
 

CHAOTIKUM 
4. VYDÁNÍ                        SŠKK 

ŠKOLNÍ ČASOPIS K3/A1 

Na slovíčko 

Hudební dekády 

Mytologie na dlani 

… a další 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiráž 

CHAOTIKUM 

Ročník 2020/2021 – ČÍSLO 4 

Střední škola knižní kultury, o. p. s. 

José Martího, 31 

162 00 Praha 6 



 

  

 

 

 

Milý čtenáři, 

 

a je to tady! Jsme u posledního čísla našeho 

časopisu Chaotikum! 

Celý redakční rok jsme měli ztížený tím, že 

jsme se nemohli osobně sejít, a tak jsme 

všechno řešili online. Mnohdy to nebylo 

jednoduché, ale zvládli jsme to! 

Myslím, že celá naše redakce si celý proces 

výroby časopisu užívala a doufám, že to bylo 

na naší práci vidět. Nejen že jsme si vylepšili 

své tvůrčí dovednosti, ale také jsme se naučili 

společně spolupracovat, což je zkušenost, 

která se nám do budoucna bude určitě hodit. 

 

Ještě než předáme štafetu dalším třeťákům, 

ráda bych vám za celou redakci poděkovala, 

že jste byli celý rok s námi, četli naše články a 

dávali naší práci smysl.  

 

         Eliška Schneiderová 

      šéfredaktorka 
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ZPÁTKY DO MINULOSTI 
 

Před uzávěrkou našeho posledního čísla Chaotikum jsme se dozvěděli, že 24. 5. 2021 končí 

období distanční výuky, a že se alespoň na pár týdnů před letními prázdninami vrátíme do 

školy. Věřím, že se do vydání časopisu nic nezmění. Těším se, že se konečně uvidíme naživo a 

náš studentský život se vrátí do starých kolejí. Myslím, že už si všichni pekelně scházíme. 

 

Vzhledem k tomu, že aktuálně není moc událostí, za kterými bychom se chtěli ohlédnout, 

ráda bych Vám dala tip na knihu Aleny Mornštajnové: Listopád, kterou vydalo nakladatelství 

Host. Na pultech knihkupectví se objevila v polovině dubna. Kniha je mistrně zpracovanou 

fikcí. Příběh se odehrává po revoluci roku 1989, kdy komunismus neskončil a představitelé 

příběhu zůstali za železnou oponou, která je dál oddělovala od zbytku světa, a také jednoho 

od druhého. Hlavní hrdinka knihy je po účasti na demonstracích odsouzena k dvaceti letům 

vězení a snaží se vyrovnat s myšlenkou, že už nikdy neuvidí vyrůstat své děti. Při životě ji drží 

jen dopisy a naděje, že se nakonec přece jen shledají. 

 

Myslím, že tuto knihu bychom si měli přečíst nejen my, kterým svoboda a demokracie 

připadá samozřejmá, ale i ti, kteří dobu před sametovou revolucí zažili. Aby nezapomněli.... 

 

                      Eliška 
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MYTOLOGIE NA DLANI 

SLOVANSKÉ NÁRODY  

Slovanská mytologie je souborem příběhů, legend a představ světa a jeho bohů z předkřesťanského 

období. Poznání této mytologie je ovšem velmi limitované, jelikož se nedochovalo příliš mnoho pramenů, 

ze kterých by se dalo čerpat. Nicméně je na slovanské mytologii dobře poznatelné její animistické vnímání 

světa a jeho bytostí a také slovanské slavnosti, které dokazovaly chápání cyklického času.  

ZAKLADATELSKÉ MÝTY 

Slovanská mytologie obsahuje více než cokoliv jiného pověsti o počátcích kmenů, nebo třeba dynastií.         

U nás, na Českém území, se tyto pověsti objevují v kronice Kosmově, kdy ve 12. století neznámý lid přišel 

k hoře Říp a po svém vůdci se pojmenoval Čechové. Dále se také vedly pověsti o Krokovi a jeho dcerách, o 

Libuši, která si vzala Přemysla Oráče a tím započala dynastii Přemyslovců. Další mýty a pověsti jsou později 

doplňovány v dalších kronikách například v Hájkově kronice a Dalimilově kronice.  

 

BOHOVÉ  

Perun – největší a nejmocnější bůh, který se v postavení rovnal 

Diovi z antické mytologie. Byl bohem hromu a blesku. Byl 

zobrazován jako postarší muž s měděnou bradou, bílými vlasy 

a zlatými fousy, se sekerou v ruce jedoucí na voze taženým 

býky. Lidé mu na oltář obětovali býky, kozly a ojediněle 

přinášeli i lidské oběti.   

Morana – bohyně smrti, zimy a tmy. Jsou s ní spojeny 

stejnojmenné tradiční figuríny, které se následně upalují či topí, aby se zahnala zima a tma a uvítal se 

příchod jara.  

Svaroh – otec Dazboha, dle jména někteří usuzují, že je i otcem Svaroživce, boha slunce, úrody a klidu. 

Často je považován za slovanského praboha, jelikož v jednom z možných vysvětlení vzniku světa je Svaroh 

jakožto bůh nebeského světla prvním přemožitelem tmy a chaosu. Některé prameny dokonce uvádějí, že 

ho někteří považovali za otce všech nebeských a světelných bohů.  

Mokoš – bohyně představující matku zemi. Je zosobněním vlhké, 

úrodné a plodné země. Nejstarší známky o jejím uctívání jsou 

zmíněny v soupisu kyjevských bohů knížete Vladimíra, a to jako 

jediné ženské božstvo. Její jméno se pak dále nachází ve všech 

ruských kázáních proti pohanství z 11. – 14. století. Po příchodu 

křesťanství převzal její uctívání kult Matky boží a mnoho dalších. Je 

také patronkou předení a kolovratů.  

 

 

Kristýna Fridrichová 
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HUDEBNÍ DEKÁDY 
Zdravím Vás u dalšího čísla milí čtenáři, 

v tomto díle se tentokrát budu zabývat hudbou spojenou s nultými roky 21. století. 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 poslední článek z této rubriky užijete a bude se vám líbit. Pohodlně se tedy 

usaďte a přeji Vám příjemné čtení. 
 

Nultá léta 21. Století a jejich hudba 
 

Hudbu vznikající v období první dekády 21. století jde 

řadit hned do několika hudebních kategorií a žánrů. 

Byl to hlavně pop rock, pop punk, post-grunge, 

metalcore, hard rock a heavy metal či garage rock, 

post-punk a emo. 

Jak už to bylo i v dekádách minulých, i tato dala za 

vznik novým skupinám, proslavilo se mnoho nových 

hudebníků a vzniklo mnoho celosvětově známých 

písní, které v rádiích hrají dodnes. 

Jako vždy začneme nejprve s pár hudebními 

skupinami, které v nultých letech vznikly. Vzala bych to 

všechno hezky od začátku a postupně, což znamená, 

že začneme rokem 2001. Za zmínku rozhodně stojí 

skupina The Killers pocházející z Las Vegas. Jedná se o 

indie rockovou skupinu a mezi její hity patří např. Mr. 

Brightside, When You Were Young nebo Somebody 

Told Me. Dále Fall Out Boy, pop rocková a pop punková 

americká skupina založena ve státě Illinois. Po 

odehrání prvních dvou show stále neměli jméno, a tak 

se zeptali na nápady svého publika. Někdo pak vykřikl 

„Fall Out Boy“ a skupina si jméno přivlastnila. Stejného 

roku také byla založena irská kapela The Script. Jedná 

se o tříčlennou kapelu z Dublinu, jejichž písně jako 

Breakeven nebo The Man Who Can’t Be Moved z jejich 

prvotního alba obsadily první příčky hitparád v Anglii i 

Irsku. Další je skupina Franz Ferdinand založená ve 

Skotsku. Kvartet je pojmenován po rakouském 

arcivévodovi Františkovi Ferdinandu d’Este a za zmínku 

jednoznačně stojí jejich písně Take Me Out a Do You 

Want To. 

