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Studentský časopis Vysoké školy kreativní komunikace



„Zlaté české ručičky“
Isabel Magdič
autorka titulní fotografie



Ahoj čtenářko, ahoj čtenáři!

Ráda bych napsala, že letní semestr s sebou přinesl spoustu skvělých událostí a nám 
tak dělá radost, že o  nich můžeme napsat. Bohužel nám ale současná celosvětová 
situace tuto radost trochu překazila. Nicméně i přes tyto problémy jsme se nevzdali 
a rozhodli se vám v letošním školním roce přinést ještě jedno čtení. A já? Já jsem za 
tohle rozhodnutí neskutečně ráda, protože se znovu ukázalo, že pro vás píše skupina 
šikovných a pracovitých redaktorů, které nezastaví ani karanténa! Proto je mi velkou 
ctí, že vás můžu přivítat na prvních stránkách našeho již třetího čísla! 
  A co tu tentokrát najdete? O koronaviru toho bylo řečeno v médiích již mnoho, ale 
Tereza Blahová napsala o tom, jak se s karanténou vyrovnala VŠKK. Seznámíme vás 
také s tím, co je u nás v redakci nového a Královna ševele II. vás zase seznámí s tím, 
co je nového všude možně, nejen ve škole. A do svého soukromého života nás nechala 
nahlédnout nejen oblíbená Michaela Vaculíková v  rubrice Bedýnka s  nářadím, ale 
něco málo prozradila například i vyučující anglického jazyka Hana Kučerová.
  Slyšeli jste už o tom, že existuje volitelný seminář, který na každé hodině přivítá 
zajímavého hosta? Tak přesně o  tom informuje Tereza Žižlavská, která prozradila 
i to, jací hosté budou na semináři představeni. Dita Svačinová tentokrát píše nejen již 
tradiční recenzi, ale napsala i zprávu o současné situaci okolo HIV. 
  Abychom ale přešli na nějaké hezčí téma a měli se s blížícími se prázdninami na 
co těšit, Tereza Vodvářková a Žaneta Rychtová pro vás ochutnaly spoustu zmrzliny 
v okolí školy. A ty nejlepší zařadily do rubriky Potřebuju zmrzlinu!
  Vzhledem k minulému úspěchu s bonusovým rozhovorem s Ladislavem Ziburou 
jsme i do tohoto čísla přidali něco navíc. Tentokrát, aby ty prázdniny byly ještě lepší, 
přinášíme tipy na výlety nejen po ČR, ale i v zahraničí, kam se letos nakonec snad 
i podíváme! Tak co, těšíte se teď na léto ještě víc? 
  Ještě si však, než se všichni vrhnete do víru prázdnin, přečtěte rozhovor s Reném 
Nekudou. Doufám, že i tentokrát se pro vás stane Povstalec N2 zajímavým čtením. 

Milá čtenářko, milý čtenáři,
příjemné čtení přeje

Kateřina Herodesová
/šéfredaktorka
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Jsme pořád ta stejná parta redaktorů, spiso-
vatelů, bláznů a nadšenců pro časopis. I u nás 
je ale pár věcí nových! Tak například Tereza 
Blahová poprvé v životě uběhla 10 kilometrů! 
Klobouk dolů, Terko! Úspěchy ale slaví i další. 
Tomáš Henry Abraham má také své nové 
poprvé. Poprvé totiž předčítal svou poezii 
před více než 50 lidmi a  jak sám říká: „Bylo 
to super!“ Henry ale není v recitování žádný 
nováček. Vystupoval už například v  Indigu 
nebo v pražské čítárně Black Book. Michaela 
Sandra Veselá je zase fanda do cosplayů a  je 
nadšená z toho, že ji jako hosta pozvali hned 
na několik cosplayových zahraničních festi-
valů! Ani Míša ale není žádným nováčkem, 
protože už třeba v  listopadu navštívila Tsu-
ru Japan Festival v Polsku a už na podzim jí 
čeká další cosplayové dobrodružství. Tereza 
Vodvářková stíhá víc věcí najednou – založi-
la vlastní oddíl v  pionýru, začala chodit na 
bojové umění, poprvé navštívila Norsko, 

Co je u nás v redakci 
nového?

redakce

a  dokonce i  poprvé šla outdoorový závod 
Dark Journey! Dita Svačinová se rozhodla 
postavit výzvě a naučit se latté art. „Zpočátku 
to byla dost velká katastrofa a opravdu jsem 
litovala každého zákazníka, který můj ‚výtvor‘ 
dostal,“ říká Dita. „Postupně se ale z prdelek 
a balónků stala skutečná plnohodnotná srdíč-
ka.“ Žaneta Rychtová říká, že čím je starší, tím 
více si začíná uvědomovat, jak je důležité vážit 
si malých věcí. S tímto tvrzením se ztotožňuje 
i An Ardes, která si užívala karanténu, protože 
díky ní mohla číst povinnou četbu. A abych 
řekla pravdu, i já si karanténu užívala. Posunu-
la jsem totiž během ní prokrastinaci na úplně 
novou úroveň! Rozhodla jsem se, že právě teď 
je ten správný čas na naučení se nové doved-
nosti. A tak jsem si pořídila klávesy. Možná, 
že jsem měla spíš usoudit, že zrovna teď je ten 
správný čas na psaní bakalářky. 

Kateřina Herodesová 



|8

Zdravíčko,

nebudu lhát a rovnou vám přiznám, že koronavirový prázdniny mi moje ševeleníčko 
trochu kazí. ALE! Nemusíte se bát, že bych pro vás nic neměla! Říkala jsem si totiž, 
že mě nějakej vir nedokáže zastavit, pak se to ale změnilo. Pochopila jsem, že korona-
virus nebude žádná sranda ve chvíli, kdy z e-mailů pana prorektora zmizely barvičky. 
Doufám, že už má zpátky alespoň tu sešívačku…
  Pojďme to tentokrát pojmout trochu jinak. Nedívat se do minulosti, ale hledět 
vpřed!
  Byla to těžká doba, přátelé, těžká, když tyhle pyžamový prázdniny skončily. Kolik 
studentů během volna poctivě pracovalo na bakalářce, kolik netrpělivě čekalo na on-
line přednášky a kolik holek si za tu dobu aspoň jednou oholilo nohy? A kluci, co vy? 
Jsme se v tý škole pomalu ani nepoznali! 
  K něčemu to ale dobrý skutečně bylo. Na většině přednášek nás totiž bylo víc, než 
nás kdy došlo do školy. Ani jsem nevěděla, že je nás v té třídě tolik! Přišlo mi to teda 
trochu intimní, protože mě nikdy nenapadlo, že budu vědět, jaký pyžama mají moji 
spolužáci, ale díky tomu jsme se konečně poznali jako celá třída. Prostě pyžamo je klíč 
k úspěchu. S pyžamem jde všechno líp. Možná, že by tenhle outfit měli zkusit i třeťáci 
u státnic.
  Ano, já vím, všichni čekáte na to, kdy tu otázku vytáhnu. Tak teda tady je. Kolik 
studentek přijde po koronavirových prázdninách těhotných? Jasně, teď když to ještě 
není vidět, se žádná veřejně nepřizná… Ale jak už některé studentky ví, není neobvyk- 
lé dostávat nabídky na focení aktů se svými spolužáky. A že je to úkol ze školy? Jasně, 
bráško, to známe. Odstátnicovat s pupkem bude taky úkol ze školy. Kolik takových 
aktů se asi přetvoří na bejbyfotošůtingy? 
  Svoje tipy můžete posílat na adresu povstalec2@gmail.com a  tři z vás v dalším 
čísle odměníme! (Haha, to asi spíš ne.)
  Milujte se a množte se!

Královna Ševele II. 

ŠEVEL
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Nový volitelný seminář významné 
osobnosti české kultury

V  letním semestru se otevřel nový volitelný 
seminář Významné osobnosti české kultu-
ry. Seminář vede Mgr. Pavel Kopecký, který 
bude studentům postupně představovat hosty 
z oblasti kultury a politiky. Studenti tak bu-
dou mít možnost setkat se s  různými za-
jímavými osobnostmi a  budou mít možnost 
rozšířit si znalosti i  z  jiných odvětví. Zde je 
přehled chystaných přednášek a  hostů, pro 
více informací se doptejte případně přímo 
pana Kopeckého. Seminář může po dohodě 
s vyučujícím navštěvovat kdokoliv nehledě na 
obor, který studuje.

Jan Rejžek (literární kritik a publicista)
Martin Komárek (novinář, komentátor, 
spisoval a bývalý poslanec, šéfkomentátor re-
gionálních deníků)
Zbyněk Vlasák (šéfeditor Salonů, kulturní 
přílohy Práva)
Karel Hvížďala (novinář, dramatik a spisova-
tel)
Miroslav Korecký (novinář, působil po 
stupně v Českém deníku, Denním Telegrafu, 
Lidových novinách, časopisu Týden a  nyní 
v MF DNES, vždy v roli pozorovatele a ko-
mentátora domácí politické scény)
Jiří Padevět (ředitel nakladatelství Aca-
demia, spisovatel, mj. autor oceňované knihy 
Průvodce protektorátní Prahou)
Michael Rittstein (český výtvarník, jeden 
z  nejvýznamnějších představitelů expresivní 
figurální malby)
Lukáš Jelínek (politický analytik, komentátor 
a pedagog)
Martin Hekrdla (český publicista a  politický 
komentátor)
Petr Fischer (český novinář, scenárista, 
moderátor a  filosof, v  letech 2016–2018 byl 

šéfredaktorem stanice Českého rozhlasu 
Vltava)
Michal Macháček (český historik, autor živo-
topisné knihy o Gustavu Husákovi)

Tereza Žižlavská

Svět má již dva vyléčené pacienty 
s virem HIV

Historicky druhým vyléčeným člověkem 
s virem HIV je čtyřicetiletý Adam Castillejo.  
  Ten v Anglii v roce 2018 podstoupil v rám-
ci léčby Hodgkinova lymfomu, zhoubného 
nádorového onemocnění mízních uzlin, 
transplantaci kostní dřeně. Buňky obdržel od 
dárce s  neobvyklou genetickou mutací, vůči 
kterým je vir HIV imunní. Od té doby u něj 
přítomnost viru nebyla potvrzena.
  Stejný případ nastal už v roce 2008. Timo- 
 thymu Rayi Brownovi, u  kterého byl virus 
prokázán v  roce 1995, byla v  letech 2007 
a 2008 taktéž transplantována kostní dřeň od 
dárce se vzácnou mutací.
  I přesto, že jsou již dva vyléčení pacienti na-
dějí pro ty, kteří doposud takové štěstí nemě-
li, transplantace se pravděpodobně nesta- 
ne obecnou léčbou pro lidi žijící s HIV.
  Sám profesor Ravindra Kumar Gup-
ta z  Cambridgeské univerzity, který byl ve-
doucím výzkumu, se k  léčbě vyjádřil takto: 
„Je důležité zmínit, že tato léčba je vysoce 
riziková a  lze ji použít pouze v případě, kdy 
nezbývá žádné jiné východisko.“
  Jde totiž o  invazivní léčbu primárně 
určenou k léčbě rakoviny, nikoli HIV.

