAP
… aneb po čem muži touží
LEGRACE NA PLACE

nový školní rok, ač za ztížených
podmínek, už nějaký čas běží a letos
jsme tu i my s naším časopisem.
V každém díle najdete rozhovor se
zajímavým a inspirativním hostem,
můžete se těšit na filmová či hudební
doporučení, rubriku plnou kontroverze
a díky jedné z rubrik budete moci
nahlédnout do zákulisí kriminálních
případů minulosti. Na to a mnoho
dalšího se můžete těšit u nás v
CHAOTIKU.
Já i naše celá redakce doufáme, že se v
našem časopise něco zajímavého
dozvíte či se jednoduše pobavíte a nyní
už neváhejte a jménem celé redakce
Vám přeji příjemné čtení.

WRAP
Mexický wrap

Milí čtenáři,

18

SEZNÁMENÍ S RUBRIKAMI
MYTOLOGIE NA DLANI

HUDEBNÍ DEKÁDY

Milí čtenáři,
jak už název napovídá, budu se zde zabývat mytologií. V
každém čísle jednou konkrétní, a to tak, že se Vám ji pokusím
stručně ale nějakým způsobem zajímavě představit. Takže tu
najdete krátký úvod, něco o jejím božstvu a případných
důležitých místech a několika dalších zajímavých prvcích a
informacích, které by vás mohly zaujmout.

Ve své rubrice Hudební dekády Vás provedu hudbou
spojenou
se
sedmdesátými,
osmdesátými,
devadesátými a nultými léty 21. století. Zajímalo Vás
někdy, kdo v jaké době frčel? Koho třeba poslouchali
zrovna Vaši rodiče? Zaměřím se na hudební styly a věci s
hudbou spojené v dané době a zajímavosti o některých
z hudebníků, které zmíním. Doufám, že se dozvíte něco
nového a budete, co se týče hudby, o něco více
obohaceni.
Rebeca Navrátilová

Kristýna Fridrichová

NA SLOVÍČKO
Měly jsme možnost pro Vás vyzpovídat několik exkluzivních
hostů z různých oborů a rády bychom se s Vámi podělily o
jejich často velmi pestré a rozsáhlé odpovědi. Ptaly jsme se na
otázky obecnější a někdy i na otázky trochu více na tělo. Jak
moc otevření k nám hosté byli a co všechno nám z jejich
soukromí prozradili, se dozvíte právě v naší rubrice “Na
slovíčko“. Příjemné čtení!

FILMOVÝ DÝCHÁNEK
Že knihomolové nekoukají na filmy? Že mají rádi pouze
knihy a všechny filmové adaptace stojí za starou
bačkoru? Kdepak! V naší rubrice najdete recenze na
celou řadu filmů různých žánrů a sem tam i na nějaký
seriál. Ať už předlohami budou knihy, nebo ne, každý si
tu zkrátka přijde na to své. Tak snad se Vám tu podaří
načerpat inspiraci na dlouhé zimní večery!

Eliška Schneiderová a Hanka Křenová
Viktorie Židová a Hanka Křenová

WRAP
Mnozí z Vás se určitě v čase karantény rozhodli vylepšit své
dovednosti, ať už v oblasti umění, či třeba vaření. Právě na to
jsem se zaměřila já. Za ideální výsledek svého snažení jsem
považovala levný, zdravý a chutný oběd, jehož příprava
nezabere víc než třicet minut. Nakonec jsem dospěla k závěru,
že takovým ideálním obědem je wrap.. Jednoduché recepty
Vám nezaberou více jak deset minut, ty složitější pak stihnete
do půl hodinky. Ve své rubrice bych Vám ráda představila pár
svých receptů, které zvládne i úplný začátečník.
Luisa Suchochlebová

FOTBAL PIVO RAP
Ahoj parťáci,
vítáme Vás u naší rubriky. O co se bude jednat už jste
samozřejmě pochopili z našeho názvu, pro upřesnění,
samozřejmě zde vítáme i dámy.
V naší rubrice se dozvíte, co je nového na poli fotbalu, jaké
novinky nám přinesla rapová scéna a co se událo ve světě
oblíbeného alkoholového nápoje – piva.
Tento měsíc se společně podíváme do města Březnice, kde
sídlí pivovar Herold, a dáme Vám pár tipů, jak pivovar
podpořit. Mrkneme i na československou rapovou scénu a jak
s ní zamávala právě probíhající pandemie, a nakonec Vám
přinášíme reportáž z nedávného zápasu Milána proti pražské
Spartě.
Tak hurá do čtení.

NA VLNÁCH DEKADENCE
V této rubrice bychom Vám rádi představili kontroverzní
a často odsuzovaná témata, která jsou ovšem vnímány s
odporem a zavrhovány většinou jen kvůli klamným
předsudkům.
V naší rubrice se tyto předsudky pokusíme rozptýlit
podloženými fakty a zjevit vám dekadentní tématiku v
jejím pravém obraze. Některá zjištění Vás
pravděpodobně překvapí.
Anna Koubová a Matěj Hos

LEGRACE NA PLACE
Nebaví Vás číst zdlouhavé články? Chcete si dopřát chvíli
oddychu? Právě pro Vás je zde naše rubrika plná kvízů a
testů, kde o sobě můžete zjistit věci, o kterých jste
neměli ani tušení. Slibujeme Vám, že až časopis zavřete,
nebudete plni jen informací o vrazích a jiných věcech,
ale i o sobě. Přejeme skvělou zábavu,
Klára Kutílková a Hanka Křenová

ZLOČIN A TREST
V naší rubrice naleznete informace o největších
zločincích z České republiky i ze zahraničí. Co je vedlo k
daným zločinům? Narodili se jako vrazi anebo se vrahy
stali? Jak za své zločiny zaplatili?
Johana Mikulková a Láďa Boháč

Luisa Suchochlebová, Antonín Doležal, Jan Lipold
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ZPÁTKY DO MINULOSTI
Letošní školní rok začal oproti předešlým značně odlišně vzhledem k pandemii,
která mezi námi přežívá už nějakou tu dobu. Jak jste jistě zaregistrovali, naše škola
má novou základnu, kterou nám poskytla budova FTVS. Zcela určitě se shodneme
na tom, že zprvu si každý z nás myslel, že se nikdy v takovém labyrintu chodeb
nezorientuje (u některých tento pocit stále přetrvává). Ale co se nestalo! Z důvodu
druhé vlny jsme se z lavic přesunuli do pokojů a potkáváme se pár hodin denně
pouze na našich obrazovkách.
Myslím, že to jak učitelé, tak většina studentů zvládá na jedničku, i když není nad
klasickou výuku! Zatím to vypadá, že v letošním roce se bude muset obejít bez
tradiční listopadové akademie, dne naruby a s největší pravděpodobností i
prosincových praxí. I přes nepříznivý start bych Vám ráda popřála do následujících
měsíců hlavně zdraví a mnoho úspěchů ve Vašem životě.

Eliška Schneiderová
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MYTOLOGIE NA DLANI
NESPOUTANÝ SEVER
Podstatou a základem severské mytologie jsou legendy, báje a představy božstev a hrdinů germánských kmenů
obývajících skandinávský poloostrov. Jedná se například o Švédy, Dány nebo Nory, které spojovala vikingská
minulost, jejíž kořeny a božstva dlouhou dobu odporovala křesťanské víře.

YGGDRASIL
Yggdrasil je mohutný jasan, rostoucí skrze devět světů, který je všechny navzájem
propojuje. Mezi nejznámější světy a zároveň nejčastěji slýchané, patří Ásgárd, Midgard,
Yötunheim a Helheim, které často vídáme v knihách nebo tematicky točených filmech, ale
i v herním světe, kde je konkrétně severské mytologii věnována celá hra, která vyšla pod
název God of War.
Mezi ostatními světy najdeme země chaosu, věčné zimy, žhnoucího slunce plného energie,
zemi rostlin a plodů, nebo říše světla a tmy v dokonalém protikladu. V zemích, kde
vládnou obři, trpaslíci a elfové, válčící s bohy.