Rok 2002 nám přinesl britskou indie rockovou skupinu 

Arctic Monkeys založenou 

na předměstí Sheffieldu. 

Zpěvák skupiny, Alex 

Turner, a jeho soused, 

Jamie Cook, si k Vánocům 

přáli hudební nástroje, 

které také dostali, a tak se oba začali věnovat 

samostudiu a po pár týdnech se rozhodli založit si 

skupinu. Přibrali k sobě další dva členy, Alexovy 

spolužáky Andyho a Matta, a společně začali 

nacvičovat. Jejich první dva singly se staly velice 

úspěšnými, kapela sklidila neočekávaný ohlas a brzy se 

stala velice populární nejen na britském území, ale po 

celém světě. Mezi jejich nejznámější hity z této doby 

patří např. Fluorescent Adolescent, When The Sun 

Goes Down, 505 nebo I Bet You Look Good On The 

Dancefloor. První a poslední zmíněné písně se staly 

jedničkami v britských hitparádách a kapela získala 

roku 2006 ocenění BRIT Awards za „objev roku“. 

O rok později vznikla v Londýně pop skupina McFly, 

pojmenovaná podle postavy Martyho McFlye z 

americké filmové série Back to the Future. Za zmínku 

rozhodně stojí píseň All About You nebo Broccoli. 

Vznikla také skupina The Wombats, tříčlenná anglicko-

norská indie rocková skupina založena v Liverpoolu s 

písněmi jako Let’s Dance to Joy Division nebo Kill the 

Director. 

Další rok nám přinesl skupinu The Kooks, anglická 

indie rocková skupina z Brightonu, jejíž 

název pochází z písně „Kooks“ od 

Davida Bowieho. Mezi jejich hity patří 

mimo jiné Naive a She Moves In Her 

Own Way z debutového alba, které 

vydala roku 2006, Inside In/Inside Out 

a které se poté půl roku drželo v žebříčku Top 20 ve 

Velké Británii. 

Na řadě je rok 2005 a skupina Mother Mother, 

původem z Kanady. Jedná se o 

indie rock kapelu, která se 

skládá z pěti členů.  Nejprve 

začínali hrát pod názvem 

Mother, ale poté ho změnili a 

přidali druhé Mother.  
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Mezi jejich nejznámější písně z této 

doby patří např. Burning Pile, 

Hayloft nebo Ghosting a Arms 

Tonite, všechny z alba O My Heart, 

nebo pak píseň Oh Ana z alba Touch Up. 

Cage the Elephant, založená o rok později v Kentucky, 

je americká skupina spadající pod žánry indie a 

alternativní rock. Po podepsání kontraktu se skupina 

přestěhovala do Spojeného království. Jméno vzniklo 

ze zážitku jednoho člena skupiny, kterého po jednom z 

jejich prvních koncertů objal jeden stařík a opakoval 

mu „You have got to cage the elephant“. Píseň stojící 

za zmínku je pak Ain’t No Rest for the Wicked. Další na 

řadě je indie rocková a pop skupina Vampire Weekend 

založena v New Yorku s hity jako A-Punk nebo Campus. 

Stejný rok se také dalo 

dohromady electro-pop duo 

LMFAO. Sami svůj styl označují 

jako party rock. Mezi jejich 

známé písně pak patří třeba 

Shots. Duo tvrdí, že název jim 

vymyslela jejich babička. 

Jako poslední zmíním skupinu The Wanted založenou 

roku 2009 ve Spojeném království. 

Dále bych se ráda zaměřila na jednotlivé písně a alba, 

kterým nultá léta 21. století dala za vznik. 

Začala bych písní Hey There Delilah od Plain White T’s. 

Píseň vyšla v roce 2006 a byla napsaná frontmanem 

kapely poté, co se setkal s běžkyní Delilah 

DiCrescenzo, která ho k napsání písně inspirovala. 

Za zmínku stojí album Back to Black od Amy 

Winehouse a píseň Rehab vydaná stejného roku. 

„Ray“ a „Mr. Hathaway“ vyskytující se v písni odkazují 

k hudebním ikonám Rayi Charlesovi a Donny 

Hathaway. 

Sem by také spadala píseň americké hiphop skupiny 

Black Eyed Peas I Gotta Feeling, jejíž text will.i.am 

napsal roku 2009 v noci stejného dne, kdy Barack 

Obama nastoupil do funkce. Od stejné skupiny bych 

ještě zmínila My Humps, která původně byla napsána 

pro The Pussycat Dolls, a Pump It Harder nebo Boom 

Boom Pow. 

Beautiful Day od U2 málem ani nevyšla, protože Bono 

měl pocit, že se až moc podobá hudbě, kterou kapela 

tvořila v 80. letech. 

Největším hitem kariéry Shaggy je It Wasn’t Me z roku 

2000. Skladba skoro také nevyšla, ale poté, co 

hawaiský DJ Pablo Sato píseň pustil v jeho rádiu, 

Shaggyho nahrávací společnost si uvědomila potenciál 

písně a vydala ji. 

Justin Timberlake napsal Cry Me a River poté, co ho na 

svém koncertě zmínila Britney Spears. Mimo jiné je od 

něj známá také píseň Rock Your Body. Zpěvačka Kelis, 

která nazpívala píseň Milkshake, tyto nápoje nemá ani 

ráda. 

Dále bych ráda zmínila písně Teenage Dirtbag od 

skupiny Wheatus, Somewhere Only We Know rockové 

skupiny Keane nebo Cupid’s Chokehold skupiny Gym 

Class Heores nebo píseň She’s So Lovely od skupiny 

Scouting For Boys. 

U některých písní si zřejmě ani nedokážeme 

představit, že by je zpíval někdo jiný, ale třeba u 

písničky Toxic tomu nebylo daleko: před Britney Spears 

byla nabídnuta zpěvačce Kylie Mino. Podobně to bylo 

u písně Umbrella, která byla nejprve napsána pro 

Britney Spears. Ta ji však odmítla, a tak byla nabídnuta 

Mary J. Blige a nakonec Rihanně, která ji teprve přijala. 

Během této dekády se nadále poslouchali hudebníci 

známí již z dekád předešlých. Poslouchaly se jejich 

staré pecky, vzniklo ale také mnoho nových. Patřila by 

sem třeba skupina Red Hot Chilli Peppers, Green Day a 

jejich Wake Me Up When September Ends, Boulevard 

of Broken Dreams nebo American Idiot. Zpěvačka 

Fergie, bývalá členka The Black Eyed Peas, vydala hity 

jako Big Girl’s Don’t Cry, Clumsy nebo Fergalicious a 

Barracuda z jejího alba The Dutchess. Dalšími byli 

Jennifer Lopez, Bon Jovi a jeho It’s My Life, AC/DC 

nebo třeba rapper Eminem a jeho písně Love Yourself, 

Without Me nebo The Real Slim Shady, což je jeho 

přezdívka. V roce 2009 byl Billboardem vyhlášen za 

nejlepšího umělce dekády. Byla by to také americká 

rocková skupina Weezer s jejich Island In The Sun. Dále 

pak nesmím opomenout Britney Spears, u které bych 

ráda zmínila písně Womanizer, 

Circus, Gimme More I’m a Slave 4 U 

nebo Oops!… I Did It Again, s 

videoklipem, ve kterém má Britney 

slavný červený catsuit, který jí 

navrhl návrhář Michaela Jacksona. 

