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Milí čtenáři,  
 

školní rok se pomalu blíží do své 

poloviny. Za chvíli tu máme uzávěrku 

známek a pololetní vysvědčení – tak 

hodně štěstí studenti!  

Jménem celé redakce Vás vítám u 

druhého čísla našeho časopisu, kde 

kromě rubrik, které jste již měli možnost 

poznat v minulém vydání, najdete také 

jednu novou, plnou inzerátů a reklam, 

nazvanou „Reklamní okénko".  

V tomto čísle na Vás opět čeká zajímavý 

rozhovor, skvělý tip na rychlou a chutnou 

svačinu, pár filmových doporučení a 

mnoho dalšího.  

Ráda bych Vám za celou redakci popřála 

úspěšný vstup do nového roku 2021, 

opět otevřená kina, divadla, galerie a 

naše oblíbené kavárny.  

 

                Eliška Schneiderová 

      šéfredaktorka 
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Letos nikdo nevěděl jakým způsobem (a jestli vůbec) proběhnou 

tradiční podzimní praxe. Tentokrát to pro studenty nebylo jednoduché. 

Z důvodu omezení se nemohlo vyhovět všem požadavkům v rámci 

výběru pracoviště. Nakonec to však dobře dopadlo a žákům K2-K4 se 

povedlo ve dnech 9. - 18. 12. 2020 praxí alespoň částečně zúčastnit.  

Já osobně jsem letošní praxe strávila v Knihovně Václava Havla, 

konkrétně v dokumentačním centru. Měla jsem možnost pracovat 

s dokumenty a unikátními knihami souvisejícími se životem Václava 

Havla, což pro mě byla neuvěřitelná zkušenost. Všichni zaměstnanci, se 

kterými jsem se v Knihovně setkala, byli milí a ochotní mě něčemu 

přiučit. Pokud přemýšlíte, kam na příští praxi, KVH vřele doporučuji! 

       

              Eliška Schneiderová 
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MYTOLOGIE NA DLANI 

HRDINNÉ ŘECKO 

Jak už název napovídá, v tomto čísle se budu zabývat mytologií 

starověkého Řecka. Jako ostatně každá mytologie, i tato pojednává o 

bozích a hrdinech, také o povaze či vzniku světa a významu řeckého kultu 

a rituálů, které jsou součástí náboženství starověkého Řecka.  

POČÁTEK SVĚTA A VZNIK BOHŮ 

Na počátku všeho byl nekonečný vesmír – Chaos, ze kterého vzešla Nyx 

(tma) a Erebos (věčná tma), z jejichž spojení pak vzniklo Světlo a světlý 

den: Aithér a Hémerá. 

Následně Chaos stvořil i dvě všeoživující síly, a to zemi Gaiu a lásku Eróta. 

Gaia pak s Aithérem zplodila Tartaros (podsvětí), později pak Gaia zplodila 

Urana (zářící nebe) a Ponta (nekonečný oceán). I s nimi pak měla děti, ale 

Pontos a jeho potomci nejsou tak důležití pro další vývoj historie. 

Po Chaosu se vlády nad světem ujal Uranos, který si nakonec Gaiu vzal za ženu a spolu zplodily prvních 12 

titánů. 6 synů, ze kterých nás zajímá hlavně Kronos a Okeanos, a 6 dcer, ze kterých nás bude zajímat hlavně 

Rheia. Úkolem Titánů bylo chránit otcův trůn.  

Po dalších mnoha událostech, kdy Gaia začala ztrácet o Urana zájem, začala navádět Titány, aby otce svrhli. 

Nejmladší syn, Kronos, otce svrhl a chopil se moci sám. Poté, co si vzal za ženu svou sestru Rheiu, počal 

vznik řeckých bohů.  Na svět přišel Zeus, Poseidon, Hádes, Hestia, Deméter a Héra.  

Kronos ovšem, ze strachu, že by ho jeho děti mohli předčit, je jedno po druhém polykal. Rheiu to rmoutilo, 

a tak Dia, třetího syna, ukryla na jenom z ostrovů a Kronovi vydala kámen zabalený v dětských pokrývkách. 

Tak byl jako jediný z potomků zachráněn a vychován, aby je jednou mohl osvobodit.  

Když Zeus dospěl, donutil otce, aby jeho sourozence vyvrhl a následně se s ním utkal. Deset let spolu tyto 

dvě strany bojovaly. K Diovi opevněnému na Olympu se přidali Hádes, Poseidon, Kyklopové, 

Hekatoncheirové (které osvobodil z Tartaru) a dokonce i někteří Titáni v čele s Ókeanem. Na straně Krona 

opevněného na hoře Othyrs pak bojovali ostatní Titáni spolu s Giganty. Kronos prohrál a s ostatními byl 

svržen do Tartaru.  

Zeus se pak s bratry o vládu rozdělil losem - Poseidon se stal pánem moře, Hádes pánem podsvětí 

a Zeus pánem nad nebem a zemí. Postaral se totiž o to, aby mu připadl nejlepší los.  

Zeus byl zprvu tyranský panovník. Nebýt Prométhea, vyhubil by lidský rod – nejdříve se mu zdál moc slabý, 

pak moc silný. Diova tyranská vláda skončila poté, co se mu povedlo pořádně si upevnit moc. Jediné, co pak 

vládlo nad ním, byl osud. 
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Mezi další kategorii spadají polobozi, potomci bohů a lidských, smrtelných žen, kteří plní Řecké mýty a báje 

mnoha pestrými příběhy. Tyto báje a pověsti velmi dobře zpracoval Eduard Petiška ve své knize Řecké báje 

a pověsti, která je velmi dobrým zpestřením a obohacením, pokud se vám nechce číst celá Odyssea.  

 Kirké – dcera boha Hélia a jeho ženy Persy. Mocná čarodějka, jejíž vliv a moudrost lákala mnohém 

bohy na její ostrov pro dobrou radu. Mezi její nejznámější proměny patří: proměna Skylly, kterou 

miloval mořský bůh Glaukos v mořskou obludu a proměna Odysseových lodníků ve vepře.   

Kirké jakožto ne příliš známou řeckou polobohyni, zpracovala Madeline Miller ve stejnojmenném 

románu Kirké, kde vypráví její příběh od narození, její pobyt na ostrově Aia, o jejích sourozencích i o 

její moci a jak na ni došlo. 

 Hérakles – Syn Dia a smrtelné ženy Alkémy. Už od dětství byl velmi silný, a tak musel žít na hoře 

s pastýři. Jednou však za ním přišla Cnost a Rozkoš a nabídli mu své dary. Hérakles bez váhání zvolil 

Cnost a ta mu do budoucího života přinesla slávu a bohatství. 

o  Osvobodil Théby od poddanství na zemi Minyů. Zbabělému vládci Mykén Eurystheovi, 

Héraklovu rodem staršímu příbuznému, měl podle věštby vykonat 10 prací. Musel jich však 

nakonec vykonat 12, protože 2 práce mu král neuznal (s Hydrou mu pomáhal pastýř, který 

mu podával hořící klády, a za vyčištění chlévů mu Augiáš slíbil dát "plat" - 300 ks dobytka, i 

když mu je nakonec nedal). 

o Vypsat veškeré úkoly by bylo dlouhé, a nakonec i lehce zbytečné, proto uvedu jen několik 

z nich: měl přinést divokého býka z Kréty, pevnou kůži Nemejského lva a také měl přinést 

zlatá jablka Hesperidek.  