BOŽSTVO A JEHO VELIKÁNI
Bohové se dají rozdělit na dvě skupiny, podle jejich rodů na Ásy a Vány, přičemž,
Ásové jsou hlavním božským rodem, zatímco Vanové jsou typičtí pro svou
návaznost na plodnost a prosperitu.
Ódin – je to nejvyšší a nejmocnější bůh, zároveň je také bohem moudrosti.
Doprovází ho dva havrani, Huginn (myšlenka) a Munnin (vzpomínka), kteří létají po
světech a každý večer se vrací s novinkami. Také s ním často cestují dva vlci Geri a
Freki, jejichž obě jména znamenají nenasytný.
Thór – Jeho jméno znamená hrom. Je bohem síly a moci, neúnavným obráncem
Ásgardu i Midgardu proti chaosu a destrukci, které jsou obři schopni. Bývá
považován za jednoduchého, nepříliš přemýšlejícího, chováním podobného spíše
obrům než bohům. Řídí se selským rozumem a jeho řešení problémů jsou vždy přímá.
Loki – se objevuje pouze ve skandinávských zdrojích. Nepatří ani tak do rodiny bohů, je spíše obr, se kterým Ódin
uzavřel přísahu pokrevního bratrství. Tradičně je chápán jako bytost ohně – ztělesněním elementu, který je, stejně
jako Loki, nespolehlivý služebník, smrtící pán, ale nepostradatelný společník.
Frey – je hlavním představitelem Vanů, pánem Země a bohem plodnosti, míru a prosperity a vládne Álfheimu, zemi
světlých elfů.

RAGNARÖK
Ragnarök je v severské mytologii považován za konec světa. Přesněji se jedná o válku mezi bohy a obry a následný
úplný zánik všech světů a jejich znovuzrození.
Tomuto krvavému a nevyhnutelnému scénáři předchází tří letá zima nazývaná Fimbul, která zničí a usmrtí veškerý
život, a po které začnou nepokoje a války. Poté přijdou na řadu bájná stvoření polykající měsíce a slunce a rozsévající
chaos. Následuje mnoho přesunů a následný finální střet, kde se všichni navzájem zabijí a svět zanikne, aby se mohl
znovuzrodit.

ZVÍŘATA SPOJENÁ S MYTOLOGIÍ
Fenri – syn Lokiho, hraje důležitou roli v Ragnaröku, jeden z hlavních ničitelů
Nidhögg – drak sídlící v Nilfheimu, v podsvětí, neustále ohlodávající kořen Yggdrasilu
Garm – pekelný pes strážící vchod do Helheimu, až vypukne Ragnarök, a nastane velká bitva, připojí se na stranu
obrů
Ratatosk – veverka, jež přináší zprávy a klepy od draka Nidhögga orlovi a naopak, oběma ale lže, a velmi se raduje,
když se jí podaří je oba znesvářit.
Kristýna Fridrichová
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HUDEBNÍ DEKÁDY
Zdravím Vás milí čtenáři,
v tomto díle se budu zabývat hudbou spojenou se 70. léty. Ráda bych se
zaměřila na vše, co bylo pro danou dobu v hudbě zajímavé a typické. Budou to
nejen známé skupiny nebo zpěváci, včetně mých oblíbenců, ale také bych zde
ráda zmínila důležité události a data, které se s danou dekádou a hudbou pojí.
Doufám, že si čtení této rubriky užijete a bude se Vám líbit. Pohodlně se tedy
usaďte a přeji Vám příjemné čtení.

Sedmdesátá léta a jejich hudba
Kde jen začít… hudba této dekády byla poměrně
pestrá, mnoho známých skupin a zpěváků, které
posloucháme dodnes, se zde proslavila. Byla to
samozřejmě i doba, během které se nejvíce rozšířilo
disko, pod čímž si většina z nás asi představí disko
koule, taneční parket a diskotéky, avšak samotné
disko byl žánr taneční hudby, který začal jako mix
hudby afroamerické a hispánské komunity v Americe.
Původ disca v hudebních stylech by se dal najít např.
ve funku, klasice, blues i swing hudbě. Mezi často
používané nástroje patřilo piano, klávesy anebo třeba
i flétna. Mimo disko vznikala také spousta rock hudby,
zejména pak punk rock a heavy metal, což byl rock,
jehož největšími průkopníky jsou skupiny jako např.
Led Zeppelin anebo Black Sabbath, kterou většina nás
zná hlavně díky jejímu frontmanovi Ozzy Osbournovi a
která je považována za zakladatele tohoto žánru.
Kromě toho z Jamajky přišlo reggae a stalo se
celosvětovým hudebním žánrem. Tématem byla
hlavně zábava, ženy, alkohol anebo i občasná kritika
jamajské vlády. Nejznámějším představitelem tohoto
žánru, kterého snad všichni známe alespoň jménem,
byl Bob Marley, který nejprve začínal se skupinou The
Wailers v 60. letech, a když se skupina v roce 1974
rozpadla, dal se na sólo kariéru, přestěhoval se do
Anglie a poté, co vydal
v roce 1977 své album
Exodus, stal se slavným po
celém světě a jedním
z nejprodávanějších
umělců všech dob.

Za vznik tato doba dala také hip-hop hudbě, kterou
nesmím opomenout, ale věnovat se jí budu až
v dalších dílech, jelikož ačkoliv v této dekádě vznikla,
rozvíjela se až v těch dalších, zejména pak v 80. letech,
kde získala největší úspěch.
Mimo vznikající hudební žánry se zakládaly také
skupiny. Rok 1971 dal za vznik skupině Queen, která
se skládala z Freddieho Mercuryho, Briana Maye,
Rogera Taylora a Johna
Deacona. Skupina vznikla
v britském Londýně a mezi
jejich nejvýznamnější díla
patří skladba Bohemian
Rhapsody, která je z roku
1975 a to, co je na ní tak
zajímavé a důležité, je
fakt, že trvá necelých šest minut, což na tehdejší dobu
bylo opravdu dlouhé a rádia jí zprvu hrát vůbec
nechtěla. Téhož roku vznikli také američtí Eagles, kteří
tvořili vokálně instrumentální country rock. Rok 1972
nám přinesl švédskou skupinu Abba, která byla
založena v hlavním městě této země, tedy ve
Stockholmu. Jedná se o
čtyřčlennou skupinu, která
tvořila zejména pop a disko
hudbu. Její název se skládá
z prvních písmen jmen
jejích členů a proslavila se
zejména pak skladbami jako
Mamma Mia, Waterloo,
SOS, Take a Chance on Me anebo Dancing Queen.