Dále sem patří zpěvačka P!nk s albem Funhouse, a 

nesmí chybět ani Lady Gaga s hity jako Poker Face, 

Paparazzi, Bad Romance nebo Just Dance, a zpěvačka 

Shakira, pocházející z Kolumbie, mezi jejíž známé hity 

patří mimo jiné Hips Don’t Lie či  Whenever Whenever. 

Kromě těchto umělců, kteří se proslavili v dekádách 

minulých, bych zmínila i pár z těch, kteří se proslavili v 

dekádě této. Patřila by sem zpěvačka Avril Lavigne s 
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hity jako Girlfriend či Complicated, Rihanna a její 

Unfaithful, Disturbia a Shut Up and Drive. Dále skupina 

The Strokes, známá především díky svému hitu Last 

Nite, rapper 50 Cent, Jason Derulo, Amy Winehouse, 

zpěvák MIKA s písněmi jako Grace Kelly nebo Lollipop 

nebo britská zpěvačka M.I.A., která se proslavila 

zejména singlem Paper Planes z roku 2007. Nakonec 

bych zmínila třeba britskou hudební skupinu Gorillaz a 

píseň Feel Good Inc., dále by to byli rappeři Asap 

Rocky, Pitbull, Drake, Kanye West s písní Gold Digger a 

dále pak třeba John Mayer a jeho píseň Daughters. 

Dále bych zmínila zpěvačku Adele s její písní Chasing 

Pavements, Nelly Furtado, pocházející z Kanady, s 

písněmi jako Promiscuous, kterou nazpívala spolu s 

raperem Timbalandem, který se také podílel na písni 

SexyBack s Justinem Timberlakem, Say It Right a Hot In 

Here nebo Maneater a Miley Cyrus, u které bych 

zmínila píseň Party In The U.S.A. a The Climb z roku 

2009. 

Kromě hudby bych ráda zmínila, že roku 2004 se 

poprvé uvedla do éteru britská televizní hudební 

soutěž The X Factor, ze které během let vzešlo mnoho 

slavných a úspěšných muzikantů a roku 2002 začala 

výstavba 02 arény v Praze, která byla poté o dva roky 

později otevřena. 

Jak to už bývá, mnoho umělců nás v této dekádě také 

opustilo. Byl to George Harrison známý především 

svým působením ve skupině The Beatles. George 

zemřel v LA v roce 2001 na rakovinu plic a mozku. 

Dalším byl americký zpěvák country Johnny Cash, 

který zemřel roku 2003 na cukrovku, a 

zpěvák, klavírista a hudební skladatel 

Ray Charles, kterému se přezdívalo 

„The Genius“. Ten zemřel na rakovinu 

jater. Nakonec bych ještě zmínila 

Michaela Jacksona, který, stejně jako 

George, zemřel v LA, a to roku 2009 na srdeční 

zástavu. 

Nakonec bych se ještě zastavila v Čechách. Od dekád 

minulých se to tolik nelišilo. Stále se poslouchal Karel 

Gott s písněmi jako Být stále mlád nebo Když muž se 

ženou snídá. Dále Lucie Bílá, Lucie Vondráčková a její 

Džíny, Ewa Farna s písní jako Měls mě vůbec rád, a 

nakonec Michal David nebo třeba kapela Kabát či 

Kryštof. Také se poslouchal Miro Žbirka s písní Čo bolí, 

to prebolí z roku 2002, Tabáček od Františ Táborského, 

Touha Petra Landy nebo Voda živá od Michala Hrůzy z 

roku 2006. 

Za zmínku také rozhodně stojí český filmový muzikál 

Rebelové s písněmi Pátá, Jó třešně zrály nebo Mně se 

líbí Bob. 

A nakonec bych jako zajímavost zmínila fiktivní 

postavičku Crazy Frog, původně známou jako „The 

Annoying Thing“, která byla vytvořená roku 2003 ve 

Švédsku. Řadila by se do žánru eurodance a mezi její 

nejznámější písně patří Axel F nebo Popcorn. Další 

takovou postavičkou je Gummy Bear, vytvořená 

německou mezinárodní skupinou Gummibär a známá 

především písní I’m a Gummy Bear. 

Abych to tedy shrnula, dekáda byla velice plodná a 

mnohé z toho, co během této doby vzniklo, přežívá 

dodnes. 

             Rebeca Navrátilová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PLAYLIST 
(zahrnuje i již zmíněné písně z článku, jen nejsou vypsané i tady) 

 

Yellow – Coldplay (2000) 

Angel – Shaggy, Rayvon (2000) 

What I Go to School For – Busted (2002) 

All The Things She Said – t. A. t. u. (2002) 

Stacy’s Mum – Fountains of Wayne (2003) 

Numb – Linkin Park (2003) 

Hey Ya! – OutKast (2003) 

Despre tine – O-Zone (2003) 

Call On Me – Eric Prydz (2004) 

In The Morning – The Coral (2005) 

Banana Pancakes – Jack Johnson (2005) 

Candy Shop – 50 Cent, O.L.I.V.I.A. (2005) 

Temperature – Sean Paul (2005) 

Laffy Taffy – D4L (2005) 

Push the Button – Sugabees (2005) 

Supermassive Black Hole – Muse (2006) 

Let Me Think About It – Ida Corr, Fedde Le Grand (2006) 

Dani California a Snow (Hey Oh) – Red Hot Chilli Peppers (2006) 

Young Folks – Peter Bjorn and John (2006) 

Get Up – Ciara, Chamillionaire, R3hab (2006) 

The Sweet Escape – Gwyn Stefani (2006) 

Smile – Lily Allen (2006) 

Crazy – Gnarls Barkley (2006) 

Stronger – Kanye West (2007) 

Low – Flo Rida, T-Pain (2007) 

Kids a Electric Feel – MGMT (2007) 

Love Story a You Belong Wit Me – Taylor Swift (2007) 

Sex on Fire – Kings of Leon (2008) 

Walking on a Dream – Empire of the Sun (2008) 

Lisztomania – Phoenix (2009) 

Meet Me Halfway – Black Eyed Peas (2009) 

Naturally - Selena Gomez, The Scene (2009) 

Dynamite a Break Your Heart – Taio Cruz (2009) 
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FILMOVÝ DÝCHÁNEK 
 

 

Všechno bude (2018) 
Česko / Slovensko / Polsko / Slovensko, 85 min 

Režie: Olmo Omerzu 

Žánr: drama, road-movie, komedie 

Hrají: Tomáš Mrvík, Jan František Uher, Eliška Křenková, Lenka Vlasáková a další 

 

Je tvrdá zima a pustou zasněženou krajinou projíždí starší stříbrné auto, ve 

kterém sedí Mára (Tomáš Mrvík), Heduš (Jan František Uher) a Bára (Eliška 

Křenková). Všichni tři unikají, i když každý před něčím jiným. A i když je Márovi 

za volantem teprve 14 let, projíždí republiku bez cíle jen s jedinou touhou -- 

najít svobodu a pocit nekonečné volnosti, kterou jim široký neprobádaný svět 

poskytuje. 

Všechno bude je nádherný poetický a originální film o chlapcích, kteří se 

potýkají se světem a jeho pravidly, avšak i když je to film trochu palčivý, 

zůstává v člověku po skončení krásný pocit na duši. Snad je to i tím, že chlapci 

mezi sebou mají pevné přátelské pouto a jejich touha něco konečně zažít je 

obrovská. Nemotorný Heduš vzhlížející ke staršímu Márovi a Mára v pozici 

staršího a zkušenějšího spolu tvoří silnou dvojici, která je v opozici ke světu dospělých plnému pravidel, lží a 

předstírání. Ten se ve filmu prolíná se světem naivním dětským a ve kterém je snad všechno možné. Tento 

kontrast se poté nejvíce projevuje při výslechu na policejní stanici, kde je Mára bezbranně a 

nekompromisně vystaven manipulaci dospělých. 