Dita Svačinová

ZPRÁVY
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Co jsme ve zdraví 
zvládli
Mikulášská párty 

Jedna z velmi očekávaných školních akcí, která 
nemůže na VŠKK chybět. Přestože se jedna-
lo o  mikulášské datum 4. 12., nesla se celá 
párty především ve vánočním duchu a  byla 
každoročně spojena také s  veřejným čtením 
studentů třetího ročníku literární tvorby. Kro-
mě popíjení svařeného vína, dobrého občerst-
vení, hudby, tance a převážně čertích masek, 
bylo pro studenty, pedagogy a  hosty VŠKK 
připraveno také velké překvapení – živá bar-
manská show. 

DOD a Gaudeamus 2020

Dny otevřených dveří lákají každý rok mno-
ho studentů. Stejný cíl má také účast VŠKK 
na Gaudeamu, veletrhu vysokých škol, kde si 
zájemci o studium vybírají tu správnou školu. 
Stánek disponoval nejen žlutými či černými 
gauči a množstvím propagačních materiálů, ale 
také možností vypít si skvělou kávu nebo se ne-
chat vyfotit v novém fotokoutku. Mnoho stu-
dentů toho využilo a vznikly hezké fotografie, 
na kterých je vidět, že VŠKK umí vykouz- 
lit úsměv na tváři.

Výstava Devětsil

Studenti semináře moderní evropské kultury 
navštívili výstavu Devětsil 1920-1931, která 
byla k vidění od 11. 12. 2019 do 29. 3. 2020 
v  Galerii hlavního města Prahy. Ukazova-
la avantgardní díla umělců ze stejnojmenné 
skupiny. Dala si za cíl přiblížit českou avant-
gardu široké veřejnosti a  ukázat jedinečnost 
konkrétních uměleckých děl. Nezahrnovala 
jen výtvarné umění, ale zasáhla také do ob- 
lasti kinematografie, fotografie, grafiky nebo 
scénografie. Pro studenty literární tvorby byl 
tento zážitek příjemný a  především inspira-
tivní.

Lyžák

VŠKK uspořádala svůj historicky první 
lyžák. A  my jsme nemohli chybět! A  nejen 
to. Vyzpovídali jsme jednoho z řad studentů 
a organizátorů Zdeňka Horáčka a zeptali se, 
jak lyžák probíhal jeho očima. 

Ve čtvrtek 20. 2. 2020 odjela skupinka 22 
statečných na lyžák do Herlikovic. 
  „Původně měly být počty daleko vyšší, ale 
takhle zpětně jsem rád, že nás tam byl takový 
rodinnější počet,“ říká Zdeněk v úvodu. Hned 
od příjezdu mezi všemi účastníky panovala 
vynikající nálada. Zatímco někteří šetřili síly 
na večer, většina se vydala směrem k nedaleké 
rozhledně. Na tu nám bohužel nevyzbyly síly 
a čas. Při cestě se všichni vrátili do dětských 

zprávy, proběhlé akce
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A  jaká akce se nejvíce líbila vám? Můžete 
nám dát vědět na našem Instagramu 
@povstalec_n2

Štěpánka Luhanová

a kde jsme byli
letos vidět?

let a za neustálého koulování a sjíždění kopců 
po zadku si všichni výšlap užívali.
  Každý večer jsme trávili celá parta pohro-
madě, ať už se jednalo o společenské hry, nebo 
posezení u  vodní dýmky. Na ubytovně jsme 
byli sami, takže se nám večerní siesty trošku 
protáhly.
  První dva dny jsme vychytali výborné 
počasí, sem tam sněžilo, ale i  sluníčka jsme 
si dost užili. Většina z nás po snídani vyráže-
la na sjezdovku, kde lyžování probíhalo více 
relaxačně než sportovně. Jelikož jsme jezdili 
všichni pohromadě, vznikaly i  na sjezdovce  
nekonečné koulové bitvy. Po lyžování jsme se 
všichni sešli na rozhledně Žalý, kam si někteří 
šli užít výhled do krajiny a jiní doplnit teku-
tiny. Hromadně jsme se pak vraceli zpět na 
ubytovnu, kde na nás čekala večeře. 
  Třetí den nám bohužel celý propršel, ale 
na náladě nám to neubralo. Většina z nás to 
naopak ocenila a doplňovala síly, co to jen šlo. 
Závěrečný den jsme museli poměrně brzy vy-
klidit ubytovnu a do odjezdu nám zbývalo pár 
hodin. Někteří této chvíle využili a vydali se 
na výlet do nedalekého Špindlerova mlýna na 
procházku. 
  „Myslím, že mohu mluvit za všechny. 
Lyžák jsme si neskutečně užili a odvezli jsme 
si z něho spoustu vzpomínek. Pevně věřím, že 
se nám povedlo na VŠKK rozjet novou tradici 
a že se příští rok podobná akce podaří znovu 
zorganizovat,“ říká Zdeněk a já souhlasím. 
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V  rámci mimořád-
ného opatření byla 
VŠKK společně s  ostat-
ními školami uzavřena 
11. března 2020. Začaly tím i u nás takzvané 
„koronavirové prázdniny“. 
  Proces vydání Povstalce N°2 je dlou-
hodobý, proto naše články vznikají s předsti-
hem – tento vzniká 15. března. Nemám tedy 
bohužel představu o tom, jaký je stav ve chvíli, 
kdy držíte časopis v rukou. Další vývoj nelze 
předpovídat. Vláda České republiky přichází 
s  novými opatřeními každý den. Všichni 
chceme věřit, že si toto číslo Povstalce čtete 
v  pohodlí Domečku a  že jste epidemii ve 
zdraví přežili. Ale odhady mluví o tom, že vr-
chol epidemie nás teprve čeká.
  Jak situaci řeší VŠKK? Do školy platí 
momentálně zákaz vstupu a budova je uzam-
čena. Žákům chodí e-maily s  novinkami 
o  současné situaci. Totožné zprávy jsou také 
publikovány na sociálních sítích školy. Situa- 
ce ještě není plně stabilizovaná, protože od 
vyhlášky neuběhl ani týden, ale někteří peda- 

gogové již své studenty kon-
taktovali s instrukcemi ohledně 

distanční výuky – posílají seznamy 
materiálů k samostudiu, termíny online 

konzultací a další pokyny. Od 16. března by 
pak většina výuky měla probíhat prostřednic- 
tvím online přednášek.
  Pedagogové i  vedení školy nepřestávají 
pracovat a většina personálu vyjádřila ochotu 
a vyzvala studenty, aby je neváhali kontakto-
vat, když budou mít nějaké dotazy. Prorektor 
pro studijní záležitosti Lukáš Novák pak ro- 
zeslal i  výzvu k  tomu, aby žáci pomohli se- 
niorům, pro které je virus nejvíce rizikový, 
např. s nákupy potravin a léků.
  Na další vývoj čekáme všichni se zatajeným 
dechem. Teď je na každém, aby dodržoval za-
vedená bezpečnostní opatření. My v  redakci 
Povstalce věříme, že vše společnými silami 
zvládneme a  těšíme se, až vás všechny zase 
budeme potkávat ve škole.

Tereza Blahová

Výuka v čas e
ch koronaviru

proběhlé akce
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POTŘEBUJU 
ZMRZLINU!
Teploty stoupají a prázdniny se blíží. Proto vám 
tentokrát přinášíme tipy, kam si zajít na dobrou 
zmrzlinu, ať už v  rámci relaxace, obalování 
nervů sladkým nebo oslavy splněných zápočtů 
a složených zkoušek. Pojďme se společně podí-
vat na seznam pražských zmrzlináren, které 
nabízí tu nejlepší poctivou smetanovou zmrzli-
nu nebo osvěžení v podobě ovocného sorbetu.
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Crème de la Crème

Zmrzlinářství Crème de la Crème si lidé často 
oblíbí hned po první návštěvě. Tak zajímavý 
a velký výběr zmrzlin za dobrou cenu najdete 
málokde. Všechny zmrzliny jsou navíc bez-
lepkové a kromě klasických zde nabízejí i ve-
ganské. Porci můžete dostat do skla, kelímku 
nebo jednoho z  několika typů kornoutů – 
nabízejí zde dokonce i  domácí kornouty. 
Věřte, že si stačí dát malý kopeček, který sto-
jí 45 Kč, protože je to 80 g poctivé zmrzliny. 
Takový malý tip: porci je možné namíchat si 
z více příchutí – doporučuji dát si malou porci 
ze dvou druhů zmrzliny. Navíc si můžete říct 
o věrnostní kartičku a každou desátou zmrz- 
linu mít zdarma. Zajímavým dárkem je jistě 
bezedný kelímek, který podle počtu osob stojí 
300 Kč nebo 600 Kč. Crème de la Crème má 
celkem tři pobočky. Největší nabídku má asi 
prodejna Zmrzlinový salón na Národní. Za-
jímavá je však také Zmrzlinová vzorkovna, 
kde každý týden nabízejí jednu zmrzlinovou 
specialitu, kterou vyrábějí pro pražské hotely 
a restaurace. kam na zmrzku

Zmrzlinový salon
Po–Ne: 10:00–23:00

Kde:
Národní 341/23, Praha 1

Gelato café
Po–Čt + Ne: 11:00–22:00
Pá–So: 11:00–23:00

Kde:
Husova 231/12, Praha 1

Zmrzlinová vzorkovna
Po–Ne: 12:00–19:00

Kde:
Průběžná 1939/58, Praha 10
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PuroGelato

Kam na zmrzlinu v  okolí Staroměstského 
náměstí, kde se to hemží turistickými past-
mi? Zkuste navštívit PuroGelato na adrese 
Kaprova 11, kde denně vyrábí čerstvé zmrz- 
liny z  farmářského mléka. Kromě Kaprovy 
ulice má PuroGelato po Praze otevřené ještě 
další tři pobočky: Na Hrobci 410/1, Rybal- 
kova 29 a  nově také Na Příkopě 22. Pokud 
hledáte opravdu netradiční kombinace chutí, 
zkuste jejich sezónní příchutě – na podzim 
to byla například dýně, ale já si zamilovala je-
jich celoroční příchuť pistácie! Kromě gelata 
si v  jedné z poboček můžete vychutnat také 
kávu, mléčné koktejly, vafle či jiné dezerty. 