Vznikaly i muzikály a jedním z nejznámějších byl
muzikál Pomáda, ze kterého vzešlo několik
známých písní, např. Summer Nights.
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Poslední
kapelou,
kterou
bych
ráda
zmínila, je Kiss, která
vznikla roku 1973 v New
Yorku a nejvíce se
proslavila díky někdy až
bizarně
nalíčenými
tvářemi jejích členů.
Jejich koncerty byly
známé hlavně díky používání pyrotechniky, plivání
ohně a samozřejmě i samotnou hudbou, což byl
převážně hard rock.
Skupiny nejen vznikaly, ale také se rozpadaly. Hned na
počátku v roce 1970 se odchodem Paula McCartneyho
oficiálně rozpadla skupina The Beatles. Další ze skupin,
která by sem patřila, byli Sex Pistols, kteří se v roce
1978 uprostřed svého turné v USA rozpadli, na rozdíl
od The Beatles se však znovu dali dohromady v 90.
letech. Podobný osud potkal i duo The Everly
Brothers, kteří se v roce 1973 dali na individuální
dráhy, avšak po nějaké době se dali nakonec znovu
dohromady. Rozpadla se původní sestava již
zmiňované kapely Black Sabbath, avšak kapela sama o
sobě přetrvala až do 21. století.
Mezi známé hvězdy sedmdesátek patřili také
hudebníci, kteří se proslavili již v 60. letech a i nadále
byli milováni celým světem, a i hudebníci proslavení
v této dekádě. Do první
skupiny patřil např. Elvis
Presley, známý také pod
přezdívkou „Král Rock ‘n‘
Rollu“ s jeho nejznámějšími
písničkami jako Jailhouse
Rock, Hound Dog anebo
třeba A Big Hunk o‘ Love.
Dále pak i Bob Dylan či David
Bowie a ze skupin např. The Who, Pink Floyd, The
Kinks, Scorpions a Rolling Stones. Do té druhé pak
rozená hvězda Elton John a jeho Rocket Man, Michael
Jackson, AC/DC, The Buggles, Fleetwood Mac, The
Cure, The Ramones, jejichž jméno se inspirovalo
pseudonymem Paula McCartneyho, který jméno
Ramon používal při registraci v hotelech, a dále pak
třeba The Clash. Co se české scény týče, mezi
poslouchané a populární hudebníky patřili Karel Gott,
Hana Zagorová, Michal Tučný, Věra Špinarová, Václav
Neckář a Waldemar Matuška.

Jak to tak bývá, toto desetiletí přineslo také několik
úmrtí. Kromě jiných zemřel již zmiňovaný Elvis Presley,
a to roku 1977, a mezi nejznámější konspirační teorie
patří i ta, že zpěvák vlastně nikdy nezemřel a své úmrtí
pouze narafičil. Dalšími, koho jsme v této dekádě
ztratili, bylo trio známých hudebníků, kteří všichni
zemřeli ve svých 27 letech, a tím se řadí do tzv. Klubu
27, což je fanoušky vytvořená skupina vlivných a
známých hudebníků, kteří – jak už název napovídá –
zemřeli ve svých 27 letech. Trio tvořili Jimi Hendrix,
americký kytarista a zpěvák, který je považován za
nejvýznamnějšího a i
nejvlivnějšího kytaristu
v historii rockové hudby,
dále
Jim
Morrison,
leader rockové skupiny
The Doors, jehož příčina
úmrtí je dodnes sporná,
protože nebyla nikdy
provedena pitva, ale
převládá názor, že jeho smrt způsobil alkohol a špatný
tělesný stav, a nakonec Janis Joplin (přezdívkou
„Pearl“), americká rocková a bluesová zpěvačka,
považována za první rockovou zpěvačku vůbec, která
zemřela na předávkování heroinem.
Na závěr bych chtěla zmínit také zajímavé věci
z tohoto období s hudbou spojené. Většina nejlepších
rockových nahrávek vznikla právě v sedmdesátkách.
Rok 1971 byl právě pro rock nejlepším. Co se týče
jiných žánrů, klasická hudba poměrně pokulhávala.
Přeci jenom nešla tolik ruku v ruce s drogami, šílenými
shows a oblíbenými tématy písní, kterými byly právě
drogy, sex, lepší svět, pověry a také tzv. „breaking
free“, což zcela skvěle vyobrazuje píseň I Want to
Break Free od skupiny Queen. Zaměřovali se na tanec,
což můžeme zpozorovat na disko hudbě.
Nejprodávanějším singlem byl Mull of Kintyre od
skupiny Wings (kterou mimochodem založil
McCartney rok po odchodu z The Beatles) a nejvíce
prodaných alb v Anglii bylo od skupiny Simon &
Garfunkel – Bridge Over Troubled Water, ačkoliv dnes
by to bylo album The Wall od Pink Floyd. O největší
počet hit singlů se postarala skupina Bee Gees, bylo
jich celkem devět. Muzikanti přešli z hraní v divadlech
a klubech ke sportovním arénám, a snad i díky tomu
se stala velice populárními live alba.
Rebeca Navrátilová
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FILMOVÝ DÝCHÁNEK
Šarlatán (2020)
Česko / Irsko / Polsko / Slovensko, 118 min
Režie: Agnieszka Holland
Žánr: životopisné drama
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Juraj Loj, Jaroslava Pokorná, Miroslav Hanuš a další
Jan Mikolášek byl český lidový léčitel a bylinkář. Komunisty, kterými byl stíhán, byl
označován jako šarlatán a podvodník. Byl to však člověk, který vyléčil statisíce lidí. Z moči
dokázal diagnostikovat onemocnění, které pak následně léčil bylinami. Mezi jeho pacienty
patřili například prezident Antonín Zápotocký, Hitlerův tajemník Martin Bormann nebo
dokonce anglický král Jiří VI. I přes to, že pod jeho rukama prošli milióny pacientů, není o
něm mnoho známo a celá jeho osoba je opředena jakýmsi tajemstvím…
Film je jedna velká podívaná a je opravdu na co se koukat. Jak na výborný herecký výkon
obou Trojanů, tak na věrnou dobovou atmosféru, ze které někdy až mrazí. Film je poutavý
a zajímavý i tím, jak se v něm prolínají časové linie z různých životních etap, které
Mikoláška určitým způsobem poznamenaly. I přes to mě zamrzelo, že jsem se o něm
dozvěděla méně, než jsem od filmu očekávala. Dozvídáme se někdy až nečekané věci, ale nikdy nejsou situace
podrobněji vysvětleny a vše zůstává tak trochu otevřené. Celý jeho život a činy se stávají nejednoznačnými a někdy
z ničeho nic přichází na scénu až nepochopitelně kruté scény, které mají nesjpíše zobrazit jeho vnitřní boj a
nevyrovnanost, kterou si s sebou celý život vleče. Pod svou na první pohled klidnou a laskavou osobností s nesmírnou
touhou léčit skrývá násilnou a komplikovanou povahu, která mu nekontrolovatelně vychází na povrch. Byl takový ale
doopravdy?
Co se mi ale líbí velmi, je obsazení Ivana Trojana spolu s Josefem Trojanem, kteří hrají tu samou postavu, avšak v jiné
době. Oba hrají Mikoláška velmi věrohodně a natolik podobně, že má divák pocit, že vnímá skutečně vývoj jedné
osoby. I postava asistenta, ztvárněná Jurajem Lojem, člověku utkví v paměti.
Jak již napsala možná příliš přísně filmová recenzentka Mirka Spáčilová: „Smysly se nasytily, mozek by chtěl přídavek,
srdce zůstalo chladné“.
Hani