I když by měli mladí divocí kluci prchající z domova působit spíše jako sígři, divák jim od začátku do konce 

fandí. Dokonce s nimi i přes obrazovku počítače soucítí a ledasco jim odpouští, protože ho zasáhne jejich 

dobrota a ochota pomáhat, navzdory jejich nefunkčnímu rodinnému zázemí. A ač může snímek někomu 

připadat jako film bez děje, pro mě to byl film velmi citlivý a krásný a jeho melancholická atmosféra 

obohacená o zimní krajinu šedavého ústeckého kraje byla opravdu nezapomenutelná, stejně jako jejich 

laskavost, zranitelnost, dětská přirozenost, a hlavně jejich nezkrotná touha po svobodě a po štěstí, kterou 

se tak oddaně vydali hledat.  

Hani 
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Trosečník (2000) 

USA, 143 min 

Režie: Robert Zemeckis 

Žánr: Dobrodružný, drama 

Hrají: Tom Hanks, Helen Hunt, David Allen Brooks a další 

 

Chuck Noland (Tom Hanks) zrovna sedí v letadle a vrací se z jedné ze služebních 

cest zpět domů – do Ameriky za svou milovanou Kelly. Letadlo se ale dostává do 

silné bouře nad Pacifikem a poté se řítí do oceánu. Chuck je jediný, kdo havárii 

přežije. Má však veliké štěstí, že se dostává na ostrov, kde se snaží s nadějí v 

záchranu přežít. 

Film sleduje vytíženého a pečlivého Chucka, který žije svůj celý dosavadní život žije 

v neustálém spěchu a stresu a není schopen se zastavit a ani si užít chvíli v klidu se 

svou Kelly. Když mu osud do cesty postaví katastrofu a on se díky ní dostává na 

ostrov někde v Tichomoří, začíná vnímat život z úplně jiné perspektivy. Začíná si 

vážit maličkostí, které pro něj byly vždy samozřejmostí, a hlavně pro něj čas 

dostává úplně jiný význam. Civilizací zhýčkaný Chuck si musí obstarat nejen pitnou 

vodu a jídlo, ale i setrvat a věřit v blízkou záchranu. Musí být neuvěřitelně silný a 

vydržet vše, co se mu postaví do cesty. Zároveň si však po nějaké době uvědomuje, 

že ani záchrana není samozřejmostí a že je třeba jít jí naproti. 

Tom Hanks má můj obrovský obdiv a přijde mi ohromné, že skoro celý film se na obrazovce objevuje pouze on, a i tak 

zvládá zahrát celou paletu lidských emocí. Je neuvěřitelné, jak se divák dokáže vcítit do jeho starostí i bolesti a jak mu 

po celou dobu moc fandí a zažívá s ním všechny útrapy, které ostrov spolu s počasím a různými těžkostmi přinášejí. 

Snad nejemotivnější byl pro mě jeho vztah k volejbalovému míči, ze kterého si udělal jediného přítele, kterého na 

ostrově měl. Zažil s ním všechny zlé i lepší chvíle a udělal si k němu ohromně blízký vztah, až je člověku úzko, co s 

lidskou bytostí může udělat dlouhá a neútěšná samota. 

Musím říci, že film měl pro mě jak velmi rychlý začátek, tak ještě rychlejší konec. Je sice pravda, že je tento snímek 

jiného žánru, než na které se obvykle dívám, ale i tak byl pro mě někdy příliš drsný. Přežívání na ostrově s sebou 

přináší surovost živlů a přírody a já jsem holt asi moc citlivá duše. I tak si z filmu ale odnáším ohromný zážitek, 

protože jsem viděla velmi silný příběh o naději, víře, a hlavně lidské nezdolnosti a síle přežít.  

Hani 
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ZLOCIN A TREST 
 

NOVOROČNÍ VRAŽDA 
Ve svém posledním příspěvku budu pojednávat o dosti brutální vraždě. Rozmýšlela jsem se, zdali mám o tomto činu 

vůbec psát vzhledem k jeho morbidnosti, ale rozhodla jsem se, že tak nakonec učiním. Chci Vás tedy jen upozornit, že 

to není pěkné čtení. Děkuji. Zároveň chci upozornit, že valná část článku se bude primárně skládat z výpovědi 

plukovníka JUDr. Luboše Valeriána vzhledem k její autentičnosti. 
 

 31. prosinec 1990 na 1. leden 1991 

 Frýdek-Místek 
 

Odpoledne 1. Ledna 1991 našli lidé v objektu jedné tamější základní školy mrtvolu polonahé ženy. 

Plukovník JUDr. Luboš Valerián: „Ležela na dně terénní úpravy vedoucí asi 3 metry pod úrovní zadního traktu. 

Totožnost jsme snadno zjistili podle dokladů v nedaleko položené kabelce. Nejdůležitější bylo stanovit pohyb 

dvaatřicetileté matky dvou dětí během předcházejícího večera. Konečný obrázek se rýsoval zhruba takto: žena se 

zúčastnila zábavy v jednom ostravském zábavním podniku. Odsud odešla kolem dvaadvacáté hodiny a měla 

namířeno domů do Frýdku-Místku. Stopem dojela až k místnímu kulturnímu domu, kde pokračovala v oslavách. Měla 

to domů asi tři sta metrů. Přítomno bylo kolem čtyři sta hostů, ale bohužel neexistoval jmenný seznam, rezervace 

místenek či něčeho podobného. Měli jsme velký nákres sálu se všemi stoly. Postupně, výpověď po výpovědi, jsme 

vyplňovali jednotlivá jména. Klíčová byla ovšem pitva. Vrah oběť surově zmlátil, kopal a pořezal. Příčinou smrti bylo 

udušení z vdechnutí krve následkem rozsáhlých poranění skeletu obličeje a řezného poranění krku. Nejdůležitější 

pitevní poznatek však znamenal nález kruhovité čepičky o průměru třináct milimetrů a síle půl milimetru vytažené 

z těžce zdevastované poševní sliznice. Jednalo se o zátku výbušného prostředku, takzvané petardy. Její vložení do 

pochvy s vyvoláním exploze vedlo k těžkým vnitřním zraněním působením vysokých teplot až do tří tisíc stupňů Celsia 

a tlakové vlny půllitru plynu během čtyř milisekund.“ 

Z výpovědi hostů na silvestrovské oslavě bylo už policistům známo, že přímo v sále vybuchlo takových petard několik. 

Ten, kdo je odpaloval, byl navíc napomenut a vykázán. Podařilo se zjistit, že tyto žertovné výbuchy má na svědomí 

čtyřiadvacetiletý Antonín M., kterého svědci navíc viděli půl hodiny před půlnocí v přítomnosti zavražděné. Jednalo 

se o člověka již v minulosti odsouzeného za násilné sexuální delikty k zhruba pětiletému vězení.  

Útoky: zaútočil na čtyři ženy nožem, jedné z nich bylo devět let. Propuštěn byl na základě amnestie, neléčil se ani 

pod přikázáním.  

Kriminalisté ho zadrželi ve chvíli, kdy se v hotelovém pokoji ve Frýdku-Místku šest dní po činu pokusil po požití 

medikamentů a podřezáním žil o sebevraždu. Před činem ještě napsal tři dopisy na rozloučenou. V prvním se 

omlouval správě hotelu za nepořádek ve sprchovém koutě, v druhém psal rodičům a označil se za nevinnou oběť 

štvanice, ve třetím popřál policii hodně štěstí k dopadení skutečného pachatele. Obviněný se nakonec doznal 

v plném rozsahu.  