Otevírací doba:
Ne–Čt: 10:00–21:00
Pa: 10:00–22:00
So: 9:00–22:00

Kde:
Kaprova 11, Praha 1

Angelato

Angelato nabízí ve své pobočce nedaleko Vác- 
lavského náměstí božské smetanové zmrz- 
liny a  ovocné sorbety, které jsou vyráběny 
s  láskou v  České republice. Kromě tradiční 
vanilkové a čokoládové zmrzliny můžete vy-
zkoušet také netradiční příchutě, jako jsou 
parmazán s  vlašským ořechem, rýže, datle 
se zázvorem a spoustu dalších. Angelato na-
leznete na dalších dvou adresách: Újezd 24 
a Bělohorská 50. Jejich pojízdný stánek však 
můžete spatřit také na různých festivalech, 
například na KVIFF.

Otevírací doba:
březen/duben denně 11:00–21:00
květen/září denně 11:00–22:00

Kde:
Rytířská 27, Praha 1



17 |

Tereza Vodvářková & Žaneta Rychtová

VANILLE

Jedním z  míst, kam se určitě vyplatí zajít 
a které navíc není ani tak vzdálené od školy, 
je cukrárna a kavárna Vanille, která se nachází 
přímo u  tramvajové zastávky Náměstí Míru. 
Posezení uvnitř je malé, ale milé, v  létě však 
spíše využijete příjemnou zahrádku, která je 
tu od března do října. Výběr zmrzliny je bo-
hatý, a to jak té se smetanovým základem, tak 
i ovocných sorbetů. Můžete si dát kopečkovou 
nebo točenou, obě prý vyrábějí z poctivých su-
rovin přímo na náměstí! Jeden kopeček stojí 
25 Kč a  točená podle velikosti mezi 20 Kč 
a 40 Kč. Zmrzlinu vám zabalí do termokelím-
ků i s sebou, ale podle mě je lepší si ji vychut-
nat přímo na náměstí s krásným výhledem na 
kostel sv. Ludmily.

Vanille – cukrárna
Po–Pá: 7:00–20:00
So: 9:00–20:00
Ne: 10:00–20:00

Kde:
u tramvajové zastávky Náměstí Míru

Vanille – zmrzlinářství (březen až říjen)
Po–So: 9:00–18:00
Ne: 10:00–18:00

Kde:
u tramvajové zastávky Náměstí Míru

kam na zmrzku



| 18

Quasimodův hrb
Určitě každý z vás zná onu fotografii, ze které 
se stal již časem otlučený meme. Sedí na ní 
čtyři chlapci, popíjí čaj z plastových hrníčků 
a je pod ní nápis: Brutální pařba fakulty apli- 
kovaných věd. Já osobně jsem nikdy na žádné 
pařbě fyziků nebo informatiků nebyl, ale měl 
jsem možnost, byť jaksi omylem, zúčastnit se 
pařby fakulty jiné.
  Vraceli jsme se s kamarády jednoho večera 
z literární akce a řekli si, že není lepší místo na 
jeho zakončení než v undergroundovém klu-
bu Zázemí. Zpočátku nás tam nic nezarazilo, 
barman byl stejně zamračený jako vždycky 
a  ani záchody nevypadaly o  moc čistěji. Jen 
fronta na pivo byla oproti jindy trochu delší. 
Stoupli jsme si na její konec a pomalinku po- 
stupovali. 
  Najednou jsem zaslechl větu z rozhovoru 
dvou chlapců nalevo od nás, kdy vyšší z nich 
řekl: „Stejně byla Marie kurva  a  Bůh s  ní 
normálně píchal.“
  „Seš čurák,“ řekl ten druhej. „Zrovna 
tahle část Bible je nezpochybnitelná, prostě ji 
oplodnil Duch svatej. A  jestli tomu nevěříš, 
tak proč to sakra studuješ?!“
  Následně se začali dohadovat o tom, zda 
to byl skutečně Duch svatý, nebo Bůh, zda je 
usnesení konstantinopolského koncilu o troj- 
jedinosti Boha pravdivé, nebo je to kec, a k je-
jich hlasité výměně názorů se začali postupně 
přidávat další a další, až nám začalo být nad-
míru jasné, že jsme se neznámo jak ocitli na 
pařbě teologické fakulty.
  Celou tu skupinu tvořili velmi zvlášt-
ní lidé. Jeden z  nich byl menší postavy, měl 
výrazný náběh na Quasimodův hrb a na očích 
obří brýle, které naznačovaly, že má nejméně 
dvacet dioptrií. V  levé ruce křečovitě svíral 

půllitr, na tváři měl širokánský úsměv a kolíbal 
se šťastně místností.
  Někdo na něj křikl přes celý sál: „Pojď na 
to, Karle.“ 
  Celým jeho tělem projelo vzrušení a  sa- 
mou blažeností se téměř narovnal.
  „Jdu na to,“ pronesl posvátně, sedl si za 
piáno, lehce si poupravil své dalekohledy 
a s chutí zapáleného ministranta spustil první 
ze svého seznamu křesťanských chvalozpěvů.
  Všichni začali zpívat a  celým lokálem 
se rozezněl tak silný chorál, že by před ním 
musel smeknout i  samotný Žižka. Všichni 
vypadali velmi šťastně, jediný barman se za- 
mračil ještě o trochu víc než předtím a všem 
do jednoho nám načepoval podmíráky.

Tomáš Henry Abraham

FEJETONY
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Bakalářka
Je tomu pár týdnů, co jsem jako student 
vstupující do čtvrtého semestru svého vy-
sokoškolského studia, začal přemýšlet nad 
výběrem své bakalářské práce. Témata jsem 
neznal. O seznamu, na kterém jsou napsána, 
jsem neměl nejmenší tušení. Sekci „Závěrečná 
práce“ na školním webu, jsem nadále vnímal 
jako hrozně vzdálenou a  pro mě naprosto 
irelevantní. I  když pomyšlení na téma mé 
bakalářské práce mě stále více a více tížilo. 
  Školní web byl v  tomto směru stále 
zapovězeným místem. Spolužáci se toho-
to tématu dotkli. Začaly se mi potit dlaně 
a čelo. Měl jsem nepříjemný pocit v žaludku. 
Jak mohou v  takovém klidu zmiňovat práci, 
kterou je třeba napsat, abychom mohli řádně 
dokončit své bakalářské vysokoškolské stu- 
dium? Nevím.
     Třetí zmínka, pro mě naprosto osudová, 
byla zmínka ve společném školním chatu. 
Jednalo se o zorganizování jakési „třídnické“ 
hodiny pro všechny studenty, aby se na ni od-
povědělo na všechny nezodpovězené student-
ské dotazy při poradě studentské rady. Ihned 
jsem hlasoval pro a svůj souhlas jsem doplnil 
poznámku: „Konečně bych se mohl dozvědět 
témata své budoucí bakalářské práce!“
     Má ostuda byla nekonečná. Pět spolužáků 
mi poslalo odkaz na již zmíněnou, pro mě 
zapovězenou sekci školního webu a dalších pět 
se mi tiše smálo a přezdívalo mě nevídanými 
výrazy. Hanba mě dohnala k  opětovnému 
zpocení dlaní a čela a v čirém zoufalství a pa- 
nice jsem byl nucen svůj komentář smazat. 
     Později ten večer jsem si dal čokoládové 
sušenky a smál se všem spolužákům, kteří pod 
organizací „třídnické“ hodiny nechali své od-
kazy a  vypadali jako mimo kontext komen-

tující exoti. Také jsem se však, snad na jejich 
počest, rozhodl jeden ze zmíněných odkazů 
rozkliknout a témata si konečně přečíst a při 
troše štěstí si snad i nějaké to téma vybrat. 
     Na ploše mého notebooku se objevila první 
strana wordového dokumentu a  já měl tak 
možnost přečíst si prvních pár témat, která se 
na první stránku vešla. Z nějakého záhadného 
důvodu mě však onen wordový dokument 
začal nudit a já ho musel zavřít. 
     Času je přeci jen ještě hodně.
                                                                                                                                         
Dave Doomed

fejetony
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Sbírka povídek Nuselskej punk od autora 
ukrývajícího se pod pseudonymem Green 
Scum zaujme jistě už svou obálkou. Samot-
ný text je pak psán drsným (často vulgárním) 
nespisovným jazykem, což jistě mnohým 
čtenářům zvyklým na klasičtější díla není 
po chuti. Na druhou stranu musím říct, že 
to dokonale dokresluje autenticitu prostředí 
i příběhů, které autor sám zažil nebo které mu  
vyprávěl někdo z  přátel. Alespoň mě si tato 
kniha získala, přestože přiznávám, že jsem ji 
četla se skupinou přátel na výletě, což jistě 
mělo svůj vliv, protože kdybych ji sama ote-
vřela doma, s  velkou pravděpodobností bych 

Nuselskej punk ji po prvních pár stránkách odložila. Ale věřte 
mi, stojí to za to. V množství vydávané litera- 
tury je tato kniha svým způsobem poměrně 
nevšední a osvěžující. Poté, co si zvyknete na 
způsob, jakým je text napsán, oceníte jeho 
zábavnost a ti vnímavější jistě i skryté hlubší 
myšlenky, protože v  příbězích, ač na první 
pohled humorných, se ukrývá i smutek obyčej- 
ného člověka, který se snaží přežít. Myslím, že 
každý z nás si jistě někdy zažil postoj hlavního 
hrdiny Džuda, který je na konci každé kapi-
toly vystižen slovy: „Srát na to!“