Noví mutanti (2020)
USA, 95 min
Režie: Josh Boone
Žánr: sci-fi, horor
Hrají: Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Blu Hunt a další
Na Nové mutanty jsem naštěstí stihla jít, než byla kina zavřena a jsem za to ráda. Původně
jsem si myslela, že se budu bát, protože horory opravdu ráda nemám, ale film mě příjemně
překvapil.
Líbil se mi komornější ráz příběhu, oproti běžným filmům o mutantech. Tady opravdu
nešlo o osud světa, ale o život pěti (trošku stereotypních, ale sympatických) mladých
mutantů, kteří mají fakt cool schopnosti. Nejvíce mě bavily scény s Maisie Williams,
protože kdo by nemiloval trochu střeleného vlkodlaka? Taky herečka Anya Taylor-Joy byla
skvělá. Ve filmu hraje mrchu, která nakonec není taková mrcha jako hlavní záporák.
Příběh občas působí uspěchaně, ale to je asi jediná výtka, kterou mám. Celkově Vám Nové
mutanty moc doporučuji.
Viky
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The Devil All the Time (2020)
USA, 138 min
Režie: Antonio Campos
Žánr: psychologický thriller, drama
Hrají: Tom Holland, Robert Pattinson, Bill Skarsgård, Sebastian Stan a další
Nebudu lhát a rovnou řeknu, že tenhle film jsem si pustila jen kvůli hvězdnému obsazení.
Byla jsem zvědavá, jak se Tom Holland nebo třeba Robert Pattinson poperou s rolemi
v takovém filmu.
A zvládli to podle mě skvěle. Hercům opravdu celé dvě hodiny věříte každou větu a každou
odpornost, které se postavy dopustí. Je to hodně kruté a temné drama, ve kterém snad ani
jedna osoba není psychicky v pořádku.
Líbil se mi konflikt (nebo spíš zaslepenost) s vírou, který je ve filmu několikrát opakovaný.
Ale připadá mi poněkud přitažené za vlasy, že by se ve dvou malých městečkách
vyskytovalo tolik narušených lidí, takže proto působí příběh dost neuvěřitelně.
I tak Vás zaručeně připoutá nejen hereckými výkony, ale i atmosférou, která je stejně
ubíjející po celé dvě hodiny. Rozhodně film doporučuji. Netflix se tímto opravdu překonal.
Viky

S láskou Vincent (2017)
Velká Británie / Polsko / USA, 94 min
Režie: Dorota Kobiela, Hugh Welchman
Žánr: animované životopisné drama
Hrají: Douglas Booth, Holly Earl, Chris O'Dowd, Saoirse Ronan a další
Jméno (ne)obyčejného nizozemského malíře Vincenta van Gogha zná dnes snad úplně
každý. Známe ale i jeho život a okolnosti, které stály za jeho záhadnou smrtí? A jak strávil
poslední chvíle svého života? Víme, jaký Vincent doopravdy byl?
Životopisných filmů o tomto významném malíři dnes existuje celá řada. Tento je však zcela
jedinečný.
Film S láskou Vincent jsem viděla už vícekrát. Pokaždé jsem byla plná nadšení a obdivu
nejen ke krásné snové hudbě a Vincentově příběhu, ale především z jeho zpracování. Asi už
jste o filmu něco málo či více slyšeli, je totiž známý pro své originální pojetí a především
proto, že byl celý zpracován kombinací hraného filmu a olejomaleb. Byl vytvořen z téměř
70 000 obrazů namalovaných podle 94 Goghových originálních děl. Na jejich malbě se
podílelo asi 125 umělců z celého světa! Zní to až neuvěřitelně, že? Ve filmu proto není děj
to hlavní, na co by se měl divák zaměřit. Vincentova osoba je ve filmu trochu upozaděna a hlavní postavou se stává
Armand Roulin, vyšetřující jeho smrt, která je dodnes jednou velkou záhadou. Melancholický životopisný film se tak
stává trochu ponurou detektivkou. Pokud jste však člověk přemýšlivý a hloubavý, odnesete si z filmu mnohem víc než
jen odškrtnutí si jeho názvu ze seznamu filmů, které musíte v nejbližší době vidět.
I když se na filmu pracovalo po dobu několika let, je na něm vidět, že byl tvořen po celou tu dobu s láskou. A že je
hlubokým emocionálním vyznáním tomuto velkolepému malíři.
Hani
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ZLOCIN A TREST
OLGA HEPNAROVÁ
Olga Hepnarová, narozena 30. června 1951
v Praze jako dcera bankovního úředníka a
zubařky, byla česká masová vražedkyně. Již
v mladém věku se u ní začaly projevovat různé
psychické potíže – neschopnost komunikovat,
uzavřenost, chlad, nulový výskyt smíchu a radosti. Co se jejího prospěchu týče, bývala výbornou studentkou do svých
dvanácti let – poté sklouzla do záškoláctví, problémy v rodině se postupně zhoršovaly a s tím i její studijní výsledky.
Podle svědectví její třídní učitelky byl i z matky cítit nevýslovný chlad a apatie vůči Olze. Ve třinácti letech byla Olga
hospitalizována a převezena do psychiatrické léčebny. Odtud putovala do dětského zařízení a dokončila školu.
Vyučila se knihařkou a vrátila se do Prahy, kde toto zaměstnání vykonávala. Byla sama, bydlela na ubytovně, ztratila
kontakt s rodinou a cítila se izolována od okolního světa. „Všichni mě pozorují, soudí mě, chtějí mi ublížit či mě
dokonce zabít.“ popisovala v dopise. Četla náročná psychologická a filosofická díla.
Jakmile se život v Praze stal neúnosným, utekla do Oleška, kde si sama postavila menší chatu. Nenávist k lidem zde
ale nepolevila a ani její bezmezný smutek. Často házela nožem a sekyrkou do stromů, místním to připadalo mírně
zvláštní, ale nikdo tomu nevěnoval větší pozornost. V té době také měla Olga partnera, se kterým si po fyzické
stránce nerozuměla, což nesla velice špatně, snažila se najít pomoc u odborníků, ale bohužel marně – došla k názoru,
že není heterosexuál. Odešla z Oleška, prodala chatu a za ní si koupila trabanta. Vrátila se zpět do Prahy, byla
v hluboké depresi, nechodila do práce. V tu dobu začala přemýšlet nad sebevraždou, ale nakonec došla k závěru, že
raději zabije více lidí a odejde z tohoto světa nezapomenuta, než aby skončila jako neznámý a bezvýznamný
sebevrah.
Olga tvrdila, že rodina vždy upřednostňovala její sestru, což se stalo motivem k prvnímu činu s úmyslem zabít. Dne
7. srpna 1970 podpálila hospodářskou usedlost, kterou rodina využívala k rekreačním účelům. Toho dne se tam
zdržovala Olgy sestra s manželským párem. Útok všichni přežili a Olga nebyla z činu podezřívána. V jejím původním
plánu usilovala o vykolejení rychlíku, jenomže technické provedení bylo příliš náročné a proto se rozhodla střílet na
Václavském náměstí. Tuto variantu si posléze taky rozmyslela a uchýlila se k útoku automobilem.
Den před činem napsala dopis, v němž detailně vylíčila svůj plán, který poslala do více novin. Poté se jela projet do
své oblíbené destinace a shodila svůj trabant ze skály. Byla smířena
s tím, že vyjížďku již nikdy nezažije – přičemž to byly nejšťastnější
chvíle v jejím životě. Následující den úspěšně absolvovala zkušební
jízdu nákladního automobilu, který si chtěla vypůjčit. Na zastávce
Strossmayerovo náměstí vjela na chodník – přibrzdila, pak zrychlila a
srazila 30 lidí, 3 na místě zemřeli, dalších 5 zemřelo v nemocnici,
zbytek byl vážně zraněný. Přítomní si mysleli, že auto mělo poruchu a
snažili se Olze pomoci. Seděla v autě, mlčela, s nikým
nekomunikovala, ale netrvalo dlouho a k činu se přiznala a
rozpovídala se o tom, že je ve svém životě nešťastná a cítí se být hlasem ‚otloukánků‘. Musela dát prý jakýmkoli
způsobem najevo, že existují a společnost by se k nim měla chovat lépe. V soudním procesu se přišlo na to, že nebyla
psychicky chorá a nejednala pod vlivem psychózy ani halucinací. Tvrdila, že lidí, které zabila, je málo vzhledem
k tomu, jaký měla život. Odmítala jakoukoli milost a s trestem smrti byla smířena. Dne 12. března 1975 byla
popravena oběšením a stala se poslední ženou v Československu, která byla odsouzena k trestu smrti.
Johana Mikulková a Láďa Boháč
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NA VLNÁCH DEKADENCE