Antonín M. také poskytl policii přesné zrestaurování činu s figurantkou. Vypadalo to asi takto - Plukovník JUDr. Luboš 

Valerián:  „Ženu doprovázel před půlnocí domů, začínalo to nejspíš nevině. Následně mezi nimi došlo k hádce a 

napadl ji pěstmi.  Spouštěčem jeho agrese mohl být alkohol. V prostoru za školou takzvaném francouzském dvorku ji 

znovu shodil na zem a kopal ji. Potom jí přetáhl svetr přes obličej, osahával jí ňadra, opakovaně ji udeřil plnou lahví 

vína do hlavy, než se rozbila. Následně ji škrtil, proříznul jí krk a petardu v těle oběti odpálil v prvních minutách 

nového roku ve zvukové kulise jásotu a nadšení celého okolí. Aniž by jí znásilnil, hodil ji ze zábradlí. Poté se vrátil na 

zábavu a pokračoval se svými přáteli v oslavách. Odpoledne z povzdálí pozoroval, jak prozkoumáváme místo činu.“ 

Znalci vyhodnotili Antonína M. jako psychopatickou osobnost trpící sexuální deviací – sadismem – a nařídili kastraci. 

Dle nynějších odborníků neměla kastrace na jeho poruchu žádný vliv. Byl mu udělen trest patnácti let odnětí svobody 

a dnes žije mezi námi na svobodě. 

       Johana Mikulková 
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KEVIN DAHLGREN 
 

Je 22. května 2013. V brněnských Ivanovicích se parta 

známých schází na zahradní oslavě. Stmívá se, a jediný 

kdo nedorazil, je spřátelená rodina nejbližších sousedů. 

Ráno si ještě psali esemesky, ale od té doby už ani slovo. 

Kolem deváté večer společnost cítila pronikavý kouř. 

Vycházel ze sousedního domu ze sklepní místnosti pod 

garáží skrz rozbité okénko.  

Jeden ze sousedů se tam vydal a snažil se silně doutnající 

hromadu vyhrnout hráběmi. Ve spáleništi ovšem zahlédl lidskou ruku. Přivolali tak záchranáře. Sousedka vběhla do 

domu a v podkrovní ložnici našla nejstaršího syna mrtvého.  

Hasiči ve sklepě našli celkem 3 mrtvá těla. Tragickou nehodu způsobenou požárem nicméně takřka ihned vyloučili, a 

to proto že těla byla zabalena do textilií. V domě se vyšetřovatelům podařilo najít čtyři místa se stříkanci krve.  

Nejstarší syn zemřel ve svém pokoji, v ložnici rodičů byla pokrývka postele pokryta krví. Další krev byla v pracovně na 

stole a na posuvných dveřích. Tam došlo k vraždě otce. Podlaha byla uklizená, ve vstupní části byly krevní stopy 

nalezeny jak na dveřích, tak i na zdi. Policie našla jejich doklady, peníze a klíčky od dvou aut, které byly zaparkovány 

před domem.   

Nejednalo se tedy o loupežné přepadení. Vyšetřovatelům se dostala informace, že rodinu navštívil jejich příbuzný ze 

Spojených států. Těla byla ovšem tak hrozném stavu, že nešlo identifikovat, zda Američan není jedním z mrtvých. Při 

pitvě bylo zjištěno že k vraždám bylo použito několik různých nástrojů. A to nůž, sekera a tupý předmět – kámen.  

Další den už bylo jasné, že zavražděni byli manželé a jejich dva synové. Vyšetřovatelé se tedy zaměřili na Kevina 

Dahlgrena – amerického bratrance zemřelé matky, který přijel rodinu z Kalifornie navštívit. Podle rodinných přátel 

šlo o sympatického mladého muže.  

Nicméně po vraždě jako by se po něm slehla zem. Kriminalisté tedy začali pracovat s teorií, že vrahem by mohl být 

právě on. Nikdo ovšem netušil, proč by se k takovému činu mohl uchýlit. Kriminalisté se začali obávat toho, že by 

Dahlgren mohl opustit zemi. Bylo tedy zahájeno trestní stíhání a kriminalisté se obrátili na rakouskou policii, aby 

ověřila, zda si Dahlgren nezarezervoval letenku z Vídně. Rakouští kriminalisté to začali prověřovat a následně 

informaci také potvrdili. Nicméně letadlo krátce předtím již vzlétlo z vídeňského letiště. Kapitán letadla odmítl přistát 

v Evropě ze strachu z vrahovy možné reakce. Ještě během letu byl vydán mezinárodní zatykač, po přistání v USA byl 

Dahlgren zadržen FBI. 

 Česko okamžitě požádalo o vydání Dahlgrena. Americký soud rozhodl, že je tato žádost oprávněná. Do ČR byl ovšem 

vydán až po více než dvou letech po vraždách. Poprvé v historii byl americký občan ke spravedlnosti vydán do České 

republiky. Následně strávil několik měsíců v české vazbě.  

A proč tedy vlastně vraždil? Dahlgren přiletěl do Brna v dubnu 2013. Potýkal se s depresemi, spuštěnými nejspíše 

rozchodem s přítelkyní. Nůž si pořídil hned při své první procházce Brnem. Údajně mu šeptaly hlasy v hlavě, že je 

výjimečný, a že musí provést krvavou oběť. Podle psychiatrů trpěl Dahlgren těžkou smíšenou poruchou osobnosti, 

zároveň ovšem podle posudku dobře věděl, co dělá. Soud shledal, že jednal v příčetnosti. Byl odsouzen 

k doživotnímu trestu odnětí svobody. 11.ledna 2018 spáchal Dahlgren ve Valdické věznici sebevraždu.  

 

 

    Láďa Boháč 
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NA VLNÁCH DEKADENCE 

SEVERSKÁ MYTOLOGIE ANEB CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI 
 

Díky komiksové sérii Thor ze studia Marvel comics a jejímu pozdějšímu filmovému ztvárnění se velmi zvýšil 

zájem o severskou mytologii, a především o Thorovo kladivo Mjöllnir, které se spíš než symbolem stalo 

módním doplňkem. 

Za legendární postavu blonďatého charismatického Thora dlužíme velké díky Stanu Lee, který ji vymyslel již 

roku 1962. Ovšem jeho image i velká část postav z tohoto universa jsou fikcí a od původní mytologie 

poměrně vzdálené. V tomto článku se tedy zaměříme na jejich objasnění.   

První a základní rozdíl je postava samotného Thora, většina z vás si představí Chrise Hemswortha oděného do 

lesklé zbroje s rudým pláštěm a masivním kladivem v ruce. To bohužel není moc blízké bohu blesku, jak ho 

uctívali seveřané. Thor nebo velmi archaicky Donar je dle mytologie bůh blesku, deště a vykonavatel 

spravedlnosti, je také ochráncem kovářů, mořeplavců a rybářů. Jeho otcem je skutečně vládce bohů Ódin, 

jeho matkou je ovšem Fjörgyn, bohyně země. I popis samotného boha je kapku jiný, má být obrovský, 

rudovousý, a ne moc chytrý. I přes tento fakt je jedním z nejsrdečnějších bohů a obránce Ásgardu a Midgardu 

(světa bohů a lidí). Jeho kladivo mu ukovali skřítci a kvůli menší nehodě má kratší rukojeť, a aby jej mohl lépe 

držet má Thor železné rukavice. 

I jeho filmový bratr Loki je někým naprosto jiným. Ve skutečnosti není bratr boha blesku, nýbrž samotného 

Ódina, je velmi pohledný a působí věrohodně je ovšem nejlstivější ze všech bohů a právě on se zaslouží o 

největší katastrofy světa. Má mnoho dětí, se svou ženou Sigyn má syny Narfiho a Váliho. Díky své schopnosti 

měnit se do různých podob má dokonce syna – osminohého hřebce Sleipnira, kterého daroval Odinovi, aby 

na něm mohl jezdit. Ovšem jeho nejznámější děti jsou nemanželští potomci obryně Angrbody.  