Po dvou letech se tvorba Woodyho Allena 
vrátila zpět na filmová plátna a dějově zavítala 
rovnou do režisérova milovaného města, New 
Yorku.
  Již čtyřicátý osmý film Allenovy kariéry 
se na rozdíl od těch předchozích zaměřuje 
spíše na mladší publikum. Z tohoto hlediska 
je do hlavních rolí obsazena mladší generace 
herců v podání Timothéeho Chalameta, Elle 
Fanning či Seleny Gomez. Ti po boku Judea 
Lawa, Lieva Schreibera či Diega Luny před-
stavují různorodé strany nevinnosti a naivity.
  Příběh se odehrává během jednoho víken-

du. Studentští hrdinové, Gatsby a  Ashleigh, 
přijíždějí do velkolepého New Yorku, ale 
namísto společně stráveného romantického 
víkendu se jejich cesty rozdělí. Ona při psaní 
reportáže pro školní časopis podlehne kouzlu 
filmařské smetánky, zatímco on se potuluje 
uličkami města, které nikdy nespí, po boku 
ironické sestry své bývalé přítelkyně.
  Převtělení Timothéeho Chalameta do in-
telektuála Gatsbyho Wellese, který je mladou 
verzí Woodyho Allena a  který nostalgicky 
proplouvá městem, doplňují krásy New Yor-
ku, které divákům představí optika kamera-
mana Vittoria Storara.
  I  přesto, že je zaměření cílové skupiny 
diváků oproti starším Allenovým filmům 
rozdílné, dílo si zachovává atmosféru jeho 
klasických filmů. Příběh je vtipný, milý, s ná-
dechem nostalgie a melancholie.

Dita Svačinová

Deštivý den 
v New Yorku
      – Woody Allen se vrací na 
Manhattan

Tereza Vodvářková

recenze
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 „Kdybyste měla jedno jediné hned splnitelné 
přání, jaké by to bylo?“
„Proč milujete svého muže? Kolik důvodů 
dáte dohromady?” 

Takto uvádí vnitřní obal sbírku povídek Báry 
Nesvadbové Momentky.  Předposlední kniha 
české novinářky a  spisovatelky vyšla v  roce 
2018 a obsahuje i výstižné a zároveň melan-
cholické ilustrace Ivy Skřivánkové. Příběhy, 
které všechny propojuje ženská hlavní hrdin-
ka, končí většinou předvídatelně, což je tro-
chu zklamání, ale najdou se i  takové, které 
jsou velmi originální. Jedná se o  milostné 

příběhy žen, které touží po lásce a  potýka-
jí se s nepřízní osudu nebo prolhanými a  již 
ženatými partnery. Postavy jsou spíše sche-
matické, zato lidské emoce jsou popsány 
velmi dobře. Není pravdou, že by tématem 
sbírky byly momentky, jak o nich hovoří zad-
ní strana knihy: „Jsou chvíle, které zůstanou 
v hlavě jako v albu. Navždy. Nemusíte je mít 
na fotkách. I  přesto jsou nezapomenutelné. 
Štěstí se skládá z okamžiků. To ostatní je ži- 
vot.“ Spíše by se dalo popsat jako „ženy a je-
jich problémy“. Sbírka je oddechovým, lehce 
vstřebatelným čtivem, avšak od Báry Nesvad-
bové jsem toho čekala více – ke konci už mě 
trochu štvalo, jaké to z žen udělala chudinky. 

Často slyším, že opera je pro staré nebo že 
je intelektuálně náročná. Já toto tvrzení chci 
vyvrátit. Opery jako takové patří spíš do 
kategorie „poslouchej a  užívej“, ne „soustřeď 
se na děj“. Existují samozřejmě výjimky, 
jako například Carmen (ne muzikálová ver-
ze v  podání Lucie Bílé), ale u  Fidelia jde 
především o hudbu a hlasy pěvců.
  Děj této opery je velmi jednoduchý – Le-
onora, převlečená za Fidelia, se snaží z vězení 
osvobodit svého manžela Florestana, který do 

něj byl neprávem odsouzen Donem Pizza-
rem. Nehledě na to, že se použila verze opery 
z roku 1814, zdálo se, že díky scéně, která vy-
padala jako dvůr ve vězení, jsme se přesunuli 
do našich dnů. Vzešla z toho neobvyklá kom-
binace hudby, hlasů, textů písní, scény a děje. 
Člověk měl neustále pocit, že se ocitl v  úz-
kostném kafkovském prostoru, ale neuhasína-
jící naděje vězňů vychvalujících slunce a čerst-
vý vzduch a síla lásky Leonory a Folorestana, 
stejně jako jejich víra ve spravedlnost přebily 
tíseň raz dva. 
  Ještě jednou připomínám, že Fidelio není 
opera o ději, ale o hudbě. Pokud tedy milujete 
klasickou hudbu, je tato opera pro vás. Pokud 
vás zajímá především děj, zkuste Carmen.

An Ardes

Sbírka povídek 
Momentky

Jediná opera 
Ludwiga van 
Beethovena

/5
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Je magický rituál podobný básni? Nebo báseň magickému rituálu? Někteří odborníci 
tvrdí, že kdysi to prý bylo vlastně totéž, ale co dnes, nebo v době relativně nedávné?   
  Otázka, kdo je autorem básně, zda je praktikujícím mágem či nikoli, nemusí být 
snad zásadní nebo možná přesněji: záleží na okolnostech. V mnoha případech může 
magičnost být vložena do poetických souvislostí jaksi zvenku, prostřednictvím básní- 
kova života, takže je-li mágem, pak cokoli napíše, je magické. Za vhodný příklad může 
posloužit Aleister Crowley, označovaný za největšího moderního okultistu. Básně psal 
od mládí, vydal řadu sbírek. Když otevřeme třeba White Stains, knihu vydanou poprvé 
v roce 1898, čteme verše nevymykající se dobové dekadentní konvenci – sonety a neo- 
klasicistní ódy s pseudoantickými motivy a s různými sexuálními narážkami, zkrátka 
vytříbená provokace, jaké psal v té době v Evropě kdekdo.        
  A co například Crowleyův takřka vrstevník Christian Morgenstern? V jeho živo-
topisu mnoho okultních zájmů nenalezneme, Morgensternovy nonsensové verše by 
se přitom bez problémů daly použít v magických rituálech, přímo oplývají zvukovými 
kvalitami ideálními pro intonování zaklínadel, jež navíc vůbec nemusí být srozumitel-
né. Přední český znalec ceremoniální magie Josef Veselý výslovně připouští, že zkušený 
mág si může vytvářet vlastní rituály a využít jakýkoli text, který uzná za vhodný. Pravím 
proto: proč ne třeba Morgensternovo Veliké Lalulá?   
  Záleží tedy více na autorském záměru, nebo na čtenářské interpretaci? Řekl bych, 
že nejpodstatnější je nakonec to, jak báseň funguje v  konkrétním praktickém užití.  
Jedna a tatáž báseň může být za určitých okolností magickým rituálem i zcela obyčej- 
nou básní… Ale existuje vlastně vůbec nějaká „obyčejná báseň“? 

.:. Antonín K. K. Kudláč .:.

„

“
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Rozhovor  

s Reném  
Nekudou

slovo, rozhovor
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Jedna z  prvních otázek, na kterou se Vás 
jistě ptají a  kterou nevynechám ani já, zní: 
Jak dlouho už se věnujete literatuře?
Literatuře? Dvacet sedm let.

Abychom to upřesnili, před dvaceti sedmi 
lety jste začal psát, nebo číst?
Číst. Jako praktický čtenář se věnuji literatuře 
od šesti let.

Na Vašem blogu píšete, že Vaším oblíbeným 
autorem je Oscar Wilde. Jakou knihu od něj 
máte nejraději?
Jednoznačně Obraz Doriana Graye. Mám asi 
pět nebo šest různých vydání, z  toho jenom 
jedno je v angličtině. Takže ano, četl jsem ho 
v angličtině, ale víckrát v českém překladu.

Takže preferujete spíše knihy v češtině než 
v jiných jazycích?
Ano.

Čtete rád poezii?
Čtu rád poezii. Nečtu ji tak často jako prózu, 
ale čtu ji rád. Já jsem měl velké období, kdy 
jsem jezdil po recitačních soutěžích a hodně 
jsem recitoval poezii. Což už teď nedělám. 

Nicméně to ve mně nějakým způsobem zů- 
stalo…

A píšete tedy někdy básně?
Ne.

Říkal jste, že čtete od šesti let. A  kdy jste 
začal se psaním?
No, asi na základní škole.

Kdy jste si ale uvědomil, že je to něco, čemu 
se v životě chcete dál věnovat?
To přišlo až relativně pozdě. (smích) Já si 
myslím, že tak kolem osmnácti devatenácti 
let. Takový zlom, který u sebe považuji za nej- 
důležitější, je cesta do Keni, kam mě vyslal 
Nový prostor, abych tam dělal dopisovatele. 
A vlastně takhle jsem začal psát a měl nějakou 
první vazbu od neznámých lidí z celé České 
republiky. To mě tak bavilo, že jsem se rozhodl 
studovat tvůrčí psaní.

Co pro Vás znamená tvůrčí psaní? Lidé 
chápou tento pojem různě, co znamená 
přímo pro Vás?
Pro mě to znamená příležitost rozvíjet os-
tatní. A  je to rozhodně zajímavý obor, který 

René Nekuda je bývalým studentem Literární 
akademie Josefa Škvoreckého, jejíž místo dnes 
zaujímá Vysoká škola kreativní komunikace. 
Literatuře se věnuje i  nadále, protože se stal 
úspěšným lektorem tvůrčího psaní.



27 |
má nějaké společenské uplatnění a může být 
společensky zajímavý a přínosný.