Marilyn Manson
Tento umělec je často odsuzován za jeho údajné i pravdivé pletky se satanismem, násilnými činy, sexuální
uvolněností a následným pohoršováním. Mnoho z Vás ho dokonce ani nezná, přesto je to člověk, který ovlivnil
metalovou a rockovou kulturu 90. a 00. let jako málokdo. Často je brán jako psychopat, inspirující svůj pseudonym
masovým vrahem. My Vám ovšem chceme některé tyto mýty a šero kolem jeho osobnosti vyvrátit, i když některé
nesympatické skutečnosti upřít nemůžeme, jelikož i přes mnoho lží je Manson stále velmi temnou osobností.
Pravým jménem Brian Hugh Warner se narodil v malém městečku Canton v Ohiu
a to 5. ledna 1969. V tomto městečku následně vyrůstal a byl i poprvé poskvrněn
sexuálními traumaty, a to dokonce již v třinácti letech, kdy objevil zoofilní a
transvestitní choutky svého dědy, když prozkoumával sklep prarodičů. Již
v předchozích letech se setkal se sexuálním obtěžováním ze strany jeho vrstevníka
ze sousedství. Není tudíž divu, že se mladý Brian začal zajímat o kontroverzi a stal
se tak na Soukromém Katolickém institutu vyvrhelem a šedou eminencí většiny
rebelií. Z této školy posléze odešel, jelikož v křesťanství nenacházel jediné
východisko, a proto pro něj byla výuka silně cenzurovaná církví pouze ztrátou
času. Přešel tedy na Brodward Comunity College kde se již zcela neskrývaně
věnoval čtveřici sex, drogy, rock’n’roll a okultismus. Většině ovšem jen teoreticky
jelikož byl mladý a bál se porušení zákona. Mezitím se již situoval do hudby nejen
vkusem, ale i brigádou v obchodě s hudbou, kde si zároveň přičichl ke kriminalitě.
Již jako malý hoch na katolickém institutu dealoval sladkosti, jež byly přísně
zakázané, nyní ovšem začal pašovat kazety s muzikou přes své podřízené
v kelímcích od pití a na chodbách školy je prodával s nastavenou cenou. Díky tomu se mladý Brian dostal do prvních
kontaktů s temnější stranou teenagerů, kteří ho postupně zasvětili do drog a sexu.
V devatenácti začal psát první hororové povídky a básně, které měly být
otisknuty i v lokálních plátcích. Ty však díla odmítaly s dodatkem, že má velmi
dobrý styl psaní, a proto by se měl psaní nadále věnovat. Úzký okruh jeho
známých měl tentýž názor, ovšem dodávali, že má i dobrý hlas, a proto by se
měl rozvíjet spíše v jemu drahém směru, tedy hudbě. Brian se z počátku
vzpouzel, než mu došlo, že by mu hudba mohla poskytnout prostor k vyjádření
se a základní finance, podobně jako články.
Jeho hudební kariéra se pomalu ale jistě začala formovat na lokálních
diskotékách, kde obstarával se svou začínající kapelou živou hudbu. Přišla zde i
otázka na pseudonym, a jelikož se dvacetiletý Brian a jeho přátelé zajímali o 60.
léta a kriminologii, rozhodli se apelovat na mnohotvářnost jejich země. Stojíme zde u zrodu největšího hoaxu o
Mansonovi a to právě o pseudonymu. Pokud jste se někdy pozastavili nad jeho jménem, dozajista Vám v hlavě
vyplynula dvě jména: Marilyn Monroe a Charles Manson. Mladý hudebník a jeho přátelé chtěli ztělesnit a poukázat
na tenkou hranici mezi krásou a násilím, jež v Americe a celém světě panovala, proto tedy Marilyn Manson – krása a
peklo. Je tedy již zřejmé, že Brian si své jméno nezvolil, protože by masového vraha uctíval, ale naopak protože chtěl
demonstrovat jeho zkaženost, jež údajně dřímá v každém z nás. Navíc toto není jen jeho záležitost, jeho spoluhráči se
honosili pseudonymy jako Daisy Berkowitz ( Daisy Duke + David Berkowitz), či Madonna Wayne Gacy ( Madonna +
John Wayne Gacy).
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A zde se dostáváme k jeho tvorbě – dojné krávě hoaxů. Marilyn Manson ze začátku účinkoval v klubech, kde bylo
běžně velmi divoké obecenstvo, a ještě divočejší trh s drogami, které diváci kupovali. Není tedy divu, že se Manson
brzy přizpůsobil požadavkům publika a spoluhráčů a začal dělat opravdu kontroverzní kousky. Mezi jeho nejslavnější
prvky patřilo zavírání fanynek do klecí nebo vodění najaté tanečnice na vodítku, která byla i proti Mansonově
nesouhlasu bita a trestána. Když jednou požadavky jedné zřejmě fanatické umělkyně začaly hraničit se sexem,
urychleně spolupráci ukončil. Zde se objevuje další hoax a to, že Brian na pódiu dívku souložil a že na jeho popud
začínali se souloží i jeho fanoušci. Toto je nesmysl, jelikož Brian vytvářel domnělou iluzi styku jen málokdy a zásadně
se členy kapely, aby opět pohoršil obecenstvo, tentokrát v rámci homosexuality. Avšak nikdy se nepokoušel vyvolat
v obecenstvu orgie.
Zde jsme zavadili i o nejslavnější mainstream hoax a to, že Manson nemá dva páry žeber a je tedy schopen
autofelace. Tato lež vznikla z žertu, kdy se jeden z Mansonových přátel převlékl za něj samotného a v průběhu
koncertu vběhl na pódium a imitoval Mansonovi felaci. Z tohoto kousku začalo publikum vyvozovat vtip o jeho
„sexuální samostatnosti“, který následně nezasvěcené mysli přetvořily do již známého hoaxu. Manson se proti tomu
několikrát ohradil a před několika lety dokonce zveřejnil rentgen, aby
tuto pověru jednou provždy vyvrátil, to mu ovšem nepomohlo….
V jeho 25 letech se stala nejvíce kontroverzní a pravdivá věc v jeho
dosavadním životě. Pro své následující album sháněl hráče na teremin.
V celé Americe bylo jen málo registrovaných hráčů na tento nástroj,
nejbližším kandidátem byl samotný Anton Salzdor LaVey. Manson se
měl tedy setkat se samou ikonou církve, k níž byl mimoděk již dávno
přisuzován. Již od začátku devadesátých let byl osočován ze šíření a
uznávání satanismu. Brian se ovšem do této doby k satanismu nijak
nehlásil a nikdy neverboval své příznivce do jeho řad. Během setkání,
které se nakonec stočilo převážně k tématu okultismu, našli Brian
s LaVeyem společné sympatie, a nakonec mu vůdce církve satanovy
udělil nejvyšší hodnost tím, že mladého hudebníka jmenoval kněžím.
Tedy ano, Brian je oficiálním kněžím satanovy církve, přesto se nikdy
nesoustředil na konvertování ani ovlivňování fanoušků, ne kvůli tomu,
že by sám k ideologii neměl blízko, ale proto, že i samotný
satanismus věří, že člověk si ke své víře musí najít cestu sám
svým rozumem a kritickým myšlením, nikoli ovlivňováním.
Jednou z mnoha smutných zpráv, které kolují kolem této osoby,
je událost roku 1999, kdy duo mladých studentů Eric Harris a
Dylan Kelbold postřílelo na střední Kolumbijské škole 12
studentů a dalších 24 zaměstnanců školy a následně spáchali
sebevraždu. Během masakru měli oba studenti kabáty
inspirované italskou mafií a trička z merche Marilyna Mansona.
Oba studenti se navíc pokoušeli upoutat pozornost “vzýváním“
satana. Manson byl samozřejmě z tohoto činu několikrát osočován, on s tímto tvrzením ovšem nesouhlasí a
několikrát proti tomuto argumentoval živě i tiskově. Mezi jeho hlavní argumenty patří i fakt, že on sám se na jejich
skutcích nepodílel a hlavní díl výchovy studentů mají na svědomí rodiče. Pokud se o dítě nikdo nezajímá a nestará se
o jeho myšlení a vývoj, nemůže nikdo vědět, co takto zasaženého člověka napadne. Touto argumentací se u většiny
lidí očistil.
Anna Koubová a Matěj Hos
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WRAP
Zdravím,
než se vrhneme na recept, ráda bych Vám představila, co to wrap vlastně je. Základem je tortilla, což je druh
tenkého chleba ve formě placky, původem z arabské kuchyně. Nejprve se vyráběla z cizrny, dnes je nejoblíbenější
ingrediencí pšeničná nebo kukuřičná mouka. Výhodou wrapu je to, že dovnitř můžete zabalit prakticky cokoliv .
Dnešním receptem bude základní, nejznámější druh wrapu - mexický fazolový. Řekneme si, jak vytvořit masovou i
vegan verzi.