A na závěr bych uvedla několik bájných mytických stvoření, hlavně tedy ta, která sehrála v Řeckých mýtech 
a bájích nějakou roli 

 Kerberos – trojhlavý, obrovský černý pes hlídající bránu do posvětí 

 Minotaurus – napůl člověk, napůl býk, strážce labyrintu na Krétě 

 Pegasus – bájný kůň s křídly, syn Poseidona 

 Kúréti – horští démoni z Kréty, ochránci Dia   

 

 

Kristýna Fridrichová 
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HUDEBNÍ DEKÁDY 

Zdravím Vás u dalšího čísla milí čtenáři, 

v tomto díle se budu zabývat hudbou spojenou s 80. 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, která se s danou dekádou a hudbou 

pojí. Doufám, že si rubriku užijete a bude se vám líbit. Pohodlně se tedy 

usaďte a přeji vám příjemné čtení.                              

 

Osmdesátá léta a jejich hudba 

Co se týče hudby, osmdesátá léta nám nejen mnohé 

přinesla, ale také vzala.  

Disco se začalo na přelomu dekád vytrácet a namísto 

něj začala vznikat taneční hudba. Mimo jiné také 

vznikla tzv. New Wave, zejména v Británii. Jak už 

z názvu vyplývá, šlo o novou vlnu umělců v žánru jako 

je rock, metal apod. 

Dále se rozvíjela post-disco, Italo a Euro disco hudba, 

také dance-pop, punk, rock a nově i soft-rock a gothic 

rock. Nesmím opomenout ani pop, který je v této 

dekádě silnou stránkou. 

V Británii se již dříve začal chytat hudební styl ska, 

který pocházel z Jamajky z 50. let. Jde o směsici 

tradičního jamajského folklóru a amerických stylů 

(např. blues a jazz), ale okolo roku 1981 kapely ska 

postupem času přestávají hrát a zaměřují se na jiné 

styly. Mezi nejznámější britské skupiny, a snad možná 

i skupiny vůbec, které hrály v tomto stylu, byla kapela 

The Specials. Ta se 

proslavila písní Ghost 

Town pojednávající      

o  napětí v tehdejší          

politice. V Česku ska 

skupiny vznikaly také, 

ale až v pozdější době. 

 

Jak to tak bývá, skupiny 

nejen vznikaly, ale také zanikaly. Mezi ty, které v této 

dekádě zanikly, patřila hudební skupina Joy Division, 

kvůli členovi, který roku 1980 spáchal sebevraždu. 

Zbývající členové však založili novou skupinu 

pojmenovanou New Order. Pro mnoho lidí je jejich 

píseň Blue Monday plná všeho, co bylo na hudbě 80. 

let skvělé, zajímavé a nové. 

 

Dále roku 1982 zanikla 

skupina The Buggles, která 

patřila do britské New Wave. 

Jejich singl Video Killed the 

Radio Star byl a stále je 

světovým hitem a video, 

které k singlu vzniklo, se 

stalo prvním videem vysílaným na MTV. Skupina se 

znovu dala dohromady v roce 1998. 

Další na seznamu je pak skupina The Weather Girl, 

která přestala hrát roku 1988, ale znovu začala v roce 

1991 a již zmíněná skupina The Specials, kteří hrát 

přestali roku 1984, ale byli znovu aktivní od roku 1996. 

 

Ráda bych určitě zmínila i skupiny a zpěváky či 

zpěvačky, kteří si získali slávu již v dřívější době, 

zejména pak v sedmdesátých letech a nadále byli 

milováni, ale i ty, kteří se proslavili až v době 

osmdesátek. 

Musím sem rozhodně zařadit skupinu Queen a zmínit 

písně, které v této dekádě vydali – Another One Bites 

the Dust roku 1980, I Want to Break Free, Hammer to 

Fall a Radio Ga Ga 1984 anebo třeba I Want It All 

1989. 

Dále pak The Rolling Stones a jejich singl Start Me Up 

z roku 1981, Davida Bowieho, Stinga, Eltona Johna, 

Stevieho Wondera, The Pointer Sisters a jejich I’m So 

Excited vydané roku 1982, 

Tinu Turner, rockovou 

skupinu Fleetwood Mac a 

jejich píseň Everywhere 

z roku 1987, Paula 

McCartneyho a jeho album 

Pipes of Peace nebo Paul 

McCartney II.,    
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Ozzy Osbourne, Scorpions s písněmi jako No One Like 

You, Rock You Like A Hurricane nebo Still Loving You a 

Michael Sembello s jeho hitem Maniac z roku 1983. 

 

Další takovou skupinou hudebníků, kterou bych sem 

ráda zařadila, je ta, do které patří ti, kteří se 

v osmdesátkách proslavili. 

Patřil by sem Lionel Richie (až v osmdesátkách začal 

vydávat alba) Bon Jovi (rocková skupina, aktivní od 

roku 1983), Talking Heads, R. E. M., Michael Jackson 

s písněmi jako Billie Jean nebo Beat It z roku 1982, 

Prince nebo Madonna, U2, Van Halen i Billy Joel.  

Nezapomeňme také na The 

Police, hudební skupinu, 

která patřila do britské New 

Wave. Žánrem to byla reggae 

rock skupina, která pocházela 

z Anglie a dodnes je 

považována za jednu 

z velikánů hned vedle The 

Beatles a The Rolling Stones. 

Byla to tříčlenná kapela, v čele se zpěvákem a 

baskytaristou Stingem, který ve skupině působil, než 

se vydal na sólo kariéru poté, co se skupina rozpadla. 

Byla jednou z prvních bílých skupin, které převzali 

reggae do svých rukou, přetvořili ho, jak jim to sedlo 

nejlépe a díky jejich osvojení tohoto žánru dopomohla 

k výsluní i třeba Bobu Marleymu a dalším. 

Pokračujeme dále s Guns N‘ Roses, Georgem 

Michaelem a hudebním duem WHAM!, které se 

skládalo právě z George a Andrewa Ridgeleye. Duo 

vzniklo roku 1980 v Londýně a stalo se jedním 

z nejúspěšnějších představitelů popu osmdesátých let. 

Nejznámějšími hity se staly singly jako Last Christmas 

nebo Wake Me Up Before You Go-Go. Duo se rozpadlo 

šest let po jeho vzniku, tedy v roce 1986 po 

rozhodnutí George, který se 

chtěl začít věnovat sólo kariéře a 

zaměřit se na nový hudební styl. 

Mezi jeho neznámější písně patří 

Careless Whisper z roku 1984, 

která vyšla, ještě když duo bylo 

stále pospolu. Píseň napsal ve 

svých sedmnácti letech, když byl 

na cestě do práce. Saxofonové sólo v písni muselo být 

zahráno na jeden nádech a celkově vystřídali 11 

saxofonových hráčů, než našli toho, který by sólo 

opravdu na jeden pokus zvládl. Ačkoliv se píseň stala 

největším hitem jeho kariéry, jeho nejoblíbenější není. 

Nadále Whitney Houston, americká popová a R&B 

zpěvačka, skupiny jako Metallica, AC/DC, což byla a je 

rocková skupina, která v roce 1980 vydala píseň Back 

In Black, která se stala celosvětovým hitem a dodnes 

je jednou z jejich nejposlouchanějších a nejznámějších 

písní, Iron Maiden a Judas Priest, Duran Duran a 

skupina The Cure, která se spolu s The Police stavěla 

do předních příček v tehdejší době.  

The Smiths byla 

anglická alternativní 

rocková skupina 

působící od roku 1982 

do roku 1987. Mezi 

známá alba patří 

Louder Than Bombs 

nebo The Queen Is 

Dead a co se týče 

písní, tak třeba Is It 

Really So Strange, 

Sheila Take a Bow, Heaven Knows I’m Miserable Now, 

The Queen Is Dead nebo This Charming Man. Jejím 

členem byl kromě jiných i Morrissey, který se od 

rozpadu kapely dodnes věnuje samostatné tvorbě a 

své kariéře. Je znám nejen pro The Smiths a svou 

hudbu, ale také pro jeho veganství, které dodržuje tak 

hluboce, že např. hodinu před svým vystoupením 

odmítl vystupovat, protože místo, kde se koncert měl 

konat, podávalo maso. Bojuje také za práva zvířat 

apod. Byl několikrát obviněn z rasismu a to hlavně 

kvůli jeho pár písním z jeho diskografie. 