Nepochybně. Jak Vás napadlo začít s kurzy 
tvůrčího psaní?
Mě to nenapadlo. Mně to nabídl Martin Štoll 
jako rektor tehdejší Literární akademie, spo-
lu s  vedoucí katedry tvůrčího psaní Ivanou 
Březinovou a  mou učitelkou tvůrčího psaní 
Danielou Fischerovou. A nabídli mi to hned 
několikrát a já jsem je zpočátku vždycky od-
mítnul. Ale když přišli potřetí nebo počtvrté, 
tak jsem si řekl, že to zkusím. V létě jsme měli 
kurzy tvůrčího psaní pro veřejnost, tak jsem 
si jeden zkusil vést. A od druhého dne jsem 
věděl, že to chci dělat. (smích)

Tvůrčí psaní jste studoval na zmíněné Li- 
terární akademii Josefa Škvoreckého. Byl 
jste se studiem spokojen?
Na Literární akademii jsem byl maximálně 
spokojený. Jsem člověk, který to asi bude mít 
do konce života v srdci – tu školu. Nedám na 
ni dopustit.

Na místě Literární akademie je dnes naše 
Vysoká škola kreativní komunikace, kterou 
jste navštívil minulý rok v  květnu v  rám-
ci Literární konference. Jaký dojem ve Vás 
naše škola zanechala?
Rozhodně to máte hezčí, než byla Literární 
akademie, co se nějakých věcí na chodbách 
a při studiu týká. A  ten zbytek nemohu po-
suzovat, protože jsem nic od studentů neviděl 
a neslyšel. 

Neměl byste zájem udělat nějaký workshop 
(o tvůrčím psaní) pro studenty VŠKK?
To klidně a velmi rád udělám. Není to žádný 
problém.

Na Vašem blogu a dalších kanálech se stále 
objevuje něco nového. Na čem teď mo-
mentálně pracujete?
Já teď pracuju, prosím, na čtyřech knihách 
najednou. (smích) Což je prostě neuvěřitelné. 
A zjistil jsem u  toho, že nejsem vůbec mul-
titasking člověk, že bych potřeboval jenom 
jednu. Tak se to tak spíš prodlužuje, než aby 
se to zkracovalo. A  za čtrnáct dní budu mít 
novou věc na svém webu, na kterou se hrozně 
těším, a to jsou webináře. Takže teďka vlast-
ně začínám vyučovat formou webinářů. A  je 
to super. Ono to trochu urychlila krize s ko-
ronavirem, kdy jsem musel spoustu kurzů 
přesunout do online vzdělávání. A  jsem 
nadšený z  toho, jak skvěle to funguje. Čili 
doufám, že to pomůže ostatním – když nemo-
hou do Prahy, tak přesto mohou studovat 
tvůrčí psaní. Zrovna dnes po rozhovoru budu 
mít jeden webinář.

Takže dnes poprvé – premiéra?
Ne, ne. Už jsem takhle odučil tři hodiny. 

A jak to jde?
Skvěle. Dokonce i osmdesátišestiletá student-
ka to zvládla a je z toho nadšená. Zatím s tím 
nebyl žádný problém.

Tak to rozšiřujete obzory lidem i  v  jiných 
oblastech než jenom v psaní. (smích)
Ano. (smích) Já už jsem se to také po tom 
týdnu, co to aplikuju, naučil. Každopádně 
jsem z  toho byl překvapený, jak je to super. 
Samozřejmě to chce nějaké přizpůsobení, 
celé té formě, ale funguje to skvěle. Začnu to 
dělat i pro ostatní. Myslím si, že to může být 
zajímavé i  na nějaké průběžné psací projek-
ty užší skupiny lidí. Taková zpětná vazba na 
dálku.

rozhovor
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 Co považujete za svůj největší úspěch?
Největší úspěch teprve přijde. (smích) Asi to, 
že nevzdávám rozvoj oboru tvůrčí psaní a že 
ho jenom nekopíruju ze zahraničí, ale snažím 
se v něm i bádat a ohýbat ho tak, aby se hodil 
do českého rybníčku.

To je hezké. Máte za sebou dost obdivuhod-
né práce.
Děkuju. To je teprve začátek toho, co mám 
v hlavě, ale není na to moc času. 

Určitě už teď inspirujete mnoho lidí a dáváte 
jim možnosti, na které by třeba sami nepřiš-
li.
Ano. Mám radost, že to takhle funguje.

Jedna z informací na Vašem blogu je, že rád 
cestujete. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo? 
Ať už v České republice nebo  někde v cizi- 
ně.
Hmm. Asi mám rád cestování obecně. A nej- 
oblíbenější místo? To záleží podle situace. 
Když potřebuju relax, tak mě neuvěřitelně 
nabíjejí ostrovy jakéhokoliv typu – nemusí 
to být exotika, ale stačí třeba Irsko. Ale jinak 
je mým nejoblíbenějším místem domov, kde 
vlastně trávím většinu času a  kde tvořím.  
Nejsem ten typ, který chodí tvořit ven.

Takže Váš domov je pro Vás vlastně i nejvíce 
inspirativní?
Ano. Ale cestování mám jako takový fil-
tr a odpoutání se od Čech, protože je občas 
důležité mít nadhled a odstup od toho, co se 
tady děje. Takže v tom mi cestování pomáhá. 
I  když teď nevím, jestli budu moc cestovat. 
(smích) Doufám, že ano.

Existuje podle Vás autorský blok?
To záleží na úhlu pohledu. Rozhodně existu-
jí horší a  lepší dny při psaní. A  jestli tomu 

budeme říkat autorský blok, tak existuje. Ale 
jinak si myslím, že něco takového, taková ta 
améba, která přichází odnikud a  pak zase 
zmizí, aniž by to mělo nějaké odůvodnění, tak 
s tím se dá pracovat, takže bych řekl, že neexi- 
stuje. Takže podle toho, co nazveme tvůrčím 
blokem. Pokud je to den, kdy nám to nejde, 
tak ano. Ale jestli je to z dlouhodobého hle- 
diska něco, co může zablokovat jedince, tak 
spíš ne, protože na to jsou techniky, které 
s tím umí bojovat.

Myslíte si, že je tedy důležité psát každý den, 
když některé dny jsou lepší a některé horší?
Nedá se to takhle říct. Jako lektor tvůrčího 
psaní přistupuji vždycky ke každému účast-
níkovi individuálně, protože každý to má nas-
tavené jinak. Je pravda, že to patří k těm obec-
ně úspěšnějším taktikám a že spoustě lidem to 
pomáhá, ale není to cesta pro všechny.

Je něco, co byste chtěl poradit lidem, kteří 
studují tvůrčí psaní? Ať už ze zkušeností 
studenta nebo lektora. 
Asi bych jim chtěl vzkázat, aby všichni zod-
povědně studovali nějaké základní principy 
psaní, takzvané řemeslo. Protože jakmile tohle 
člověk pozná, může si s  tím snadno hrát, ať 
už se vůči tomu vymezovat, anebo to využívat 
ve svůj prospěch, tj. svým způsobem. Určitě to 
má smysl – studovat tvůrčí psaní.

V rámci našeho oboru čteme velké množství 
klasické i  odborné literatury. Jste zastánce 
názoru, že člověk, který chce psát, by měl 
číst klasická díla?
Ono je číst a číst. Dlouho mi trvalo, než jsem 
přišel na to, jak číst a  koukat se na knihy 
způsobem „jak je to napsané“. Literární věda 
má jiný přístup než tvůrčí psaní. Čili do-
poručuju číst ostatní autory. Koukáním se jim 
pod ruku – jak to strukturují, jak píší, co fun-



29 |

Pokud vás rozhovor zaujal a rádi byste se dozvě- 
děli o Reném Nekudovi více, můžete se podívat 
na jeho webové stránky www.renenekuda.cz 
nebo navštívit některý z  jeho kurzů tvůrčího 
psaní. Osobně jsem se jednoho z kurzů zúčast-
nila a  mohu vřele doporučit, stejně jako mate- 
riály, které jsou online.

Tereza Vodvářková

guje a nefunguje a proč, byl-li to nebo nebyl-li 
to záměr autora – takovým čtením se člověk 
hodně naučí. Rozhodně to není něco, co by 
bylo na škodu. Rozebírat díla má podle mě 
smysl u kanonických děl, která jsou všeobecně 
známá. Ale pak je ještě jiný druh čtení, k tomu 
má tvůrčí psaní svůj specifický přístup.

Když se bavíme o  čtení, nepochybuji, že 
rád čtete. Jakou knihu máte momentálně 
rozečtenou?
Teď mám rozečtené dvě a půl knížky. Ta půl-
ka knížky je audiokniha, protože jsem začal 
knížky také poslouchat. Rozečtený mám 
Medvědín od Backmana a  dočítám podru-
hé Manuál pro uklízečky, což mi přijde jako 
naprosto skvělá sbírka povídek. A  ta půlka 
knížky je Dominik Dán, protože mě zajímalo, 
jak píše jeden z  dlouhodobě nejprodávaněj- 
ších slovenských autorů. Akorát jsem neměl 
úplně odvahu to číst, tak to poslouchám, když 
mám čas.