MEXICKÝ WRAP S MASEM
Co budeme potřebovat:
tortillové placky, 1 plechovku „mexická směs“/červené fazole,
jeden malý rajský protlak, 1 červená cibule, kousek másla, sůl,
pepř, majoránku, 1 kostku sýra dle vlastního výběru (nejlépe
gouda), ½ salátu, 2 rajčata, 1 větší jogurt, 2 stroužky česneku a
hovězí mleté maso ½ vaničky
Postup:
Na másle osmahneme cibulku dozlatova. Poté přidáme směs nebo fazole a chvíli necháme smažit. Přidáme decentně
pepř anebo pro pikantnější verzi můžeme přidat pálivou papriku, nebo více pepře. Osolíme. Dále přihodíme mleté
maso a smažíme, dokud nezhnědne. Nakonec přidáme rajský protlak.
Hlavní část náplně máme hotovu, dále jen nastrouháme sýr, nakrájíme rajčata
a salát. Rozmačkáme česnek na kašičku a zamícháme společně s majoránkou a
solí do jogurtu.
Teď máme všechno připravené a můžeme plnit tortilly. Největší část by měly
tvořit fazole s masem. Ty pak posypeme sýrem, salátem a rajčaty a navrch
lehce naneseme jogurtový dip. Náplň by měla sahat zhruba do jedné třetiny
placky, aby se ze stran nesypala ven. Potom vezmeme spodní část a vyhrneme
ji až téměř k horní straně tortilly, cca do ¾ placky. Potom přehneme postranní
části doprostřed a wrap je hotový. Takto postupujeme i při druhém receptu.

MEXICKÝ VEGAN WRAP
Co budeme potřebovat:
Všechno jako do prvního receptu, kromě sýra, jogurtu a masa. Plus vegan mleté maso (prodává se v Lidlu) nebo
můžeme použít jen fazole. Dále veganskou goudu, ale ta je hodně drahá, takže sýr můžeme vynechat a jogurt je
podle mě nejlepší kokosový (prodává se také v Lidlu, ale rozhodně ne Alpro kokosový, ten vážně nechutná dobře).
Postup: úplně stejný jako u prvního receptu, jen pokud byste použili veganský sýr, tak pozor při strouhání, má trochu
jinou konzistenci. A kokosový jogurt určitě nesolit, to by nebylo chutné.
Dobrou chuť! Ještě dodávám, že s takovýmto množstvím ingrediencí Vám to vystačí přibližně na tři nebo čtyři wrapy,
takže můžete buď obšťastnit spolužáky, nebo uchovat v lednici, ale ne moc dlouho, aby se jogurtový dip nezkazil.

Luisa Suchochlebová
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NA
NASLOVÍCKO
SLOVÍČKO
JOSEF TROJAN
Josef Trojan (*2001) je mladý, nadějný filmový herec. Je synem herce Ivana
Trojana a herečky Kláry Pollertové-Trojanové. Prvně si zahrál ve filmu Smíchov
pláče, Brooklyn spí. Za jeho první velkou roli můžeme považovat postavu Tomáše
v seriálu Skvrna. Dále přichází hlavní role alkoholika Adama ve filmu Abstinent a
v nejnovějším snímku Šarlatán hraje se svým otcem stejnou postavu v rozmezí
let. A pokud by Vás zajímalo více o tomto snímku, v rubrice „Filmový dýchánek“
na něj najdete recenzi.
Jaký byl pro něj hlavní motiv pro předčasné ukončení školy? Kde se vidí za 10
let? A jakou knihu by Vám – čtenářům - rád doporučil? To se dozvíte právě zde.
Příjemné čtení!
Eliška a Hanka