Nakonec bych zmínila ještě Aerosmith, DJ Jazzy Jeff & 

The Fresh Prince, New Kids On The Block, což byla 

popová skupina založena v roce 1984 a americkou 

alternativně rockovou hudební skupinu Pixies, která 

byla založena v Bostonu roku 1986. Proslavila se 

ovšem mnohem více ve Velké Británii než ve své 

rodné zemi. Přesto však nikdy nepatřila mezi hlavní 

proud tehdejší doby. 

 

Jako tomu bylo minule, i v tomto díle zmíním pár 

známých úmrtí v hudební branži. 

Asi nejznámější by byla smrt Johna Lennona, jednoho 

ze zakládajících členů skupiny The Beatles. Po rozpadu 

skupiny se soustředil na svoji sólo kariéru, byl 

spolupracovníkem své druhé manželky Yoko Ono a byl 

znám svým šířením míru. Sám byl mírovým aktivistou. 

Počátkem osmdesátých let, tedy roku 1980 v New 

Yorku, se stal obětí atentátu, který spáchal duševně 

nemocný M. D. Chapman. Byl jím pětkrát postřelen a 
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na svá zranění posléze při převozu do nemocnice 

zemřel. Jeho smrt a zabití bylo, je a bude jedno 

z mnoha magických momentů historie rockové hudby. 

Dalším tragickým a brzkým úmrtím se stala smrt Boba 

Marleyho, který prohrál svůj boj s rakovinou ve svých 

36 letech v roce 1981. Bob byl rastafarián. 

Rastafariánství je 

náboženské hnutí 

pocházející z Jamajky, 

odkud pocházel i on 

sám. Jde o náboženství 

kombinující prvky 

z židovství, křesťanství 

a islámu, avšak pojetí 

tohoto náboženství je velice individuální a nemá 

přesně vymezené hranice. Hlavní ideou je však víra 

v mír a lásku a odklonění se od dnešního stylu života 

ovlivněného majetkem, penězi, krutostí a pýchou. 

Spoustu vyznavačů odmítá alkohol a maso a někteří 

z nich i různé medicínské postupy, proto se věří, že 

Bob na rakovinu zemřel právě z důvodu odmítnutí 

způsobu léčby rakoviny.  

Jako dalšího bych zmínila Iana Curtise, což byl zpěvák 

a frontman skupiny Joy Division. Ian trpěl epilepsií a 

depresemi, které byly i důvodem ke spáchání 

sebevraždy ve věku 23 let roku 1980.  

Cliff Burton byl dalším, který zemřel ve velice mladém 

věku tragickou smrtí. 

Byl baskytaristou 

metalové skupiny 

Metallica, která byla 

zrovna na svém 

evropském turné ve 

Švédsku, když se 

autobus spolu s Cliffem 

převrhl a umačkal ho 

k smrti. Zemřel ve svých 24 letech roku 1986. 

Poslední bych zmínila smrt Karen Carpenter 

z amerického hudebního dua The Carpenters, která 

zemřela ve věku 32 let v roce 1983 na dlouhodobé 

problémy spojené s anorexií, kterou trpěla. Toho dne 

zkolabovala v domě jejích rodičů a po převozu do 

nemocnice byla prohlášena za mrtvou. 

 

Co se české hudební scény týče, patřila by sem Helena 

Vondráčková, Karel Gott, Marie Rottrová, Wabi 

Daněk, Petra Janů, Michal David, Václav Neckář anebo 

třeba Hana Zagorová. 

 

Kromě hudebníků a skupin bych také zmínila založení 

první hudební televizní 

stanice na světě - MTV, která 

byla založena 1. srpna 1981 

v New Yorku. Během let se 

rozrostla a vysílá dnes po 

celém světě. Věhlas si získala 

zejména díky pořadu MTV 

Unplugged. Společnost také dala za vznik celosvětově 

známým hudebním cenám – MTV Music Awards a 

MTV Europe Music Awards. 

 

Inovace potkaly i odvětví hudby, nově se začíná 

nahrávat na digitální záznam. 

 

Abych to tedy nějak shrnula, osmdesátá léta nám 

přinesla mnoho nových hudebníků, kteří do hudební 

branže přinesli opravdu hodně, co se zejména písní a 

hudebních stylů týče. Spoustu z nich je známých 

dodnes a dodnes se i drží v podvědomí ohromné masy 

lidí. 

      Rebeca Navrátilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAYLIST 

9 to 5 – Dolly Parton, 1980 

Babooshka – Kate Bush, 1980 

Call Me – Blondie, 1980 

I Love Rock ‘n‘ Roll –  Joan Jett & The Blackhearts, 1981 

Jessie’s Girl – Rick Springfield, 1981 

Super Freak – Rick James, 1981 

Under Pressure – Queen, 1981 

Billie Jean – Michael Jackson, 1982 

Hungry Like The Wolf – Duran Duran, 1982 

Every Breath You Take –  The Police, 1983 

It’s Raining Men – The Weather Girls, 1983 

Karma Chameleon – Culture Club, 1983 

Maniac – Michael Sembello, 1983 

Walking On Sunshine – Katrina And The Waves, 1983 

Wake Me Up Before You Go-Go – WHAM!, 1984 

What Difference Does it Make – The Smiths 1984 

When Doves Cry – Prince, 1984 

Addicted To Love – Robert Palmer, 1985 

Take On Me –  a-ha, 1985 

Livin‘ On a Prayer – Bon Jovi, 1986 

Walk Like an Egyptian – The Bangles, 1986 

Walk This Way – Run-D.M.C., 1986 

Got My Mind Set On You – George Harrison, 1987 

Heaven Is a Place On Earth – Belinda Carlisle 1987 

Just Like Heaven – The Cure, 1987 

Need You Tonight – INXS, 1987 

You Spin Me Round – Dead Or Alive, 1987 

She Drives Me Crazy – Fine Young Cannibals, 1988 

The Best – Tina Turner 1989 
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FILMOVÝ DÝCHÁNEK 

Děti noci (2008) 

Česko, 81 min 

Režie: Michaela Pavlátová 

Žánr: drama 

Hrají: Martha Issová, Jiří Mádl, Simona Babčáková, Kristýna Nováková-Fuitová a další 

 

Ofka (Martha Issová) po dokončení střední školy nejde na vysokou jako její 

vrstevníci, ale začne po nocích pracovat v karlínském nonstopu, kam však v noci 

jen málokdo zajde. Pozoruje střípky osudů lidí kolem sebe a jen tak se po nocích 

potuluje uličkami Karlína, kudy jí někdy provází i podivínský kamarád Ubr (Jiří 

Mádl). Jinak se svým okolím téměř zpřetrhala všechny kontakty. Uvízla v letargii 

mezi dětstvím a dospělostí a neví kam dál. Je jí však stále jasnější, že jednoho dne 

se musí rozloučit s dětstvím, překročit hranice rodné čtvrti a začít něco dělat se 

svým životem… 

Děti noci jsou melancholickým příběhem o zmatcích a bolesti dospívání, jako jsou 

neopětované city, hledání sebe sama, bolestivé křivdy nebo konfrontace s realitou, na kterou nejsme 

připraveni. Je to intimní vhled do života postpubertálního bezčasí křehké dívky, která v kulisách promrzlého 

Karlína hledá nový směr svého života. Dívka, která neví, co se sebou, a okolí neví, co s ní.  