Takže preferujete raději normální čtení než 
poslech audioknih?
Ano, preferuji normální čtení, ale vlastně 
jsem zjistil, že takový ten typ literatury jako 
je Mornštajnová nebo ten Dominik Dán, ta- 
kové to, co se dá přečíst lehce a nepotřebuje 
to supersoustředění, jako je třeba napůl cesty 
ten Manuál pro uklízečky, tak s tím ve formě 
audioknihy nemám žádný problém.

rozhovor
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Otázka, co dělám, když zrovna nestojím za 
katedrou, je poměrně zajímavá, protože svůj 
život chápu jako jednu velikou a nekonečnou 
školu. A mým nejlepším učitelem je právě ži- 
vot sám. Jsem stvořením velmi hyperaktivním, 
„vydrajvovaným“ a  energickým. V  podstatě 
věci je pro mě čas velmi cennou komoditou, 
kterou chci a využívám naplno a beze zbytku. 
Vzhledem k tomu, že jsem velmi extrovertní, 
je můj čas vlastně jedna veliká a  nekonečná 
show.
  Když zrovna nestojím za katedrou, tak 
ve svém pracovním čase (mimo školu) vedu 
obchod a marketing pro celý svět u jedné malé 
a hodně dobré a úspěšné společnosti, což čas 
činí relativním, protože když spím, tak jsem 
v Austrálii či někde jinde na východní polo- 
kouli, pak se přesouvám do Evropy a Afriky, 
a  když tady skončím, začínám na západní 
polokouli. Do toho řídím PR, sem tam si dám 

nějakou strategii a  obvykle přijmu nějakou 
další výzvu. Poslední měsíce se z jistého úhlu 
pohledu dají nazvat jako tvůrčí období, pro-
tože vlastně při každé příležitosti píšu. Píšu 
skripta, studijní texty, články a  knihu. Často 
si o mně moje okolí myslí, že jsem jiný, pro-
tože já skutečně miluji svoji práci a  milu-
ji marketing, komunikaci a  reklamu. Takže 
ať jdu kamkoli, pořád něco zkoumám a  na 
okolnostech nezáleží. V restauraci korporátní 
identitu a materiály, v obchodě jakékoliv akce 
výrobců čehokoli, na ulici reklamní nosiče… 
Takže je to se mnou někdy fakt těžké. Při tom 
všem mám řadu koníčků, a  to aktivní sport, 
cestování, četbu, dobré filmy, hudbu všech 
možných žánrů (přičemž žánr hodně vysti-
huje můj momentální stav mysli) a poznávání 
České republiky křížem krážem. Asi se nikdo 
nebude divit, že rád organizuji akce a  párty 
s hudbou, tancem a celou řadou jiných požit-

Co dělají, když zrovna 
nestojí za katedrou
SPECIÁL s Ladislavem Pátíkem 
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ků, jednoduše je potřeba to někdy pořádně 
„urvat“ a udělat tvrdý „reset“.
  Jo a  pořád přemýšlím. Vlastně 365 dní 
v  roce. Původně jsem chtěl studovat klasic- 
kou filosofii, takže přátelé si ze mě utahují, 
že jsem učitel a marketér s Platonem v  ruce 
a  jsem někde mezi nebem a zemí. I  já mám 
své „líné“ dny, kdy prostě nedělám nic, ale 
vůbec a  absolutně nic, a příjemně se nudím. 
A protože „su z Moravy“, tak tím nejlepším je 
pro mě odjet domů, obklopit se rodinou, vy- 
pnout telefon do ticha a vypnout i  sebe. Jdu 
do lesa, objímám stromy a poslouchám jeho 
řeč. Sednu si na svojí mýtině a  poslouchám 
vytékající prameny. Zajdu si na hrad, který 
máme na kopci. Večer si dám sklenku víneč-
ka, pozoruji hvězdy, poslouchám žáby a jeleny. 
Jsem normální a  dovolím si říci, že u  mě je 
svět ještě v pořádku – tedy aspoň pro mě…

co dělají...
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Jako objekt svého zájmu jsem si 
vybrala svého spolužáka z prv- 
ního ročníku. Jmenuje se Vojta 
a  studuje kreativní marketing. 
Vyzpovídala jsem ho ohledně 
jeho zájmů, kterými jsou sklá- 
dání hudby a  navrhování oble- 
čení. 

Rozhovor 
se studentem 

Vojta Kajer
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Jaký žánr hudby skládáš?
Skládám hudbu podle toho, jaký žánr mě 
zrovna chytne, většinou jsou to rap beaty,  
elektro apod.

Máš nějaký hudební vzor, ve kterém bereš 
inspiraci?
Mega moc je pro mě xxxtentacion, nejen 
v hudbě, ale i mindsetem.

Kdy jsi začal skládat hudbu?
V 5 letech jsem byl u sestřenice, a když jsem 
si vzal poprvé do ruky kytaru, okamžitě jsem 
věděl, že to je můj nástroj. Přibližně v 6–7 le-
tech jsem začal hrát s  učitelem a  pak už to 
jen rostlo. Začal jsem hrát na klavír, bicí, basu, 
ukulele atd. Teď jsem skončil u počítače.

Přidáváš tedy do své hudby reálné nástroje, 
nebo je uměle dotváříš v počítači?
To záleží na mojí náladě.

Přál by sis, aby tvá hudba v budoucnu spatři-
la světlo světa? Dovedeš si představit, že by 
ji hráli v klubu, v rádiu, lidi by to poslouchali 
ve sluchátkách apod.?
Ano, určitě.

Je možné si tvoji hudbu někde pustit? You-
tube, Spotify…?
Jednu věc mám na Soundcloudu, to je zatím 
všechno. Dělám teď hudbu zatím jen pro sebe, 
protože jsem měl strašnou dobu blok a  nic 
jsem netvořil, ale zase se do toho vracím.

Teď přejdeme z  hudebního světa do světa 
módy. Jaký styl oblečení navrhuješ a kdo je 
tvůj vzor?
Navrhuji, co mě zrovna napadne, ale hodně 
se motám kolem streetwearu. Mým vzorem je 
Val Kristoper, který mě nejvíc ovlivnil. 

Máš nějaké plány do budoucna ohledně 
navrhování oblečení?
S kamarádem budem rozjíždět vlastní brand, 
ale na víc informací si musíte počkat.

Chtěl bys něco vzkázat našim čtenářům?
Mám dost plánů do budoucna, a pokud by se 
našli další lidé, co nežijí stereotypně, nebojí se 
obejít pravidla, mají nápady, který ostatním 
připadají unreal, nebojte se mi napsat a něco 
vymyslíme.

Instagram: vojtakajer
SoundCloud: Spirited by am.donex

Tessa Black
 

rozhovor se studentem
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Vyučující Michaela Vaculíková o sobě 
říká, že je cvok. Díky tomu prožívají 
studenti na jejích prvních hodinách 
kulturní šok. Sama vystudovala teorii 
kultury na FF UK a nyní vyučuje post-
moderní etiku, antropologii a filosofii. 
Právě pomocí filosofie Michela Fou-
calta, o které Vaculíková v rozhovoru 
hovoří, lze vysvětlit jevy spojené ne-
jen s koronavirovou situací v ČR.
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bedýnka

Francouzský filosof Michel Foucault říká 
poměrně přísnou myšlenku o tom, že stát je 
nejrasističtější činitel současnosti. Platí to  
i u nás?
Jistě. Dle Foucaultových kritérií rozhodně. 
Tam, kde se stát staví do pozice ochránce té 
nižší, méně kvalitní rasy, nenápadně problém 
nastoluje a posléze prohlubuje.  – Vezměte si 
třeba „romskou otázku“. Jakmile ji stát vždy 
znovu a znovu začne řešit, ve společnosti vůči 
Romům vzrůstá napětí. Zdá se ovšem, že díky 
přistěhovalecké vlně, která se v posledních le-
tech valila do Evropy, a  aktuálně díky koro-
naviru, je problematika romské integrace na 
nějaký čas „vyřešena“ a  nikoho momentálně 
nezajímá. 

Jedním z nejznámějších Foucaultových po-
jmů je válka ras. Jak se projevuje v současné 
situaci spojené s koronavirem?
Válka ras, tedy toto neustálé sociální protiven-
ství, jež je ve společnostech moderních států 
ve dne v noci živeno, je minimálně od 19. sto-
letí dle Foucaulta realizováno skrze techniku 
biomoci. Dikce biomoci je jasná: Já Vás ochrá- 
ním – před nižší rasou či před nepřizpůsobi- 
vou třídou – ale musíte být poslušní a podvolit 
se neustálé kontrole. Kdo k  nám takto pro- 
mlouvá je v  dnešních dnech, ale nejenom 
v nich, více než jasné. Stát. 
  Též je třeba připomenout, že moc je jako 
droga. Základními technikami moci jsou zá-
kazy a  příkazy a  eliminace. Pokud vydávám 
zákazy, příkazy a omezení a ono TO funguje, 
tak jsem opojen...

Mohla byste uvést konkrétní situace, ve 
kterých na nás stát tuto biomoc aplikuje? 
Proč myslíte, že tomu tak je?
Ještě nejsme ani narozeni a již jsou o nás ve-
deny záznamy. Celý život nás provází naše 
lékařská dokumentace, která je sice o  nás, 

ale není pro nás, kdo z  nás kdy do ní pod-
robně nahlédl... Všechna ta očkování, u nichž 
nemáme ani tuchy, co se do nás píchá, pre-
ventivní prohlídky, zápisy dětí do škol, kde se 
zjišťuje co vlastně?, to vše je stroj na výrobu 
organismů...  Proč? – „Stát je dobrovolné pod-
danství, které na sebe lidé bůhvíproč berou...“ 
Řečeno s filosofy Deleuzem a Guattarim.

Vidíte spojení války ras i s jinými situacemi 
než jen s tou koronavirovou?
Samozřejmě. Válka ras se svou technikou bi-
omoci bez skrupulí pustošila celé dvacáté sto-
letí a s neumenšeným sebevědomím napocho-
dovala i  do století jednadvacátého. Stačí jen 
zmínit první a druhou světovou válku, fašis-
mus, nacismus, komunismus, Osvětim, všech-
ny ty rasové segregace, četná pronásledování 
„buržoazní“ inteligence a  jiných zvrhlíků, 
nenávist vůči imigrantům a  opovrhování 
lidmi ze zemí „třetího světa“ či z Chánova... 
Tady všude zaznívá ono já Vás ochráním...

Lze tedy říct, že současnou válku ras živí 
právě rozpor nižší a vyšší vrstvy, zaměříme-li 
se hlavně na zdraví a čistotu?
Čistota a hygiena jsou kulturní kategorie. Jsou 
transkulturní a  kulturně specifické. To zna-
mená, že každá kultura, společnost s koncep-
tem čistoty a toho, co je a co není hygienické, 
„pracuje“. Každá tak ovšem činí po svém. Vez-
měme si třebas psa. Pro muslimy jde o nečisté 
zvíře, pro nás se pes velmi často nachází  
v pozici domácího mazlíčka, s nímž neváháme 
sdílet i  postel. Otázka, kdo má pravdu, není 
na místě. Kulturní významy, které konstruují 
naše „světy“ jsou z tohoto hlediska nerozhod-
nutelné. – Bohužel naše euroamerická kultura 
těžko vstřebává jinakost ostatních kultur a je 
do sebe stále zcela zahleděná v  evolucio- 
nistickém smyslu, tedy pohlíží na sebe jako 
na vrchol vývojového řetězce lidstva. Vše se 
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tak snaží stlačit do stejnosti „velkého bílého 
muže“. 