Prvním je obrovský had Jörmungard, který plive jed. Ódin mu dal místo v mořích Midgardu, kde neustále rostl 

až nakonec obtočil celou zemi.  

Dalším je vlk, obrovský šedočerný vlk jménem Fenri. Toho Ódin za pomoci lsti svázal do nejpevnějších řetězů 

na světě, jelikož věděl, že on přinese zkázu Ragnaröku. Fenri při této lsti ukousne ruku bohovi Tyrovi. Až 

nadejde Ragnarök svede Ódin s tímto vlkem souboj na život a na smrt, který se mu stane osudným.  

Poslední a nejznámější z jeho dětí je poloshnilá a položivá dívka jménem Hel. 

Když ji otec všech spatřil a seznal, že je jediná inteligentní bytostí prohlásil: „Tato dívka se stane vládkyní 

nejhlubšího ze všech temných míst a vládkyní mrtvých ze všech devíti světů. Bude královnou nešťastných duší, 

které sešly ze světa bezectným způsobem – nemocí, věkem, při nehodě nebo při porodu. Bojovníci, kteří 

zahynuli v bitvě, však vždy přijdou sem k nám, do Valhally.“ 

A jak přišel otec všech o oko? Ódin nebo i Ygg je nejmoudřejší ze všech bohů. Přinesl za to ale veliké oběti. O 

své oko přišel, když byl svět ještě velmi mladý a Ygg cestoval po devíti světech, aby zmoudřel. V Jötunheimu 

(světě mrazivých obrů) se setkal se svým strýcem Mímim, který strážil studnu, ze které vyvěrala voda 

zavlažující strom světů Yggdrasil. Tato voda obsahovala veškerou moudrost světa, a tak z ní moudrý Mími pil 

každý den. Když jej Ódin navštívil, chtěl se napít, aby porozuměl všemu. Jeho strýc mu řekl, že za tento dar 

musí přinést oběť studni – své oko. Otec všech věděl, že je to stále malá cena, a tak si oko vyřízl a hodil ho do 

studny. Poté co byla jeho strýci uříznuta hlava v boji, položil ji vedle svého oka do studny, aby neuvadla. Od té 

doby se k Mímiho hlavě chodí radit.  

Tyto příběhy jsou velmi staré a v důsledku mnohých pokusů o katolizaci severu se jich velké množství ztratilo. 

Dovoluji si však tvrdit, že stojí za přečtení, jsou totiž velmi poutavé.  

 

                             Anna Koubová 
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WRAP 
Zdravím, dnes si ukážeme recept na wrap se sušenými rajčaty a rukolou. Recept nám 

tentokrát zabere cca půl hodiny. 
 

WRAP SE SUŠENÝMI RAJČATY A RUKOLOU 
 

Co budeme potřebovat: 
 

- tortillové placky 
- vaničku rukoly 
- sušená rajčata 
- česnek a cibuli 
- mangové chutney 
- zakysanou smetanu 

- kozí sýr 
- avokádo 
- vlašské ořechy 
- koření dle vlastního výběru 

(podle chuti:))  
 

 
 
 
Postup: 
 

Na pánvi osmažíme česnek, cibuli a sušená rajčata, okořeníme a osolíme. 
Nakrájíme si kozí sýr, rozmačkáme avokádo a nadrobno natrháme rukolové 
lístky. Vlašské ořechy nadrtíme na prášek a zamícháme do avokádové směsi. 
Na tortillovou placku klademe postupně v následujícím pořadí (každou směs 
rozdělíme, nepokládáme celou najednou): potřeme avokádovou směsí, na to 
přidáme směs ze sušených rajčat, potom zase avokádovou směs, kozí sýr, 
mangové chutney, na vrch směs ze sušených rajčat a nakonec zakysanou 
smetanu. Zabalíme podle obvyklého způsobu, jaký jsem představovala v 
předchozím čísle časopisu. Poté je možno ještě zapéct v troubě, či toustovači, 
což ale není nutný bod postupu. Dobrou chuť!:) 

 
     
Luisa Suchochlebová 
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NA SLOVÍCKO 

Zuzana Dostálová je dcerou spisovatele, scenáristy a režiséra Zeno Dostála.  

Vystudovala konzervatoř v Praze a Janáčkovu akademii múzických umění v 

Brně, obor violoncello. Zuzana je také zakladatelkou Facebookového projektu 

Povídky ze zdi, jehož podstatou je štafetové psaní povídek a jiných literárních 

útvarů. Kromě beletrie se věnuje psaní hudebních textů, fejetonů, a hlavně profesionální hře na violoncello. 

Doufáme, že si rozhovor užijete. 

                 Eliška a Hani 

 

1. Zajímalo by mě, Zuzko, jak se to tak přihodí, že se violoncellistka pustí do psaní románů? 

Bude to tím, že spisovatel byl můj tatínek. Celé dětství jsem ho viděla psát, a hlavně slyšela, protože psal na 

psacím stroji. Sedávala jsem u něho a sledovala, jak vzniká kniha, a moc se mi to líbilo. Mimo to jsem si 

v dětství psala do šuplíku. Ale to mnozí z nás. Ten zásadní zlom nastal až v dospělosti. Mojí prvotinou byla 

kniha Proč všichni odcházejí, která je právě o mém vztahu s tátou, i o jeho práci, která mě fascinovala. 

 

2. Jak vznikají tvé příběhy? Kde hledáš inspiraci? 

Mám ráda sociální témata. Hodně čerpám ze života, z toho, co vidím a slyším. Zajímají mě obyčejné lidské 

příběhy, nemusím tak modelovat fikci. Předlohou pro moji poslední knihu Soběstačný mi byla jedna dlouhá 

cesta tramvají, kde jsem našla moje literární hrdiny. Naproti mně seděl tatínek se synem, otec si evidentně 

bral chlapce na víkend domů. Zaznamenala jsem jejich rozhovory a vyčetla z nich rodinnou situaci. 

Pochopila jsem, jak na to dítě dopadá rozpad rodiny. Když jsem z tramvaje vystupovala, věděla jsem, že 

mám téma. Toho kluka mi bylo moc líto. 

 

3. Obsahují tvé knihy autobiografické prvky? 

Obsahují a dost často. V každé ze svých knih mám autobiografické prvky. Nejedná se ale o čistou 

autobiografii, je to spíš inspirace životem. Ráda píšu z pohledu dítěte. Děti vidí ve všem zázraky, jednají bez 

předsudků a postranních úmyslů. Řeší zdánlivě nedůležité věci, které jsou ve své podstatě mnohem 

důležitější než si my, dospělí, myslíme.  

 

4. Máš nějaké "psací" rituály? (Myslím tím, jestli máš například každý den pro psaní vyhrazený čas, nebo 

naopak, jestli píšeš spontánně.... jak to na tebe zkrátka přijde :-) 

Mám to štěstí, že můžu psát kdekoliv, musím mít ale v uších sluchátka. Dospělo to tak daleko, že píšu pouze 

při hudbě. Doma, v kavárnách, zkrátka vždy, když mám čas. A protože jsem muzikant a jezdím hodně po 

světě, píšu i na cestách. Zaprvé mi cesty rychleji utečou a zadruhé je to inspirativní. Johanu jsem dopsala v 

Avignonu, Hodinky od Ašera ve Vídni a Soběstačného v Krakově. 

 

5. Kdo je tvým prvním čtenářem a kritikem? 

Určitě rodina. A rukopis nedávám z ruky, dokud není napsaný. Ráda si nechám poradit, ale je fakt, že si svůj 

postoj umím obhájit. Naštěstí se nikdy nejednalo o velké zásahy, spíš šlo o vybroušení nepatrných 

nejasností, které se v rozsáhlém textu vždy najdou.  