Děti noci ukazují, jak jsme my, lidské bytosti, křehké, nerozhodné a mnohdy i smutné a nenaplněné. Pro 

některé diváky bude tento film možná až příliš plný beznaděje. Možná, že se jim bude zdát smutný, avšak 

realistický příběh, nudný a obyčejný. Jde přeci jenom spíše o črty a mozaiky pocitů a realistických dialogů, 

než o film s výraznou a napínavou zápletkou. My vnímavější si z něj však odneseme mnohem více. Já na 

tento karlínský příběh Ofky a Ubra musela myslet ještě dlouho poté, co jsem Ofku na obrazovce spatřila 

naposledy. A neodnesla jsem si z filmu pouze pocity smutku ale i střípky naděje. Naděje, která osvítila 

nejen Ofku, ale i mě.  

Martha Issová v této roli opět ukazuje, jak zdatnou herečkou je. A postava Ubra, ztvárněná Jiřím Mádlem, ji 

skvěle doplňuje. Prostředí zimního Karlína mi přijde originální a autentické a filmovou melancholičnost tak 

skvěle doplňuje. Film se mi líbil moc a všem stejně citlivým dušičkám ho proto doporučuji všemi deseti. 

 Hani 
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7 životů (2017)  

USA, Velká Británie, Francie, Belgie, 123 min 

Režie: Tommy Wirkola 

Žánr: sci-fi, thriller, akční 

Hrají: Noomi Rapace, Christian Rubeck, Willem Dafoe a další 

 

7 životů (v originále What Happened to Monday) jsem chtěla zhlédnout už 

delší dobu, ale teprve nedávno jsem se k tomu dostala. A musím říct, že jsem 

čekala víc.  

Film sleduje život sedmi identických sester odehrávající se v asi 50 let 

vzdálené budoucnosti. Společnost řeší problém přelidnění, a tedy povoluje 

jen jedno dítě na rodinu. Nevyhovující sourozenci jsou posláni do 

kryospánku, ze kterého se probudí, až na ně bude místo. Tyto sestry, 

pojmenovány podle dnů v týdnu, spolu sdílí jednu identitu. Každá sestra 

může vyjít ven pouze jednou týdně, ale začínají komplikace, když Monday 

zmizí.  

Zní to dost zajímavě, že? Ale celý příběh má dost much. V první řadě je 

obrovské zrychlení tempa. Chápu, že děj musí eskalovat, ale šlo by to snad lépe a trochu postupněji. Od 

poloviny jsem měla pocit, že je to co deset minut, to další zvrat.  

A tvůrci ještě udělali chybu, že přibližně v té době divákům odhalili, co se Monday vlastně stalo. Zmizí tak 

napětí a už se dá jen víceméně znuděně čekat, kdy na to přijdou i ostatní sestry. A ještě vypadají hloupě, že 

jim to nedošlo.  

Na druhou stranu se mi líbil začátek a scény se senátorkou měly fakt sílu. Oceňuji, že nebyla stoprocentní 

záporák a ve spoustě věcech měla pravdu. Taky celé prostředí stojí za zmínku, protože bylo opravdu 

povedené. Obrovské velkoměsto, s vládními kontrolami na každém rohu, naplněné nespokojenými lidmi. 

Divák může přímo cítit napětí, které se v tamní společnosti neustále zvyšuje. 

To vše dělá ze snímku celkem ucházející sci-fi, ale podruhé ho vidět nepotřebuji.  

Viky 
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Věčný svit neposkvrněné mysli (2004)  

USA, 108 min 

Režie: Michel Gondry 

Žánr: romantické drama, sci-fi 

Hrají: Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Tom Wilkinson, Mark Ruffalo a další 

 

Joel je nesmělý muž milující Clementine. Clementine je výstřední, spontánní a 

temperamentní žena, která Joela nikdy neviděla. Tedy alespoň si to myslí. Ve 

skutečnosti mají za sebou vztah, který kvůli Clementinině impulzivnosti skončil 

tragicky. Zbrklá Clementine totiž po hádce s Joelem přijala nabídku agentury, 

která nešťastným lidem vymazává jejich bývalé partnery z paměti. Otázkou, zda 

je to opravdu dobré řešení, se už nezaobírá a experiment úspěšně podstoupí. 

Když to zmatený Joel o něco později zjistí, rozhodne se ihned pro to samé. U něj 

však experiment neprobíhá tak hladce, jako tomu bylo předtím u Clementine… 

 
Značná část filmu se odehrává ve vzpomínkách Joela a dějová linka proto často 
ubíhá do minulosti. Během procesu Joelova vymazávání paměti se tak divák 
dívá na jeho až surreálně pomatené vzpomínky z dětství i na Clementine. 

Zajímavým způsobem se tu tak prolíná sen s realitou a divák se ve filmu může lehce ztratit. Zábavným 
prvkem, který mi ostatně také pomohl se v Joelových vzpomínkách lépe orientovat, bylo časté barvení 
Clementininých vlasů, která svůj účes měnila podle nálady od modré, zelené až po oranžovou.  
 
Věčný svit neposkvrněné mysli je neobyčejně pojatý film o lásce a o setkání dvou rozdílných, ale vzájemně 
se doplňujících povahách. Jde o psychologicky laděný snímek o vzpomínkách na někoho, kdo tvořil 
důležitou část našeho života. Avšak i ty nepříjemné bývají propleteny s těmi příjemnými, což bývá důležité i 
pro náš osobní růst. Vymazání paměti proto nemůže být klíčem ke štěstí. To se ukáže v důležitém momentu 
filmu, kdy si Joel uvědomí, že o své vzpomínky na Clementine nechce přijít a začne se vymazávání paměti 
bránit. 
  
Snímek divákům nese poselství o důležitosti našich vzpomínek, a i já si tak uvědomila, že úplným 
zapomenutím stav klidné mysli nezískáme. Zapomenutí totiž s sebou přináší i zmatek, který může být 
mnohdy horší než vzpomínky samotné. Navíc poukazuje i na význam našich citů a lásky, protože ne vše je 
zkrátka závislé na našem rozumu. 
 

 Hani 
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Interstellar (2014)  

USA, Velká Británie, Island, Kanada, 169 min 

Režie: Christopher Nolan 

Žánr: sci-fi, drama 

Hrají: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain a další 

 

Dnes už velmi slavný a oblíbený Interstellar mi byl doporučován opravdu 

dlouho. Takže jsem měla dost velká očekávání.  

Film sleduje cestu několika astronautů, kteří se vydají prozkoumat cizí galaxii 

a najít tam planetu vhodnou pro přežití lidstva. Na Zemi není dostatek jídla, 

v atmosféře ubývá kyslík a lidé nejspíš do jednoho století vymřou. 

Průzkumníci musí proletět nedalekou červí dírou, kterou v naší soustavě 

umístila neznámá vyspělá civilizace.  

Můj pocit po dokončení filmu byl „Wow, tohle bylo boží“, ale později mi 

došlo, že v příběhu byla spousta věcí nevysvětlená. Připadá mi, jako by tvůrci 

počítali s tím, že to divák nechá být, že je to moc vědecky složité, než aby se 

to dalo objasnit, ale alespoň pokus o vysvětlení tam být měl. Pro ty, kteří už 

film viděli, teď myslím celý závěr – kdo přežil/zemřel a jak to dopadlo s obyvateli Země. Vysvětlení, proč a 

jak se to stalo, chybělo.  

Ale i tak je Interstellar skvělá sci-fi. Moc mě bavily dialogy postav. Hlavní hrdina má trochu sarkastický 

humor a robot s vtipnými poznámkami taky nebyl na škodu. Skvělý nápad, jak odlehčit vážnou atmosféru. 

Díky tomu jsem se, ani při těch pomalejších scénách, nenudila. 

Hodně se mi líbil i rodinný a osobnější prvek filmu. Hercům opravdu věříte to, co jejich postavy prožívají. Ať 

už je to bolest z odloučení, ztráty nebo samoty, herecké výkony vás určitě vtáhnou do děje. A akční 

momenty jsou provedeny na jedničku. Výborné efekty spolu s perfektně se hodící hudbou a rostoucím 

napětím vytváří scény, při kterých nebudete ani dýchat.  