Čím jsi chtěl být jako malý?
Už od dětství jsem chtěl být hercem. Nejdřív to bylo jen slepé následování táty a mámy (oba herci),
ale pak se z toho stala dospělejší a definitivní myšlenka.
Co tě dělá v životě šťastným?
Těch věcí je mnoho. Je štěstí, které je alfa omega pro život jako třeba rodina, zdraví, přátelé a pak
štěstí, které se skládá spíš z maličkostí. Třeba, když máma udělá oblíbený jídlo, něco se mi povede v
práci, někdo se na mě usměje…
Co je tvoje tzv. guilty pleasure, za které se trochu až stydíš? (guilty pleasure= něco, co máte rádi, ale
víte, že to není považováno za příliš kvalitní, pozn.redakce)
Asi to budou český reality show…?
Bez čeho bys neodešel z domu?
Bez klíčů a bez svědomí.
Co tě za poslední dobu udělalo šťastným?
Čas s rodinou, který se v této situaci prodloužil a úspěch Šarlatána.
Tvůj nejlepší zážitek v život?
Nemám nejlepší zážitek. Na něco opravdu životního stále čekám a to je dobře. Poslední velký zážitek
byl při spolupráci s Agnieszkou Holland
Jakou muziku nejraději posloucháš?
Já poslouchám opravdu vše včetně dechovky... Nicméně vyrostl jsem na 50., 60., 70. letech a na Hip hopu (nynějším rapu).
Koho/čeho si v životě nejvíce vážíš a proč?
Mé rodiny. Zcela jistě.
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Kde se vidíš za 10 let?
To upřímně vůbec nevím. Nemám žádné dlouholeté vize. Hlavně, ať jsou všichni kolem mě zdraví.
Jaká je tvoje vysněná role?
Kafka nebo Egon Schiele.
S jakou rolí si se nejvíce ztotožnil?
Upřímně, všechny role, které jsem hrál, byli trochu opakem mě. Nadaný bylinkář, alkoholik, oběť
šikany. Nic z toho mi není úplně blízké, ale v tom to právě bylo obohacující.
Máš bláznivé fanynky?
Nevím, co přesně si vyložit pod pojmem bláznivý, ale myslím si, že spíš ne…
Cí š na sebe od okolí tlak s m, že musíš naplnit očekávání jako syn známého herce?
Necítím. Já jsem vůči tomu imunní. Zabývat se tím je nesmysluplný…
Jak vypadá tvůj normální den?
Já klasický den nemám. Každý je jiný, ale vstanu, jdu běhat, nebo cvičit, pak jdu většinou na koně, na
kterých teď kvůli filmu trénuju. Tam jsem skoro cely den a pak přijde čas na knihu, následně film.
Neměl si strach, z toho co bude po odchodu se ze školy? Jaký byl hlavní motiv odchodu?
Neměl. Věděl jsem přesně, proč chci odejít a věděl jsem přesně, že to není úprk, nýbrž odchod bez
žádného tlaku. Hlavním motivem bylo školství a jeho aktuální podoba v kombinaci s mým působením.
Výsledek byl = 3 roky krásný, ale stačilo. Vzdělávat se chci, vždycky jsem chtěl. Jde to i mimo školu.
Dokonce bych řekl, že líp, když člověk přesně vi, co chce a nestuduje obory, kde je školní praxe nutná.
Vzhledem k tomu, ze jsme Škola knižní kultury, jakou knížku, kterou jsi za poslední dobu přečetl by
jsi doporučil našim čtenářům?
Poslední dobou čtu v podstatě jen divadelní hry, což nevím, do jaké míry může být pro klasického
čtenáře poutavé. Momentálně čtu Hedu Gablerovou. Jsem u konce, je to krásný. Co se nějaké prózy
týká, tak mám moc rád knihu “Naivní. Super.”
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FOTBAL PIVO RAP
aneb po čem muži touží
Mini-série: Jak v současné situaci podpořit malé pivovary, aby nezkrachovaly
Dnes si představíme jeden pivovar, který byl, jako všechny ostatní, negativně ovlivněn v
důsledku právě probíhající pandemie. Je jím pivovar Herold, který sídlí ve městě Březnice ve
Středočeském kraji. Pro zprávy přímo z místa dějiště jsem se vydala zjistit, co si o situaci
myslí občané města. Pro rozhovor jsem si vybrala místní rodačku Viktorii Bartákovou.
Luisa: Zdravím, myslíte si, že má místní pivovar šanci na přežití?
Viktorie: Ano. Myslím, že místní se rozhodně budou snažit pivovaru pomoct tak, aby přežil tyto těžké časy. Jak už
nějakými velkými finančními dary, tak tím, že každý si může dojít např. pro sadu šesti piv.
Luisa: Přímo k Vám do pivovaru?
Viktorie: Ne, samozřejmě do výdejního okénka.
Luisa: A to bylo zřízeno v důsledku covidu?
Viktorie: Nene, celá budova pivovaru je používána pro výrobu místního piva a jenom malá část patří pro prodej na
místě, jinak se pivo rozváží do různých provozoven.
Luisa: Takže myslíte, že o pivo Herold je zájem po celé republice?
Viktorie: Určitě. Ti, kdo ho znají, tak ho jenom chválí, alespoň co jsem slyšela, a berou si ho do různých hospod a
restaurací. Ale je to malý pivovar, a tak není příliš známý.
Luisa: Ano, viděla jsem, že je možné pivo Herold koupit i v Praze a několik pražských hospod ho nabízí ve své stálé
nabídce. Myslíte, že se Herold může měřit s velkými pražskými jmény jako je Braník nebo Staropramen?
Viktorie: Určitě, já osobně preferuju Herold oproti Braníku. Herold má různé druhy piva, např. i pro mladé…
Luisa: ...to znamená nealkoholické?
Viktorie: Ne, naopak alkoholické a velmi silné. Jmenuje se Bastard.
Luisa: Tudíž samozřejmě pro zletilé. Jaké další druhy Herold nabízí?
Viktorie: Od desítky do čtrnáctky. Jak světlé, tak polotmavé a tmavé. Také nealkoholické a pšeničné.
Luisa: To je rozmanitá nabídka. A má Herold i nějaká speciální, např. sezónní piva?
Viktorie: Ano, např. letos v létě se v areálu pivovaru konal hudební festival a při té příležitosti místní kastelán pokřtil
novou speciální edici.
Luisa: Jak často kupujete místní pivo? Objevuje se ve vaší domácnosti i jiné pivo?
Viktorie: Kupujeme ho minimálně jednou týdně. Doma máme sice i jiná piva, např. Kozla nebo Birell, ale pokud jde o
kvalitní pivo, které si chceme vychutnat, rozhodně volíme Herold. Byla by škoda nevyužít toho, co v městě máme.
Luisa: Děkuji za rozhovor a přeji pivovaru, aby těžkou situaci dobře zvládl.

I já jsem měla tu možnost místní pivo ochutnat a vřele
doporučuji. Pravidelně obsazuje
první příčky soutěže Pivex, která
posuzuje
kvalitu
nápoje.
Na
webových
stránkách
pivovaru
www.pivovar-herold.cz se můžete
podívat, kde se dá v Praze pivo
pořídit ve výdejním okénku, nebo
zakoupit lahvové.
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Rapeři v době koronavirové
V části rubriky, která pojednává o rapu, jsem vybrala čtyři umělce z československé rapové scény a v následujících
řádcích si shrneme, jak vnímají současnou situaci, co si myslí o proticovidových opatřeních a jak nepříznivý stav
ovlivnil jejich příjmy.
Prvním raperem je Cashanova Bulhar z labelu Dvojlitrboyzz. Ten na svém Twitteru kritizoval vládu, že svádí své
vlastní neúspěchy na lid, tvrdí, že se vláda na situaci nedostatečně připravila a obviňuje politické hnutí ANO, že
obětovalo lidské životy kvůli krajským volbám, které pro ně pak stejně dopadly fiaskem. Uvádí, že vláda má na rukou
krev, a cituji: „Chová se alibisticky a pokrytecky“.
Dále raper se slovy „Support your local výdejní okénko,“ nabádá fanoušky, aby podpořili prodejny ve svém okolí. V
dalším tweetu pak uvádí, že „Týpek mi doručil šest litrů tankovky a popřál dobrou chuť, dostane dýško“, čímž dává
najevo, že se na podpoře postižených podniků sám podílí. V jednom ze svých rozhovorů také zmiňuje, že situace ho
po finanční stránce sice připravila o značný obnos z plánovaného turné po ČR, ale uvádí, že už má za svou kariéru
nějakou zálohu našetřenou, a proto se ho krize zatím nijak významně nedotkla.
To jeho kolega z branže a blízký kamarád – raper Labello, s nímž měl Cashanova turné absolvovat, měl kvůli
zrušeným akcím dokonce problémy zaplatit nájem. Nakonec ale situaci také zvládl a peníze čerpá především z
prodeje svého merche a podcastu Offseason, který společně s Bulharem vytvářejí.
Naopak ostravský rodák Sergei Barracuda, který se vůči opatřením nejdříve vyjadřoval silně skepticky, teď obrátil. Ve
svém nejnovějším postu na sociální síti Instagram se nechává slyšet: „Tady Sergei B, zůstávám doma, protože jsem si
vědom toho, že činy jednoho člověka ovlivňují přímo, nebo nepřímo celou společnost. To, že jsem doma a dodržuju
nařízení, ze mě ovci nedělá. A chtěl bych poprosit všechny svoje známé, přátele, kamarády a fanoušky, aby zůstali
doma taky.“ S těmito zodpovědnými slovy uvádí svou propagaci žvýkacího tabáku, který podle něj neodmyslitelně
patří k práci z domova. V jednom ze svých instagramových stories také prohlašuje: „Všichni, kdo si myslí, že je tohle
extrém, fašismus a podobně, zkuste si představit, jak by vypadal svět v blackoutu na měsíc bez elektřiny…. pak se
vraťte myšlenkama zpátky na zem a řekněte si: ufff, aspoň, že tak.“
Poslední umělkyní je slovenská raperka Luisa, která na svém twitterovém účtu kritizovala demonstraci na
Staroměstském náměstí, kde se sešli především fotbaloví hooligans, aby protestovali proti vládním nařízením. Dále
se negativně vyjadřuje o části obyvatel, pro které dle jejích slov „Karanténa zas neplatí, keď je nad patnáct stupňov,
alebo je piatok večer.“
Zrovna Luisu situace z výše zmíněných zasáhla asi nejkritičtěji. Prosí fanoušky, ať streamují Virgo, její nejnovější
počin, kupují merch, a uvádí, že má dluhy. V dalším tweetu se ale nechává slyšet, že zatímco ostatní umělci přišli kvůli
zrušeným akcím o velké peníze, ona není zas tolik zklamaná, protože „Ja som napríklad nemala love ani s koncikmi,
čiže nič nové.“ Na druhou stranu ale uvádí, že nejproduktivnější je právě v období celosvětové pandemie a ujišťuje,
že stále tvoří hudbu.