 

6. Máš nějaký autorský vzor? 

Autorský vzor nemám. Spoléhám se sama na sebe a věřím, že je ta cesta správná. Nerada bych byla někým 

ovlivněna. Obdivuji každého, kdo napíše dobrou knihu, protože sama vím, kolik je za tím práce. A není to 

jen o práci, je to i o štěstí. Být v pravou chvíli na správném místě. 

 

 

v 
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7. Jaká je tvá oblíbená kniha? 

Jednou z mých nejoblíbenějších knih je kniha Stará láska. Četla jsem ji v sedmnácti letech, kdy ji Odeon 

v roce 1990 vydal v překladu Antonína Přidala. Je to krásná sbírka povídek polsko-židovského spisovatele 

Isaaca Bashevise Singera. Singer čtenáře každou povídkou seznamuje s židovstvím a jeho zvyky. 

S prostředím, ve kterém před emigrací do Ameriky vyrůstal, s lidskými charaktery. Emotivně popisuje 

tehdejší život v Polsku, tak, jak si ho pamatoval z dětství. 

 

8. Sleduji tvoji facebookovou stránku "Povídky ze zdi", kterou jsi založila v roce 2014. Můžeš ji našim 

čtenářům trochu přiblížit? 

Je to tak. Před pár lety jsem založila na Facebooku stránku Povídky ze zdi. Podstatou projektu je štafetové 

psaní povídek. Vždy píše pět autorů, každý má na svoji část dvacet čtyři hodin a píše plus minus jednu 

normostranu. Dohromady jsme napsali kolem padesáti povídek a psalo přes šedesát autorů. Spisovatelé, 

novináři a zkrátka ti, kteří se psaným slovem živí. Zapojují se ale i ti, které psaní prostě jen baví. Následně 

jsem dělala i veřejné autorské čtení, které jsem doprovázela hrou na violoncello. Měla jsem potřebu nějak 

smysluplně Facebook využít, a to se povedlo. Povídky mají nespočet čtenářů a je to taková hezká tvůrčí hra. 

 

9. Pro vytvoření knihy Johana (2018) jste se spojily s autorkami – Pavlou Horákovou a Alenou 

Scheinostovou. Jak obtížné bylo spojit vypravěčský styl a naladit se na stejnou vlnu? 

Kniha Johana vychází právě z principu štafetového psaní. Po určité době, když už se zrodily desítky povídek, 

mě napadlo tento model využít k vydání knihy. Vybrala jsem si spisovatelku Pavlu Horákovou a novinářku 

Alenu Scheinostovou. Zaprvé jsme velké kamarádky a zadruhé se mi s nimi při psaní povídek moc dobře 

pracovalo. Už předem jsem věděla, že budeme na stejné vlně a neměla jsem obavy. Dokonce jsme 

nemusely řešit vypravěčský styl, věřily jsme si. Kniha je rozdělena do tří částí a hlavní hrdinka Johana nám 

spontánně rostla pod rukama. Napsala jsem první třetinu a poslala ji Pavle, ta zpracovala svoji část a poslala 

zase Aleně. Každá z nás uchopila svoji část po svém, ale s pokorou. Společné psaní je o pokoře. Nechtít 

vyčnívat, ale skládat mozaiku, aby do sebe dokonale zapadala.  

 

10. Co bys poradila začínajícím autorům, kteří ještě nenašli dostatek odvahy vyjít s kůží na trh? 

Poradila bych jim, ať se nebojí a jsou trpěliví. Každé začátky jsou těžké. Chce to opravdu velkou dávku 

trpělivosti. Je třeba počítat s tím, že nic není hned. Pokud pošlou rukopis do nakladatelství, může to trvat 

měsíce, než přijde odpověď. A jestliže je odpověď zamítavá, nezbývá než zkoušet dál. Je důležité, aby si za 

textem stáli, aby si věřili.  

 

11. Jak se ti spolupracuje s vydavatelstvím Paseka? 

Na Paseku nedám dopustit. Mám štěstí na redaktorku Barboru Klimtovou, se kterou si rozumíme, máme 

společný pohled na věc a ona mi nechává volnou ruku. Na druhou stranu já respektuji její věcné poznámky. 

Vše je o domluvě a hledání společné cesty k tomu nejoptimálnějšímu výsledku. Paseka dělá knihy s láskou, 

ať jde o grafické úpravy, obálky nebo samotné texty, a tak by to mělo být. 

 

12. Z tajných zdrojů jsem zjistila, že ti zájezdy s orchestrem 

poskytly nevídanou inspiraci k napsání humorných povídek - už se 

můžeme začít těšit? 

Je to tak, něco jsem napsala, nejsou to povídky, ale román. Námět 

je z muzikantského prostředí, které je svým způsobem specifické. 

Plné humoru, bezstarostného života, ale i tvrdé reality a smutku. 

Ale je to tak čerstvé, že jsem zatím opatrná.  

 

 

Foto: Zuzana Schedová 
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FOTBAL PIVO RAP 

…aneb po čem muži touží 
 

 

Pivo 

V rámci rubriky Jak podpořit malé pivovary, aby nezkrachovaly se dnes podíváme 

na zámecký pivovar Frýdlant. Jak název vypovídá, pivovar se nachází na severu 

Čech – v Libereckém kraji. Toto město se pyšní třetím nejstarším pivovarnickým 

právem na našem území. Bylo mu uděleno již ve 14. století, kdy se pivo vařilo pro 

potřeby místního hradu..                                   .  

Budova pivovaru po staletí vydržela mnoho. V období přelomu tisíciletí se na ni 

například vrhli horliví sběrači kovů a rozebrali téměř celou střechu z hliníku. 

Budova sloužila také například jako sklad zeleniny, či zrárna sýrů. Současný majitel našel vhodného investora a kromě 

obnovy pivovaru zde založil také školící centrum pro sládky. Pivo značky Albrecht (podle slavného velitele Albrechta 

z Valdštejna) zde vaří velmi zkušený sládek – má za sebou už čtyřicet let praxe. K dostání je hned několik druhů. Od 

standardních ležáků po černou dvanáctku s medovým aroma, spodně kvašené pivo Märzen nebo druhy IPA a APA. 

Poslední tři uvedené se řadí mezi silnější kousky. Místní pivo India Pale Ale vyhrálo první místo v soutěži Jarní cena 

sládků. 

Majitel si vzal za cíl produkovat 5000 hektolitrů ročně a expandovat do vzdálenějších krajů, protože místním prý 

bohužel Albrecht tolik nezachutnal. 

Majitel pivovaru by chtěl v budově vybudovat černou kuchyni, otevřít hotýlek a standardní restauraci. Kromě dotací je 

pro tyto plány potřeba, aby se zvedla produkce, což se 

stane v případě, že se zvýší poptávka. 

Pivo Albrecht můžete ochutnat přímo ve městě Frýdlant a 

spojit návštěvu pivovaru třeba s místním hradem a 

zámkem. Pokud nechcete z Prahy vyrážet na výlet, stačí 

zajít do jednoho z dvaceti pražských podniků, které 

Albrechta čepují. Mezi ty hezčí patří například kino Bio 

Oko na Letné, kde si k pivu můžete dopřát menší zákusek 

či rovnou zhlédnout nějaký film.  