Interstellar určitě doporučuju. I přes pár nedokonalostí, je to jedna z nejlepších sci-fi, kterou jsem kdy 

viděla.  

  Viky 
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Barbora Škrlová, jedna z obviněných 

z týrání 

 

ZLOCIN A TREST  
KUŘIMSKÁ KAUZA 

Před třinácti lety došlo v nenápadném městečku Kuřim u Brna k něčemu tak otřesnému a záhadnému zároveň, že to 

doteď málokdo dokáže pochopit. Jde o jeden z nejkrutějších případů týrání v historii české kriminalistiky. Kauza, 

která otřásla celou zemí. Týrání bylo odhaleno náhodou - v roce 2007 se muž v Kuřimi snažil spustit kameru hlídající 

jeho novorozeného syna. Místo toho naladil záběry z podobné kamery v jednom ze sousedních domů. To, co viděl, 

ho šokovalo – v záběrech bylo vidět nahého svázaného chlapce.  

Po oznámení policie zadržela matku týraných chlapců Kláru Mauerovou a její děti 

byly svěřeny do péče Klokánku. Krátce po převezení její třináctiletá dcera Anička 

zmizela beze stopy. Po vyšetřování se ukázalo, že Anička není dcerou Kláry 

Mauerové – bylo odhaleno, že je jedná o třicetiletou Barboru Škrlovou, mistryni 

převleků. Ohlásila se na českém velvyslanectví v Dánsku a poté opět zmizela. Po 

několika měsících byla nalezena v Norsku, kde se vydávala za třináctiletého Adama 

a po návratu do ČR byla zatčena.  

Při vyšetřování bylo zjištěno, že Mauerová nejednala sama. Byla součástí větší  

skupiny – tvořila ji její sestra, další příbuzní, Barbora Škrlová a několik dalších lidí.  

Chlapce týrali od léta 2006 do května 2007, a to v Brně, Kuřimi a na chatě ve Veverské Bítýšce. Při zvrhlé převýchově 

použili obžalovaní nejhorší tresty. Čím bestiálnější a hrůznější, tím víc se jim utrpení chlapců líbilo.  

Ondra s Jakubem tak prožívali sadistické praktiky. Podle obžaloby je obvinění učili vulgární básně, které se museli 

naučit nazpaměť. Pokud jim vypadly verše, řezali je vidličkami a odřezávali kusy masa z těla. Ty museli pak chlapci 

jíst. Bratry také zavírali do psích klecí, bili je, řezali, topili a pálili je cigaretovými nedopalky. Součástí plánu bylo i to, 

že se chlapci nesměli stýkat se svým otcem a prarodiči.  

Bolestivé úkoly pro chlapce podle svědectví matky vymýšlel Jan Turek, známý také jako pan doktor. Motiv, stejně 

jako přesný počet lidí zapojených do týrání odhalen nikdy nebyl. Existovalo sice několik teorií, například že jde o gang 

natáčející dětskou pornografii nebo že jde o náboženskou sektu, žádný ale nebyl oficiálně potvrzen. Při soudu nebyl 

objasněn ani podíl na týrání všech zapojených. Jisté je jen to, že se jim snažili zlomit vůli.  

Chlapci budou mít psychické potíže pravděpodobně už po celý život. Bylo odsouzeno šest lidí a všichni se proti 

verdiktu okamžitě odvolali. Všem obviněným původně hrozilo 12 let vězení. Konečné tresty byly ovšem mnohem 

nižší. Například Josef Škrla, otec Barbory a Jana Škrlových, který byl svědky označen za jednoho z hlavních iniciátorů 

týrání unikl trestu úplně. Chlapci byli nejdříve svěřeni do péče otce, který ale využil jejich odškodné (24 tisíc korun za 

prožitou újmu chlapců) a skončil na 10 měsíců ve vězení za zpronevěru peněz svých dětí. Chlapci skončili v péči 

rodičů matky. Všichni odsouzení tyrani jsou dnes již na svobodě. Jako poslední opustila vězení v roce 2014 vedoucí 

skupiny tyranů, teta chlapců Kateřina Mauerová. 

Ladislav     Boháč  

a Johana Mikulková 

 

 
 

obžalovaní: 

Klára Mauerová – matka dětí – 9 let 

vězení – týrání přiznala 

Kateřina Mauerová – teta dětí – 10 let 

vězení – hlava skupiny tyranů 

Hana Bašová – neboli teta Nancy – 

vychovatelka z domu dětí Paprsek – 7 

let vězení 

Jan Turek – neboli pan doktor – 

bývalý učitel a vedoucí skautského 

oddílu – 5 let vězení 

Barbora Škrlová – 5 let vězení 

Jan Škrla – bratr Barbory – 7 let vězení 

 

 

 

 

 

 

 

Místnost, ve které byli drženi 

týraní chlapci 

 

Ladislav Boháč  

a Johana Mikulková 

v 
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NA VLNÁCH DEKADENCE 

SATANISMUS 
 

Satanismus je zde s námi velmi dlouho, ovšem ne tak dlouho, jak by běžný lajk 

předpokládal. Již od vzniku křesťanství existuje jistý protiklad k božské mocnosti. 

Tímto protikladem je dle Bible Satan, což Hebrejsky znamená žalobce či osočitel, 

jež se vzepřel Bohu a osočil několik nebeských bytostí ze zištné služby bohu. Sám 

byl přitom prý pyšný na svou andělskou krásu, tímto chováním se Hospodinu 

znelíbil a byl proto svržen z postu archanděla do hlubin země.  

Reálné uctívání satana se v historii hledá poměrně náročně, protože křesťané 

jako i ostatní náboženství vidí nepřítele víry v každém, kdo se neřídí církevním 

dogmatem, například pohané, jinověrci, bylinářky (čarodějnice!) či jen mentálně 

zaostalí/nemocní jedinci. Pokud tedy pomineme tyto nedohledatelné střípky 

historie, začíná být vzývání satana snadno dohledatelné od roku 1666, kdy 

zemřela madame Jeanne Guyon, zastánkyně kvietismu. Tato žena, tak jako 

mnoho jiných, došla ke svým šokujícím výrokům po důkladném studiu Bible, 

tudíž rozumově a příčetně. Kvůli jejím postojům ji můžeme zodpovědně prohlásit za jednu z prvních kněžek 

satanových.  

Po její smrti přišlo mnoho slávychtivých oportunistek, jako madame Voisin, jež na přání šlechty či znuděných 

zbohatlíků věštily a provozovali okultismus a sexuální orgie ve jménu ďábla. Právě tyto ženy stvořily kalnou představu 

o satanismu a černých mších. 

Konečnou fází vývoje satanismu je rok 1969, v němž takzvaný černý papež Anton Szandor LaVey vydal Satanskou 

bibli, která zachycuje ustálenou myšlenku tzv. Laveyovského satanismu. S pomocí této knihy lze osvětlit mnoho 

nejasností ohledně tohoto náboženství. 

Nejčastější fenomény bulváru, jako lidské oběti, vraždy malých dětí či rituální stětí kozla, jsou v bibli velmi detailně 

rozebírány. Satanismus se zcela vyhrazuje vůči lidským či zvířecím obětem za účelem jejich smrti. Nepopírá zde, že 

k úmrtí některé z “obětí“ nikdy nedošlo. Magie jako taková cíleně nevyužívá smrt či krev, ale energii vypouštějící oběť 

do éteru. Tato energie vzniká z velmi silných emocí, jako je smrtelná křeč, ale také orgasmus či rekreační drogy. 

K většině úmrtí při jakémkoli satanu věnovaném rituálu tedy došlo nehodou, např. předávkováním. Tato kapitola se 

též striktně vymezuje vůči dětským vraždám. 