Rozděluje aspekt hygieny a  čistoty spo- 
lečnost i  nyní? Například na „nemocné“ 
a  „zdravé“, na lidi „s  rouškou“ a  „bez rou- 
šky“…
I z billboardů jsme nabádáni, abychom se vy- 
hnuli zjevně nemocným – my zdraví. Situace 
se vyhrotí, až státy opět otevřou své hranice... 
Biomoc již nyní striktně dělí Evropu na Italy, 
Španěly a občany ostatních zemí...
  Chováme se, jako bychom si měli pomocí 
roušek a  desinfekcí vydobýt nesmrtelnost. 
Začínáme být tak čistí, až již k ničemu jinému 
nejsme.

Jedním z  Foucaultových pojmů jsou i  tak- 
zvané medicínsko-normalizační techniky. 
Co tento pojem znamená a lze ho vztáhnout 
i na jednání naší vlády ohledně zdravotnické 
péče, testování na Covid-19 atd.?
Máte-li na mysli současnou situaci vyvolanou 
šířením koronaviru, pak absolutně! – Naše 
těla nejsou naše těla! Jsou to těla pana Babiše, 
Prymuly, Hamáčka a mnoha a mnoha dalších 
úředníků... Jsme zcela zbaveni vlastní auten- 
tické zodpovědnosti za svá těla, nesmíme 
s  nimi ani v  nejmenším svobodně nakládat. 
Vzali nám zcela naše těla! Pokud Foucault 
používá tento termín – medicínsko-nor-
malizační techniky, snaží se filosofickým 
pohledem poukázat na úzké sepětí státu 
a systému moderní medicíny. V případě stát-
ní biomoci je samozřejmě medicína hlavním 
nástrojem. Aby bylo jasno, Foucault nepod-
robuje kritice jednotlivé lékaře či pracovníky 
ministerstva sociálního zabezpečení, i  když 
by se i  to jistě v  některých případech dalo, 
ale pranýřuje systém, v němž se po celý svůj 
život zpovídáme a zodpovídáme za své zdraví, 
mysl i  tělo někomu jinému nežli sami sobě. 
Lékařům, psychologům, psychiatrům, úřed-

níkům..., prostě státu. – Přitom tělo je možná 
jediný „majetek“, který skutečně prokazatelně 
máme (kdo kdy viděl duši?), a mělo by náležet 
jen nám.                                                                 

Předpokládám tedy, že s  jejich metodami 
nesouhlasíte…
Zde si jen dovolím parafrázovat Nietzsche-
ho text z Genealogie morálky: „... Přicháze-
jí jako osud, bez důvodu, rozumu, ohledu..., 
jsou tu, jako tu je blesk..., příliš strašné, příliš 
náhlé, příliš přesvědčivé, příliš jiné...“ – Tak-
to se Friedrich Nietzsche vyjadřuje o „zakla-
datelích státu“, kteří jsou jako „z oceli“... 

Je tedy dle Foucaultovy teorie možné říct, že 
tato aplikovaná biomoc rozděluje občany?
Všimněte si, jak vzrostla míra podezíravosti 
a strachu, že mě někdo nahlásí, udá... Jak málo 
lidí se pod rouškami usmívá na druhé... Všich-
ni potencionálně jsme ta nižší rasa, všichni 
kolem mě možná jsou ta nižší rasa... Člověk 
přeci vyrůstá z  komunikujícího společenství, 
jež je stmeleno společnou praxí, chcete-li čin-
ností. 

Média nejčastěji zveřejňují statistiky o poč-
tu mrtvých a uzdravených. Je tohle příklad 
metody totalizační moci, jednoho z dalších 
Foucaultových pojmů?
Tyto metody – pastorát, moderní individu-
alizace a  moderní totalizace, dle Foucaulta, 
modelují současnou osobnost. – K tomu je tře- 
ba říci, že každá doba vytváří specifický typ 
osobnosti. „Já“ tedy říkáme v každé epoše jinak 
a z tohoto úhlu pohledu „já“ je pouhý zvyk. – 
Foucault považuje moderní typ osobnosti, 
právě proto, že je tvořen pastorační mocí státu 
a jí odpovídající individualizací a totalizací, za 
nepřijatelný, pro lidstvo zhoubný.
  Metoda individualizace pak vytváří izo- 
lovanou lidskou existenci, osamělé bytí, jemuž 
je namlouváno, že je vyhraněnou individuali-
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tou. S touto metodou doplňuje se pak přístup 
totalizace, kdy se člověk stává pouze jednou 
částečkou populace, masy, číslem ve statis-
tice, anonymní součástí demografických dat. 
Moderní individualizace a totalizace tak, po-
dle Foucaulta, dokonávají dílo „zkázy“.  
  Nyní již poněkud umdléváme, neboť jsme 
přehlceni daty a  křivkami, jež se nějak dra-
maticky nemění,  ale vzpomeňte, s jakým vzru- 
šením jsme v březnu sledovali v masmédiích 
tabulky s  položkami: Nakažení, Mrtví, Vy-
léčení. –  Minimálně od devatenáctého sto-
letí se všichni stáváme položkou v této státní 
statistice. Já je zvyk – tedy zvykli jsme si... Při-
tom jde o velmi specifický přístup k člověku.

Proč si myslíte, že tomu tak je? Proč nejsou 
sdělovány konkrétní příběhy?
Nemyslím, že by nebyly sdělovány konkrétní 
příběhy. Z masmediální kaše, což bohužel není 
můj termín, ale Flusserův, jsou nám neustále 
nabízeny příběhy hrdinů či těch, co vyvázli – 
ze zahraničí, z karantény, z testů, z nemoci... 
Kýčovité momentky, které nás mají dojmout 
či lehce vyděsit, abychom opět na pár hodin 
byli šťastni v bezpečí svých obýváků.

Naopak kdyby byly sdělovány příběhy všech 
nakažených lidí, jaký myslíte, že by to mělo 
dopad?
Mně v  té rovině konkrétních příběhů chybí 
právě onen aspekt těl. Pokud tedy téma náka-
zy koronavirem, pak bych chtěla vědět, proč 
někteří lidé nepřežívají. Největším rizikovým 
faktorem zdá se býti věk, ale proč se ocitají ve 
velmi vážném stavu občas i těla lidí v produk-
tivním věku? Jaká jsou to těla, co s obtížemi 
vzdorují? Aktivních sportovců, nekuřáků, 
uměřených v jídle a pití? Mohu se jen doha-
dovat, protože o tom se nemluví, ale dohaduji 
se tedy, že jen stěží. - Pak bychom se ovšem 
měli zamyslet nad tím, nepřináší-li společnost 
nepřiměřené oběti a  neposkytuje-li solidari-

tu někomu, kdo si ji nezaslouží.  To je opět 
řecké téma, člověk je hoden sociálního res-
pektu pouze tehdy, dokáže-li vládnout sám 
sobě a dát své existenci harmonický rozměr. – 
Hodnota společnosti je dána solidaritou vůči 
nejslabším, to ano, tedy vůči starým, dětem, 
těhotným ženám, ale proč vůči těm, kdo si 
dobrovolně ničí svá těla excesy obžerství 
a  leností. Všimněte si, jak z  našeho slovní-
ku téměř vymizelo slovo askeze. Přitom jde 
o  základní ctnost antického i  křesťanského 
světa. A pokud jde o statistiku, pak mi chybí 
vědomí kontextu. Kontext má neobyčejnou 
sílu, teprve s  ním slova, jevy a  věci nabývají 
reálných významů a hodnot. 

Jak se současná situace týkající se koronavi-
ru reflektuje z pozice společenských věd?
Skvěle. Tyto časy zdají se býti hotovými 
žněmi pro ty, kteří nějakým způsobem re-
flektují odborně sociální realitu. Vyjevují se 
významy a  hodnoty, které jako společnost 
sdílíme či naopak nesdílíme, obnažují se lid-
ské charaktery. Po celých dekádách, kdy by-
chom na naši dobu mohli pohlížet jako na, 
řečeno s  Vilémem Flusserem, postdějinnou, 
tedy historicky nezajímavou, blahobytnou 
a  nudnou, „něco“ se děje. Možná se nám 
právě nyní přihází cosi jako ruptura, zlom ve 
vnímání světa a lidské pozice v něm. O těchto 
„epistemiologických zlomech“ hovoří právě 
zmiňovaný francouzský filosof Michel Fou-
cault a pokládá je za vůbec to nejzajímavější, 
co lze na poli sociálních věd analyzovat.    

A  jaké by tedy mohlo být dle Foucaulta 
z této situace východisko?
Vypnout televizi, vzít si foucaultovský bílý 
rolák a jít si zaběhat. 

Kateřina Herodesová 
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1.  Rutiny

Proti chaosu se dá bojovat jedině pořádkem. 
Ranní rutiny, večerní rutiny, týdenní rutiny – 
to všechno může pomoct. Pro mě je klíčová 
ta večerní – chodit spát přibližně ve stejnou 
dobu a každý večer před spaním si aspoň půl 
hodiny číst – zapomínám díky tomu na sta-
rosti a pak se mi lépe usíná i spí.

Rady  
nápady
Je polovina března a svět je tak trochu v plame-
nech kvůli začínající epidemii koronaviru. 
Ve chvíli, kdy vzniká tento článek, je situace 
velice tísnivá – žádné kulturní akce, zavřené 
hospody i  restaurace, přibývající počet na-
kažených v tuzemsku a děsivé zprávy z Itálie. 
Snažím se ze všech sil nepropadat panice, 
ale je to těžké. A protože nejsem sama, kdo 
s takovým pocitem bojuje, mám pro vás (i pro 
sebe) pár rad na to, jak se trochu uklidnit.
  Nemohu předvídat situaci v  době vy-
dání časopisu. Doufám, že panika už nebude 
v módě. V mých představách už je svět zase 
v normálu, lidé v práci a studenti opět ve škole. 
Pokud tomu tak je, rady na to, jak nepanikařit, 
by se mohly zdát zbytečné – ale není tomu tak. 
I každodenní život s sebou přináší stres – jaro 
na vysoké škole znamená zápočty, zkoušky, 
seminární práce, klauzury nebo státnice.
  Každý někdy cítí paniku, každý je ně- 
kdy ve stresu. Spouštěče těchto pocitů bývají 
různé. Svět se mění, ale stres zůstává. A pro-
to mám pro vás pár tipů na to, jak se stresem 
a panikou bojovat.