 

 

Rap 

Dneska se podíváme na ostravského rappera jménem Sergei Barracuda, 

vlastním jménem Erik Peter. Narodil se 31. května 1990. Když se Sergeie 

ptali, kde vzal svoje jméno, tak řekl, že barakuda je dravá ryba, která 

plave mezi žraloky, a že to hovoří za vše. Ještě předtím se totiž jmenoval 

Haribo. Často mluví o penězích a o zkušenostech s ženami a drogami. Ve 

škole se věnoval basketbalu, ale nebyl v něm nějak výjimečný, a tak v 

sedmnácti letech přestal. V sedmnácti měl také svůj první koncert, který ovšem nebyl moc úspěšný, a ani za něj 

nedostal zaplaceno. Rapovat začal v kontroverzní ostravské skupině Fuerza arma, ze které kvůli neshodám s 

Yzomandiasem odešel a v následujícím roce přišel do labelu Azurit Kingdom, který se minulý rok po hádkách Sergeie a 

Pastora rozpadl. V roce 2010 Sergei ohlásil, že vyjde mixtape Pouliční ekonomická se skladbami jako Tohle Tvůj Dealer 

Neumí, Couro prosím nebo Pouliční ekonomická, po které je mixtape pojmenován. Videoklipy dostaly skladby UFO a 

Pouliční ekonomická. Po dvou letech konečně odměnil své fanoušky debutovým albem Pouliční Ekonomická 2: 

Nechvalně proslulý. Na této desce posunul Sergei svůj zvuk o level výš, což je slyšet například na skladbě Šéfuju. S 

Pastorem se dokonce objevili v klipu Rytmuse k písni Deti Stratenej Generácie. Ve svých dvaceti třech letech se vrátil 

zpátky k basketbalu, dokonce hrál pro ostravský tým NH Flames.  
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Moc dlouho ale nezůstal, podle jeho vlastních slov mu „přeplo“. V roce 2014 vytvořil s Pastorem skupinu AK, a v tom 

samém roce vydali mixtape AK – mixtape. Následující rok spolu vydali své první album AK – Bída a Bolest, na této 

desce Sergeie už dokonce slyšíme zpívat například ve skladbě Cizí Tváře. K této desce vznikla řada videoklipů, jeden 

nechvalně proslulý herectvím Sergeie Barracudy a Pastora – Práce. V roce 2016 Sergei vydává jeho druhé album 

Pouliční Ekonomická 2.5: Notorický Hustler. Nachází se tu opět několik hitů jako např. Agent 47, O.M.B. nebo 

pomalejší Svěží Dech. Jeho prozatím poslední mixtape vyšel o rok později s názvem 713. Mixtape byl zajímavý tím, že 

se vydalo pouze 713 kusů, které byly za 10 minut vyprodané. Ve 

stejném roce vychází završení ságy Pouliční Ekonomická: Láska a 

Loyalita. Byly na něm skladby jako Holka Přede Mnou Má Tu Věc, 

Sauce nebo Nechcou Drama, kde je na featu Smack. V letech 

2019 a 2020 vydal alba Medusa a Medusa II, kde jsou letní hity 

jako třeba Anakonda, Vyplatil jsem zdroj a Legendární. Jeho 

prozatím posledním albem je Produkt, kde rapuje s řadou 

mladých talentů, jako jsou Hard Rico nebo Dollar Prync. Sergei si 

také založil vlastní eshop Skerocuda, kde si lidé můžou koupit jeho 

cédéčka, trička nebo nějaké květiny. 

 

 

Fotbal 
 

Fanoušci Rangers podřízli polského fanouška klubu Celtic mačetou. 

Skupinka tří mužů a jedné ženy napadli a brutálně zabili muže polského původu Kamila Charyszynama, který nahlas 

oslavoval fotbalový klub Celtic v ulicích Glasgow. Podle očitých svědků byli útočníci oblečeni do dresů modré barvy 

Rangers, se kterým Celtic ten den hrál.  

Útočníci pětatřicetiletého Charyszynama, který byl údajně opilý, asi půl kilometru pronásledovali, než mu mačetou 

podřízli hrdlo. Sousedé údajně slyšeli křik před vraždou: „Já jsem fanoušek Celticu, ale komu do toho k*rva co je?“ 

Muž zemřel pouze několik metrů před svým domovem. Britská média zdůraznila, že všichni útočníci byli bílé pleti. 

Skotská policie vyšetřuje incident jako vraždu. Bylo rovněž oznámeno, že policie zadržela dvaadvacetiletého 

podezřelého. 
 

Rasismus ve Slávii 

Jedná se právě o ten samý klub Rangers, který v poslední době upoutával pozornost české společnosti. Bylo to 

především proto, že útočník Rangers Glen Kamara obvinil obránce Slávie Ondřeje Kúdelu za použití rasistické urážky 

během zápasu Evropské ligy proti Slávii. Kamara měl poté fyzicky napadnout Kúdelu. Kúdela popřel obvinění a Slávie 

podala trestní oznámení proti Kamarovi za fyzické napadení. Kamara tvrdil, že Kúdelova verze událostí byla „úplná a 

naprostá lež“. 

Podle informací nebyl v písemném odůvodnění trestu jakýkoliv důkaz o tom, že by se Kúdela dopustil jakékoliv 

rasistické urážky, a věc tak nadále zůstává v rovině tvrzení proti tvrzení. UEFA brala v potaz svědectví Kamarova 

spoluhráče Bonganiho Zungua, který je na kamerových záběrech vidět v blízkosti Kamary a tvrdí, že urážku slyšel. 

To však česká strana rozporovala s tím, že další stejně daleko stojící osoby nic neslyšely. I proto, že si Kúdela zakryl 

ústa. Hráč to posléze vysvětlil tím, že takto komunikuje naprosto běžně a že šlo o automatický pohyb ruky. 

Podle předsedy představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka Kamara ve výpovědi čtyřikrát změnil větu, kterou mu Kúdela 

údajně řekl. Spoluhráč Zungu pak dvakrát uvedl úplně jiná slova. 

Tvrdík také prohlásil, že Kúdelova znalost angličtiny je na tak špatné úrovni, že by nedokázal říct spojení, které 

Kamara ve výpovědi uvedl. Kamara tvrdí, že mu český reprezentant pošeptal větu: „Jsi z...aná opice a víš, že jsi“. 

Slávistický obránce Kúdela dostal trest na 10 zápasů a přijde tak o letní mistrovství Evropy. 

 

  Na rubrice spolupracovali Jan Lipold, Luisa Suchochlebová a Antonín Doležal. 
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LEGRACE NA PLCAE 

LITERÁRNÍ KVÍZ 

Stejně jako loni, i letos Studijní a vědecká knihovna plzeňského kraje připravila na své facebookové stránce 

malý literární kvíz. Každý den se po celý březen na stránce objevovaly různé koláže, každá ukrývající 

jednoho spisovatele 20. století. A protože se mi koncept i grafická stránka kvízu moc líbily, poprosila jsem 

je, zda bych mohla pár jejich koláží použít. A protože jsem souhlas dostala, můžu vám tu kvíz s radostí 

představit. Můžete teď zapřemýšlet (nebo zalistovat v sešitech), o které světové i české autory se jedná.  

Tak přeji hodně štěstí! :) 

P. S. Výsledky najdete na konci čísla. 

               Hani 

 

2 ČEŠTÍ AUTOŘI: 

 

 

 

 

 

4 SVĚTOVÍ AUTOŘI: 
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KŘÍŽOVKA 

1. Část Prahy, kde se nachází naše škola 
2. Kůň z pověsti, skočil z hradu 
3. Hrdina pohádky, snědl vše, na co přišel 
4. Hrdina nejslavnější české animované pohádky 
5. Proslulé hodiny na Staroměstském náměstí 
6. Hrdina ze starých řeckých bájí, nese nebesa 
7. Část domu 
8. Odraz zvuku od překážek, např. v rozlehlých jeskyních a propastech 
9. Vnitřní orgán, používáme ho k dýchání 
10. Časopis založený Tylem, vychází dodnes. 
11. Název tohoto časopisu 

 

 
 
Klára Kutílková 
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REDAKCE 
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