Zároveň tato část poukazuje na lepší způsob, jak se pomstít své oběti, než je její vražda. Ideální lidskou obětí je prý 

člověk, jenž vám či vašim milovaným způsobil neštěstí či ztrátu. Dle satanismu je přímo vaší morální povinností jeho 

likvidace. Ovšem ne krvavou cestou (pokud to lze jakkoli jinak), ale kletbou či prokletím, kterým vyzíváte k jeho konci 

či k neštěstí a ztrátám minimálně stejným, jaké způsobil vašim blízkým. Zkrátka podle satanismu není vždy správné 

čekat na karmu, ale karmou se přičinlivě stát.  

Satanismus též principiálně odmítá existenci nebe, nirvány, inferna, Valhaly či jakéhokoli posmrtného světa. Velmi 

kriticky se též dívá na logiku východních filozofií, které nabádají k potlačování ega a materiálních statků k dosažení 

vytouženého míru, očištění či reinkarnace. Tato logika je v těchto zemích prosazována a oblíbena především kvůli 

chudobě a hladu, který tam vládne. Je velmi jednoduché udělat z nedostatku čest a z hladovění půst za cílem 

osvobození mysli, když vlastně nemáte moc na výběr, tvrdí další kapitola Satanské bible.  
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Myšlenka reinkarnace je prý velmi pofidérní: trpíte v momentálním životě? Sebereflektujte se v životě předchozím 

nebo věřte, že ten další bude lepší. Pokud jste vy i vaši rodiče byli v nynějším i předchozích životech dobrými a 

poctivými lidmi, proč tedy nyní žijete jako obyčejný chudák se stanem u Gangy, a ne jako mahárádža? Tyto a další 

řečnické otázky na tyto náboženství LaVey prostřednictvím bible pokládá.  

Nesmrtelnost, jak ji vidí satanisté se skrývá především v uspokojení našich pozemských tužeb a ambicí, ne v jejich 

potlačování. Jedním ze způsobů, jak dosáhnout věčnosti je odkaz. Naplněním ambicí můžeme vybudovat velkolepá 

impéria, budovy, můžeme zachraňovat nevinné, vytvářet umění… 

Je nekonečně mnoho způsobů, jak touto cestou jít. Další důležitý bod je uspokojení našich ambicí, abychom se mohli 

soustředit na své okolí. Jen lidé, kteří pracují na své cestě k nekonečnosti a cítí uspokojení ze svých činů mohou být 

opravdu laskaví a štědří ke svému okolí, aniž by tím zraňovali sebe či jiné. 

Další cesta k věčnosti je právě skrz přeplnění našeho ega. Nejen pozemskými statky, ale veškerými rozkošemi a 

prožitky, jež tento svět nabízí. Pravý satanista se oddává všemu, co je mu příjemné a co ho naplňuje štěstím. Ať už je 

to sex, jakákoli úchylka, studium, budování kariéry, alkohol, dobré jídlo nebo i odříkání a dietářství. Pokud naše ego 

přesvědčíme o kráse tohoto světa, není důvod aby po odumření naší tělesné schránky odcházelo. Může splynout se 

světem, ve kterém nám bylo tak krásně a my tedy zůstaneme věční. 

     Anna Koubová a Matěj Hos 
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-½ menší řepy nebo konzervu nakládané řepy ale lepší je ta normální 

-½ balkánského sýru 

-tortillové placky 

-zelené olivy 

-pár listů špenátu 

-1 zakysanou smetanu 

-sůl a pepř 

 

WRAP 

Zdravím, dnes si ukážeme recept na wrap s řepou a balkánským sýrem. Kromě vaření řepy zabere příprava 

maximálně pět minut, takže ideální varianta pro ranní nestíhače. 

Řepový wrap s balkánským sýrem 

Co budeme potřebovat? 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Doporučuji nechat na chvíli zapéct v troubě, balkánský sýr se rozteče a bude to pak ještě lepší. 

             Dobrou chuť!:) 

 

       Luisa Suchochlebová 

 

 

  

① 

② 

③ 

Nejprve ostrouháme řepu a dáme ji povařit a předehřejeme troubu. Mezitím si 

nastrouháme, nebo nakrájíme balkánský sýr a na menší kousky pokrájíme i olivy. 

 

Když je řepa uvařená, můžeme ji buď rozmačkat na kašičku anebo nakrájet na plátky. 

Rozbalíme si tortillové placky a dovnitř na sebe postupně pokládáme řepu, balkánský 

sýr, olivy, špenát a nakonec osolíme a opepříme a potřeme smetanou.  

 

Zabalíme dle postupu, který jsem popisovala v minulém článku. 
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NA SLOVÍČKO 

MICHAL HORÁK 

Michal Horák (*1998) je mladý písničkář. Hraje na kytaru, klavír, foukací harmoniku 

a heligonku po svém pradědovi.  Texty skládá již od svých 13 let. Zvítězil v soutěži 

“Czechtalent” 2013 a ve stejném roce vyhrál pěveckou soutěž “Česko zpívá”. 

Studuje na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a tak školního prostředí pochází 

mnoho jeho písní (např. Netuším, Vysokoškolskej song nebo třeba Zítra mám 

zkoušku a další)  

V květnu 2018 ho proslavil klip k písni Hej teto!, ve kterém titulní roli ztvárnila 

herečka Pavla Tomicová. Michala můžeme také znát jako předskokana kapely 

Chinaski nebo písničkáře Tomáše Kluse.  

V roce 2019 vydal své první album „Michalovo cédéčko”.  

             Eliška a Hani 

  

Michale, čím jsi chtěl být, když jsi byl ještě malý Míša?  

Odmalička jsem chtěl bejt filmovej herec. Chodil jsem do dramaťáku a šíleně mě to bavilo. Doma jsem furt točil 

nějaký videa. Jsem rád, že jsem tehdy ještě neměl páru o YouTube – kdybych tam tehdy něco nahrál, byla by to 

tragédie.  

 

Co tě za poslední dobu udělalo šťastným?  

Udělal jsem si radost a pořídil si konečně velkou motorku!  

 

Každý má, nějakou věc nebo činnost, za kterou se tak trochu až stydí, tzv. “guilty pleasure”. Co ty, máš taky 

nějakou tu “úchylku“?  

Ježdění na babettě a skládání lega.  

 

Zažil si v životě něco, o čem bys mohl říci, že to  byl ten nejlepší zážitek?  

Těžko říct, ale určitě jeden z nejintenzivnějších zážitků byl měsíční pobyt ve Skotsku, kdy jsme si tam ještě s 

houslistou Adamem vydělávali na živobytí a cestovali všude možně na vlastní pěst, to bylo úžasný!  

 

Co tě dělá v životě šťastným?  

Bejt s lidma, co mám rád.  

 

Je nějaká věc, bez které bys neodešel z domu?  

Ačkoliv je to trochu smutný, tak asi bez mobilu.  

 

Jak si se vlastně dostal k hudbě?  

Odmalička jsem k tomu byl vedenej a bavilo mě to, čili vlastně úplně přirozeně jsem u toho pak zůstal.  

 

Jakou muziku nejraději posloucháš?  

Záleží, na co mám náladu, ale konstantě si ujíždím na irský lidový hudbě.  

 

Kde nejvíce čerpáš inspiraci k psaní písniček?  

Život okolo mě, věci, co mě baví, vtipný historky apod., zkrátka cokoliv, o čem usoudím, že by se mělo poslat dál.  
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V kolika letech jsi složil svou první písničku?  

V osmi letech, jmenovala se „Michalovo akvárko“.  

 

Jaký koncert, na kterém jsi kdy byl jako divák, jsi si užil nejvíce?  

Moc rád chodím na večery s cimbálovou muzikou či na jakýkoliv hudební „jamy“, kde ta hudba přirozeně vzniká za 

běhu v rukou geniálních muzikantů, čili volím jakýkoliv koncert tohohle typu. Takový koncerty mě baví kolikrát víc 

než nějaký ohromující pódia a pečlivě připravený shows.  

 

Která barva tě podle tebe nejvíce symbolizuje?  