Co je nového ve světě fotbalu
Fotbal - AC Milán / Sparta 3:0
Hostující sparťanští fotbalisté prohráli druhé utkání letošního ročníku
Evropské ligy, a opět o tři góly. Sparta předvedla bezkrevný výkon, školácké
chyby v obraně a neochota přejít do útoku ji posunuly až na poslední místo
skupiny s celkovým skórem 1:7. AC Milán naopak předvedl dobrý výkon na domácím poli. Hráči Milánu byli mnohem
rychlejší a odhodlanější než jejich protivníci, jeden gól již zaznamenali před poločasem, ostatní dva až po střídání
stran hřišť. Skórovali hráči Díaz, Leao a Dalot.
„Mohlo to být i horší. My jsme většinu míčů v prvním poločase přebírali u vlastní branky a kombinovali místo
dopředu dozadu. To samozřejmě s takhle silným soupeřem nemůže vést k úspěchu.“, komentoval situaci sparťanský
trenér Václav Kotal. Exkluzivní komentář nám poskytl fotbalový fanoušek a autor podcastu „Pro muže“ Jakub Honig:
„Zápas jsem si neužil, od zápasu jsem čekal mnohem víc, protože minulý souboj s Lille se i před nepříznivý výsledek
vydařil a podobný výkon jsem čekal i proti Milánu, ale to se bohužel nestalo.“
Další utkání Sparty bude 5. 11. proti Celticu.
Na článku se podílel kolektiv Luisa Suchochlebová, Antonín Doležal a Jan Lipold.
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LEGRACE NA PLACE
JAKÝ UČITEL ZE SŠKK JSI?
Všichni známe naše učitele, ale kterému se nejvíc podobáš zrovna ty? Náš test je jedinečná šance to zjistit! Tak
neváhej a vrhni se do toho! Jak to funguje? Počítej si, jaká písmenka ti vycházejí, a jakého budeš mít nejvíce, takový
učitel jsi (každý učitel má jedno písmenko).

Jakými jazyky mluvíš?

A-

a) Tak nějak normálně, česky a anglicky.
b) Anglicky a francouzsky, ale rád/a
používám výrazy z jiných jazyků, které
moc neumíš, třeba z němčiny.
c) HAVLOVŠTINOU!!!

Co tvé vlasy?
a) Co s nimi? Mám je tak nějak normální
b) O mých vlasech prosím nemluvme
c) Barvím si je, abych byl/a poznat už z
dálky
Jak dlouho už jsi na SŠKK?
a) Moc dlouho ne, jen pár měsíců
b) Poměrně krátkou dobu, ale už jsem si
zde zvykl/a.
c) Dlouho, příliš dlouho
Jaký je tvůj názor na lockdown a karanténu?
a) Dokud můžu do Šárky, dobrý. Ale jestli
zakážou i sportovat v lesích, budu
smutný/á.
b) Nejsou praxe, nemám co organizovat

c) Dokud můžu sledovat dokumenty na
webu Jednoho světa, jsem v pohodě.

Co tě rozesměje?
a) Utrpení jiných lidí
b) Úplně cokoliv
c) Kovyho videa

JAKÉ JSOU TVOJE VÝSLEDKY?
Jsi takový učitel, se kterým se ti
shoduje nejvíc otázek. Pokud ti
vyjde stejný počet otázek u
několika
učitelů,
jsi
jejich
kombinací.
A- Jsi Dušan Blažek. Máš rád/a
sporty a Divokou Šárku. Tvůj
názor na humanitní
předměty se dá nazvat jako
nepříznivý.
B- Jsi Radek Vít. Učíš angličtinu,
ale mícháš do své řeči i různé
jiné jazyky. Jsi velice
nenáročný/á na vtipy, jelikož
tě rozesměje téměř vše. Na
fotkách rád pózuješ
s knihami.
C- Jsi Veronika Trégnerová. Máš
rád/a Havla, demokracii a
Kovyho.
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JAKÁ POSTAVA Z HAMLETA JSI?
Hamlet je nejznámější shakespearovská hra a o co jiného by mělo jít v tomto testu, hlavně na škole zaměřené na
literaturu? Mimochodem nevěřili byste, jak dobrým zdrojem informací shakespearovské memes jsou. A jak kvíz
funguje? Počítej si, jaká písmenka ti vycházejí, a jakého budeš mít nejvíce, taková postava jsi (každá postava má
jedno písmenko).

Jaká je tvá největší slabost?
a) Žádnou nemám.
b) Můžu na první pohled vypadat jako příliš
seriózní.
c) Lehce zešílím.
d) Jsem lehce ovlivnitelný/á, udělám, co mi
kdo řekne.

Jaká je tvoje
Bradavická kolej?

Co duchové? Co si o nich myslíš?
a) Duchové neexistují, nemůžou přece,
nedává to smysl.
b) Pokud existují tak existují, pokud ne, tak
ne. Nemám s nimi problém.
c) Existují, proč by nemohli?
d) Nevím, nepřemýšlím o tom.

Kdybys chtěl/a zabít toho, kdo se schovává za
závěsem, ověřil/a by sis, kdo tam je?

JAKÉ JSOU TVÉ VÝSLEDKY?
Jsi taková postava, se kterou se ti shoduje nejvíce
písmen. Pokud máš výsledky nerozhodné (tedy
remízu mezi dvěma postavami), jsi jejich kombinací.
A- Jsi Claudius. Prahneš po moci a neváháš pro
to udělat cokoli. Nemáš rád/a duchy a
divadlo.
B- Jsi Horatio. Všechno, co chceš je žít klidný
život, ale nejlepší kamarád se ti najednou
zblázní a ty jako jediný/á přežiješ. Jsi velice
věrný a pro přátele uděláš cokoli.
C- Jsi Hamlet. Jsi velmi nejistý/í a máš rád/a
monology. Nemáš rád svého strýce a prahneš
po pomstě a spravedlnosti. Dávej pozor,
pokud budeš předstírat šílenství, možná se
zblázníš doopravdy.
D- Jsi Ofélie. Jediné, po čem toužíš je láska, ale
když se všichni kolem tebe začnou zabíjet,
jde všechno do kopru. Máš sice snoubence,
ale ten se zblázní a vrchol jeho flirtování je
poslat tě do bordelu. Dávej pozor, nebo se
nakonec zblázníš taky.

a)
b)
c)
d)

Zmijozel
Havraspár
Nebelvír
Mrzmimor

Jaká hodnota je ti
nejbližší?
a)
b)
c)
d)

Moc
Přátelství
Rodina
Láska

a) Jasně. Kdybych chtěl/a někoho zabít, což
by se ROZHODNĚ nestalo, připravil/a
bych si to pořádně.
b) Zabil/a bych jen, když by někdo
ohrožoval moje přátele, a v tom případě
bych viděl, kdo to je.
c) Ani ne, když jednám tak jednám
d) Proč bych měl/a někoho zabíjet?
Maximálně zabiju sebe.

Co tvůj milostný život? Jak je na tom?
a) Mám skvělého/ou manžela/ku, nic víc si
nepřeju.
b) Milostný život nemám, stačí mi nejlepší
kamarád.
c) Jsem zasnoubený, ale nemyslím si, že
nám to v mém momentálním stavu nějak
vydrží.
d) Jsem zasnoubený/á, ale poslední dobou
to není nic moc, můj snoubenec se chová
nějak divně.

Klára Kutílková
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