Řekl bych, že nějaká modrozelená. Takovou mám barvu očí.  

 

Koho/čeho si v životě nejvíce vážíš a proč?  

Svejch rodičů, poněvadž to jsou vytrvalí bojovníci s nepřízní osudu. A celkově všech lidí, co jsou rovní ve svým 

chování a sami sebou.  

 

Co pro tebe znamená svoboda?  

Možnost dělat vlastní rozhodnutí.  

 

Kde se vidíš za 10 let?  

V ideálním případě už jsem někde zakotvenej, tzn. mám vlastní rodinu, dům nebo byt a živobytí. 

 

Jak by inspiroval mladou generaci k dosáhnutí svých cílů?  

Bude to znít jako klišé, ale nevzdávat to a jít si za tím, co chcete. Ale je potřeba taky vnímat okolí a rady lidí, kterejm 

důvěřujete. A ono si vás to pak najde, i když třeba párkrát šlápnete vedle. Pokáčovi na koncerty nikdo asi osm let 

nechodil, a najednou vyprodává všechny velký kluby v ČR, páč se na to nevyprd.  

 

Vzhledem k tomu, ze jsme Škola knižní kultury, jakou knížku, kterou jsi za poslední dobu přečetl by jsi doporučil 

našim čtenářům?  

Totálně si frčím na Eragonovi, už celou sérii čtu potřetí. Ohromně mě baví ten vývoj hlavního hrdiny a nakonec ten 

přesah, kterej ten příběh má.  
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FOTBAL PIVO RAP 

…aneb po čem muži touží 

 

Mini-série: Jak v současné situaci podpořit malé pivovary, aby nezkrachovaly 

Za prvních pět měsíců roku 2020 klesla spotřeba piva u nás o 25%; v době jarní uzávěrky už to bylo 50%. Pokles 

konzumace piva znamenal obrovské ztráty celého pivovarnického průmyslu. Za první vlnu ztratily české pivovary 1,1 

miliardy a za druhou vlnu to bylo cca 3,7 miliardy. Důvodem bylo jak uzavření hospod, tak snížení exportu, či absence 

konzumace piva na festivalech, které se i přes letní rozvolňování opatření většinou nekonaly.  

Nejvíce byly ovšem postiženy právě minipivovary, protože jejich piva často nejsou k dostání v maloobchodní prodejní 

síti, ale jen v některých konkrétních podnicích, které byly zavřené. 

V minulém článku jsme se podívali do města Březnice na místní pivovar Herold. Dnes se přesuneme do Tábora, kde 

byl v roce 2018 založen pivovar Křížek. Roční výstav tvoří jen padesát hektolitrů piva, 

čímž se pivovar řadí mezi nejmenší pivovary v České republice. 

Pivovar Křížek je unikátní díky velkému výběru speciálních piv. Kromě klasické desítky 

s názvem „Pravá desejtka“ je zde k dostání například nejžhavější novinka ze září letošního 

roku - světlý spodně kvašený Křížek India Pale Lager, Arche Pale Ale s citrusovo-

květinovým aroma, Křížek NoSignal IPA, Křížek Sweet Stout, či polotmavý svrchně 

kvašený Křížek American Barley Wine, což je nejsilnější pivo v nabídce. 

Prostory pivovaru jsou velmi malé. Tomáš Křížek, majitel a sládek v jedné osobě, má 

pivovar na zahradě vlastního domu. Je to taková malá bouda na pojízdné konstrukci. 

Proto bohužel nejsou možné exkurze či nákup piva přímo na místě. 

Můžete si ale dojít do baru NoSignal, který se nachází v historickém centru města nebo do pivotéky Craft beer na 

adrese 9. května, Tábor. Přes výdejní okénko je k dostání pivo lahvové i pivo v sudech. 

 

 

Legendy českého rapu 

V tomto čísle se podíváme na české legendy rapu, konkrétně na tři z nich. Na PSH (Peneři Strýčka Homeboye), Hugo 
Toxxx a Smack One.  Nejprve si ale musíme definovat, kdo vlastně legenda je. Pro mě je legenda rapu někdo, kdo je v 
„týhle game“ už nějakou dobu, což je každý z těchto umělců. Dále musí být ceněn jak kritiky, tak i běžnými laiky. 
Prestižní cenu Anděl vyhráli tito muži již sedmkrát za sebou. Teď už radši nebudu zdržovat a představím vám prvního 
umělce. 
 
PSH 
PSH je rapová skupina, která začala dělat hudbu už v půlce devadesátých let minulého století. Skupinu založili dva 
lidé. Celkově měla skupina pět členů a v současné době má členy tři. Zakládající členové byli Michal Opletal (alias 

Orion) a DJ Ondřej Čihák (alias Shitness). Ti spolu vydali demokazety: 
Peneřina těžká dřina a Párátka Adventní Expresní Lyrici.  
Shitnesse pak vystřídal DJ Richard a přidal se Vladimír 518, vlastním 
jménem Vladimír Brož. Tihle tři spolu v roce 2001 vydali jejich ikonické 
debutové album Repertoár.  
O dva roky později vystřídal DJ Richarda DJ Mike Trafik a od té doby zůstala 
tato sestava. Orion vyhrál cenu Anděl v roce 2005 za jeho album Teritorium 
2 a Vladimír vyhrál tu samou cenu dvakrát, poprvé za album Gorila vs. 
Architekt a podruhé v roce 2013 za desku Idiot. 
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Hugo Toxxx 
Bauch, Hack, Hacker, Laus, Holub a Hugo Toxxx to všechno je Jan Daněk, narozen šestnáctého září 1982 v Praze. 
Bývalý člen labelu Vladimíra 518 a spol. Bigboss a zakladatel úspěšného labelu Hypno 808. V roce 1998 založil spolu s 
Jamesem Colem (známým také jako Phat) K.O. Kru a o 6 let později legendární Supercrooo.  V K.O. Kru debutovali 
singlem Nádech / Náš cíl. V Supercrooo své debutové album Toxic Funk vydali v roce 2004 u Maddrum records. 

Album je plné nekompromisního přístupu k textům, kontroverze, perverzní 
tématiky a nesamplovaných, toxických a elektro beatů, jedna z nejlepších desek v 
desetiletí. Poté pokračovalo další album, České kuře: Neurofolk, které vydalo 
Nejbr Records v roce 2005. Beaty jsou ještě tvrdší, agresivnější a temnější než na 
Toxic Funku. Toxxx vydal své první album v roce 2008 - Rok Psa. V roce 2019 
vypustil do světa po pěti letech bez alba desku 1000, která byla následující rok 
oceněna cenami Anděl a Apollo. Jeho poslední album Bauch money 2 vyšla 
jedenáctého prosince 2020.  

 
Smack One 
Jakub Janeček, známější jako Smack One, nebo prostě Smack, je rapper, DJ a 
producent z pražských Strašnic. Známý jako ten, kdo první přivezl do Čech grime, 
první český grime MC, proslavil se skupinou Iscream boyz (Fuckstroy, DJ Double 
J, a DJ Shadow Drop) a také jako zakladatel hudebního vydavatelství Archetyp 
51. Ceny Anděl vyhrál v roce 2014 za své album P' A Love a opět v roce 2015 za 
Album Sick. Mezi jeho nejznámější songy patří 140 Grime Street, Nevíš Co Sem 
Dělal Dřív feat. Igor, Skončila Show feat. Sergei Barracuda, Iscream Dance Remix 
feat. Hugo Toxxx a Rave Revoluce. 
 

  

Chelsea prohrála, dostala opět tři góly. 

 

Po porážce proti Arsenalu teď fotbalisté Chelsea prohráli proti Manchester City, které předvedlo fantastický výkon. 

Citizens se ujali vedení už v osmnácté minutě, a to zásluhou Ilkaye Gündoğany, který dal již třetí gól za poslední čtyři 

ligové zápasy. V prvním poločase byl téměř zápas rozhodnut, protože ještě skórovali Phil Foden a Kevin De Bruyne a 

skóre tak dotáhli na 0:3. 

Ve druhém poločase si Manchester spíše hlídal své vedení a držel výhradně obranu. Chelsea zaznamenala úspěch až 

v devadesáté druhé minutě, kdy pak ještě Callum Hudson-Odoi skóre změnil na konečných 1:3.  

Trenér Chealsea Frank Lampard zápas kriticky zhodnotil: „Ze začátku se nám dařilo dobře, ale pak se Manchester City 

dostal pořádně do hry a hned bylo jasné, že tohle bude velice těžká hra. Bohužel jsme v první polovině nereagovali 

moc ideálně. V druhé polovině se nám začalo víc dařit, měli jsme dobré výstřely a skórovali jsme, ale výsledek jsme 

nestihli zvrátit. 

Chelsea se po několika porážkách v tabulkách propadla na osmé místo, a naopak Manchester City se opět dostává na 

páté místo. Pro Chelsea je to velká porážka vzhledem k tomu, že měl klub na začátku sezóny ambice na titul. 

V St. James' Parku se utkal Leicester s Newcastlem. Jamie Vardy skóroval ve třinácté minutě pro Leicester, ale byl 

vyloučen pro ofsajd. V krotké první polovině pak nepadly žádné další střely.  

Ve druhé polovině se obě strany výrazně zlepšily. V padesáté páté minutě padl gól, kdy Maddisson trefil první střelu 

Leicesteru na branku za celý zápas. Leicester potvrdil své vedení gólem o patnáct minut později, kdy přihrávku na 

hranici pokutového území využil hráč Youri Tielemans. Newcastle v osmdesáté druhé minutě přešel do útoku a 

střídající Andy Caroll prostřelil hlouček hráčů před sebou a konečné skóre korigoval na 1:2. Leicester zvítězil už v 

sedmém zápase Premier League, což se shoduje s jejich úsilím z minulé sezóny, a posouvá se na třetí místo v tabulce; 

je o dva body před Tottenhamem a jeden bod za Manchester United. Newcastle zůstává na patnáctém místě. 

 

            

             Luisa Suchochlebová, Jan Lipold, Antonín Doležal 
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LEGRACE NA PLACE 

TEST: CO VÍŠ O EPIDEMIÍCH 

Rok 2020 se chýlí ke konci, koronavirus ale ne. Pro zkrácení čekání jsme pro vás připravili malý kvíz o jiných 

podobných breberkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Jak se přenáší cholera (nejvíce)? 

a) Kašlem 

b) Dotykem  

c) Znečištěnou vodou 

d) Sexuálním stykem 

 

 

2. Odkud pochází cholera? 

a) Z Afriky 

b) Z Indie 

c) Ze střední Ameriky 

 

 

3. Proč se Španělská chřipka jmenuje po Španělsku? 

a) Španělsko jako jediné informovalo o epidemii, narozdíl od států, které se 

nacházely ve válce 

b) Pochází z něj 

c) Bylo nejvíce zasaženo 

d) Kvůli americké propagandě snažící se Španělsku uškodit.  

 

 

4.  Jakou nemoc pomohl vymýtit 

anglický lékař John Snow? 

a) AIDS 

b) Mor 

c) Španělskou chřipku 

d) Choleru 

 

5. Jak vzniklo slovo karanténa? 

a) Když musely lodě čekat čtyřicet dní 

na moři, než mohly vjet do italských 

přístavů. 

b) Když museli lidé zůstávat 

v jednotlivých částech (kvadrantech) 

města.  

c) Lidé museli zůstávat ve svém 

kvartýru.  

 

 

6.  Kterou zemi zasáhla 

středověká morová rána 

nejméně? 

a) Polsko 

b) Itálii 

c) Německo 

d) Belgii 

 

7 Co bylo účelem morových sloupů? 

a) Věšení mrtvých na výstrahu 

b) Aby se umělci uživili 

c) Jako dík za konec morové rány, nebo 

prosba za to aby nepřišel.  

 

Klára Kutílková 
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KŘÍŽOVKA: ČEŠTINA 2.0 
Pokud ještě neznáte internetovou stránku Čeština 2.0, určitě stojí za to se na ní třeba jen mrknout. Jde o veřejný slovník, kam 

může každý přispět a už od roku 2008 je postupně utvářen otevřenou komunitou. Jak uvádí ve svém stručném úvodu, je 

zaměřen na neotřelá, nová, regionální či jinak zajímavá slova ze všech zákoutí češtiny. Má velkou zásobu slangových výrazů 

dnešního jazyka, a proto i vy budete určitě nějaká slova znát. Protože mě tento projekt zaujal, připravila jsem pro vás křížovku 

tvořenou slovy z těchto webových stránek. Doufám, že se alespoň trochu pobavíte. 

   Hani 

Váš úkol je nyní jednoduchý. Nadcházející slova je třeba doplnit podle legendy správně do křížovky tak, aby vznikla tajenka. V té 

se ukrývá novotvar pro instantní polévku. A tu si jistě každý správný středoškolák někdy dělal. Tak hurá do toho! 

ŽEBYCH, VRBNA, HOLOVRAT, BARBAR, MIMONET, INSTALATTÉR, SUKNÍŽKÁŘ, OBLEŠENÍ, KNIŽMO, 

HUJERNÉ, MULTITAŠKING, KÉRKONOŠ, HOTSPOTSKÝ, ROZTOČ, RÁDIKALISMUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.                      

2.                       

3.                    

4.                      

5.                    

6.                  

7.                  

8.                   

9.                          

10.                     

11.                   

12.                           

13.               ´            

14.                     

15.                   

1. vyšší odměna nebo osobní příplatek za podlézání vedení 
2. člověk posedlý neustálým sdílením fotek své kávy na sociálních sítích 
3. potetovaný člověk 
4. provozovatel internetové restaurace/kavárny (hotspot je místo s dostupným bezdrátovým připojením do internetové sítě) 
5. oděvní prvky nakoupené na bleším trhu, příp. v regálech sekáčů 
6. člověk, kterému se ostatní svěřují, ale on nabyté informace šíří dál 
7. člověk, který čte více knih najednou 
8. člověk chodící z baru do baru 
9. činnost vykonávaná povětšinou muži, kteří doprovázejí své partnerky na nákupech, a spočívající v nošení mnoha tašek 
najednou; neplést s multitaskingem, který prý vykonávají jen ženy 
10. roztočené pivo, které větrá a čeká na zákazníka; s roztoči se nejčastěji setkáte na vesnických zábavách, festivalech apod. 
11. člověk, který není nikdy on-line. zásadně funguje jen offline a změna nepřipadá v úvahu 
12. velká obliba v různých akcích plných alkoholu, životní styl zlaté mládeže 
13. člověk, který neustále mluví o svých nápadech a úmyslech, které ale nikdy ani nezačne, natož aby je dotáhl do konce 
14. pronikavá vůně nově rozbalené knihy 
15. návrat z tahu (herny, hospody, baru apod.) naprosto švorc 
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REKLAMNÍ OKÉNKO 
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REDAKCE 

 

ŠÉFREDAKTORKA 

Eliška Schneiderová 

 

ZÁSTUPKYNĚ 

Hanka Křenová 

Rebeca Navrátilová 

 

KOREKTURA 

Hanka Křenová 

Klára Kutílková 

Rebeca Navrátilová 

 

GRAFIKA 

Rebeca Navrátilová 

 

REDAKTOŘI A REDAKTORKY 

Eliška Schneiderová, Hanka Křenová, Rebeca Navrátilová, Klára Kutílková, 

Johana Mikulková, Ladislav Boháč, Jan Lipold, Viktorie Židová, Kristýna 

Fridrichová, Luisa Suchochlebová, Antonín Doležal, Matěj Hos, Anna Koubová 
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