2.  Mluvit o tom

Přijde mi, že je v povaze našeho národa, dusit 
všechno v  sobě, dokud to jde. Přitom pak 
máme tendence se tím jen víc užírat. Občas 
je lepší svoje problémy zkusit formulovat – 
zavolat rodičům, partnerovi, kamarádům 
a podělit se o to, jak se cítíme. A pokud jste 
bytostný introvert nebo se za něco, co vás 
trápí, hodně stydíte, zkuste to aspoň napsat 
na papír.

3.  Odpočinek

Někdy se neumíme zastavit. Po škole do 
práce, pak do fitka, po fitku pracovat z  do-
mova, potom uklidit celý byt, uvařit si na celý 
týden atd… Nekonečný koloběh produktivi-
ty. A cítit se špatně, když si na chvíli s přáteli 
sedneme v hospodě, protože za tu dobu jsme 
mohli napsat aspoň tři strany seminárky. Ve 
vypjatých situacích je to ještě horší, protože 
máme pocit, že nic nestíháme.
  Musíme pochopit, že nejsme stroje 
a  nemůžeme fungovat pořád. Potřebujeme 
kvalitní spánek i kvalitní odpočinek – lehnout 
si s knížkou, pustit si film, trávit čas s přáteli 
nebo v přírodě. Dovolit si někdy prostě jen tak 
existovat.

4.  Umění

Umění nás doprovází, ať se děje cokoliv. A my 
bychom si na něj vždycky měli najít čas – do-
bré představení, film nebo knížka nás můžou 
nejen přivést na jiné myšlenky a  trochu nás 
uklidnit, ale také nám mohou přinést něco 
navíc, rozvíjet nás a  posunout nás dál jako 
člověka.
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Chceš k tomu něco dodat? Jsi v úzkých? Potřebuješ nutně s něčím poradit? Svěř se nám! Dotazy 
i připomínky piš na náš e-mail: povstalec2@gmail.com

Tereza Blahová

Žádné extrémně velké trapasy mě v  životě 
naštěstí nepotkaly, ale jeden malý se mi 
nedávno přeci jen přihodil. Zašel jsem se do 
jednoho klubu podívat na kamarádův koncert. 
A když hráli jednu známou odrhovačku, tak 
jsem, jak už se to tak dělává, začal tleskat do 
rytmu. Postupně jsem strhl i další diváky, kteří 
seděli kolem mě. V průběhu kytarového sóla 
se na to již onen kamarád nemohl koukat, za-
vrtěl hlavou, přistoupil k mikrofonu a promlu- 
vil mým směrem: „Henry, Henry, je to mimo.“ 
A  začal tleskat v  jiném, správném rytmu. 
Všichni kolem mě se začali hlasitě smát a  já 
se pokoušel být neviditelný.

Tomáš Henry Abraham

Vůbec mě nenapadlo, že nad touhle rubrikou 
strávím víc času než nad školníma esejema! 
Já totiž obvykle moc trapných věcí nedělám. 
Nicméně mě nakonec napadla jedna situace, 
kdy za mě bylo dost trapně alespoň mým 
kamarádům.
  Byli jsme s partou, kde se všichni známe 
už spoustu let, na našem typickém letním 
kempu daleko od signálu a civilizace – zdale-
ka však ne daleko od alkoholu. Asi v jedenáct 
večer, kdy jeden z  mých kamarádů seděl 
před chatou na takové krásné dřevěné terase 
a kouřil, se cosi vyřítilo z chaty za jeho zády 
v trenkách, bez bot a celé omotané v prostěra-
dle včetně hlavy. Doteď si pamatuju svoje pro-
hlášení: „Hele, brácho! Teď jsem nevěsta!“ i tu 
velkou námahu neukousnout si jazyk. Pomalu 
se na mě otočil, obočí mu o kousek povyjelo 
a pak se významně podíval kamsi přes moje 
rameno. Mě napadlo se pootočit a  hle, na 
vedlejší terase seděla rodina se dvěma malými 
dětmi a hrála nějakou deskovou hru – tedy až 
do mého výstupu. Nyní všichni čtyři fascino-
vaně civěli, to se dalo poznat i přes všechnu 
tu vodku. Chatky od sebe nebyly víc než dva 
metry. No a já na to hlasitě: „Jé! Myslíš, že mě 
slyšeli?“ 
  Obočí mu vyjelo pomalu až dozadu na 
krk, típl cigaretu, vstal a vypadal, že mě uškrtí. 
Naštěstí tehdy přišla přítelkyně, zacpala mi 
pusu a  přesvědčila mě, abychom se hezky 
vrátili dovnitř. Nicméně tuším, že ta rodina 
byla ráda, že přijeli až poslední den našeho 
pobytu.

Michaela Sandra Veselá

Jaký 
byl váš 
největší 
trapas?

rady a nápady
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Cestovatel-
ské tipy na 
prázdniny!
V  této rubrice najdete zajímavé články nabité 
zážitky a  zkušenostmi s  cestováním, ale třeba 
i tipy kam vyrazit. Chtěla bych vám touto ces-
tou ukázat, že cestování (a  to všeho druhu) je 
super a není se čeho bát. Jediné, co potřebujete, 
je čas (a ten si člověk udělá, když opravdu chce) 
a  odvahu udělat první krok nebo (jak říkám 
já) špetku šílenosti. Pokud se i vy budete chtít 
podělit o  své zkušenosti a  zážitky, neváhejte 
nám do Povstalce N°2 napsat.

Tereza Vodvářková
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VZHŮRU DO HOR!

Mít partu přátel je skvělá věc a ještě lepší je, 
když jsou to podobní šílenci jako vy. Tak se 
před pár lety v hlavě šesti lidí zrodil nápad vy-
razit společně na puťák do hor do zahraničí. 
Výlety splňující toto kritérium jsme podnikli 
zatím čtyři. Ve třech případech se jednalo 
o  balkánské země. V  posledním případě šlo 
o Slovensko, ale o tom třeba jindy.
  Češi mají v zahraničí (a to i v horách, nebo 
možná právě v nich) svou jistou pověst - nosí-
me velké těžké batohy, máme s  sebou pivo, 
jsme poměrně šílení, chodíme na zakázaná 
místa a tak dále. A já si tento pohled na náš 
národ už pár let po- 
tvrzuji. Ale vezměme 
to od začátku.
  První navštívenou 
zemí bylo Rumunsko. 
Z  toho mám něko-
lik opravdu vtipných 
zážitků… Například, 
když se můj kamarád 
a  kamarádka hned 
první večer v  horách 
vyhecovali a  jeden 
po druhém vlez-
li do jezírka plného bahna. Nebo když nám 
ovčácký pes (ti jsou v  rumunských horách 
všude) sežral přes noc snídani. 
  V neposlední řadě mezi tyto zážitky patří 
i pán v jednom podhorském občerstvení, který 
se mně a kamarádce snažil prodat koťata. 
  Nejsilnějším zážitkem pro mě (a  nejspíš 
i zbytek mé party) byl ale konec našeho výletu. 
Byl to předposlední den v horách, scházeli jsme 
z kopce dolů mezi salaší a ohradou s ovcemi. 
Okolo nás pobíhala spousta ovčáckých psů, 
kteří nebyli zrovna přátelští, ale krom vrčení 
a  štěkání vlastně nic extra nedělali. Dokud 

jsem nezakopla a neskončila s prokousnutou 
nohou. Náš výlet samozřejmě nabral napros-
to jiný směr – potřebovala jsem co nejrychleji 
do nemocnice. Chodit jsem sice mohla v po-
hodě, ale vzteklinu riskovat nechcete (proto 
bych všem podobně laděným cestovatelům 
doporučila očkování předem, ušetříte si tím 
alespoň nějaké nepříjemnosti)... Prokousnutá 
noha ale nebyla to nejhorší. Když jsme se 
konečně dostali do vesnice, byla už noc a my 
začali stopovat. Museli jsme se rozdělit na dvě 
skupiny a ta moje měla samozřejmě přednost. 
Což nebyla úplně výhra… Protože tak děsi- 
vou jízdu jsem v  životě nezažila. Říká se, že 
na Balkáně řídí šíleně, ale tohle bylo moc i na 

jejich poměry. Celý 
výlet však skončil na-
konec dobře (posled-
ní den jsme strávili 
v restauraci ve městě) 
a ani jeden z děsivých 
zážitků mi vzpomínky 
nezkazil. Vznikla díky 
tomu prima tradice – 
teď alespoň jeden den 
strávíme ve městě 
a  poznáváme míst-
ní kulturu (hlavně 

kuchyni!). Navíc mám teď platné očkování 
proti vzteklině na pět let.
  Druhou navštívenou zemí, vlastně dvo-
jicí zemí, byla Albánie a Černá hora. Musím 
říct, že se mi v něčem tyto země líbily víc než 
Rumunsko, protože když jsme vystoupali 
dostatečně vysoko, byly mnohem bohatší na 
různé květiny a  taky jsme procházeli okolo 
více jezer. 
  Mezi skvělé zážitky jistě patří piknik na 
hřbitově (i  když ještě v  Budapešti), koupání 
v  ledových podhorských jezírkách (ano, stali 
jsme se místní atrakcí – #češi), koulovačka na 
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sněhu v  kraťasech a  tričku nebo horská ka- 
várna. 
  Při našich putováních rádi navštěvu-
jeme nejvyšší hory a  v  Albánii jsme na ni 
šli dokonce dvakrát, i  když první výstup byl 
neúspěšný, protože nás zahnalo počasí. V dru-
hém (úspěšném) případě jsme nehorázně 
zmokli až při sestupu, a když jsme se vrátili 
ke stanům u jezera, nenapadlo nás nic lepšího 
než se jít koupat (opět #češi). 
  Skvělým zážitkem také byla cesta autem 
z města pod horami do jiného města po hor-
ských cestách, kde se auta vyhýbala těsně nad 
srázem (všechno šlo dobře, než jsme potka-
li Italy) nebo následná cesta přes hranice do 
Baru s  řidiči, kteří u  hranic díky svým zná-
mostem (#místnímafiáni) předjeli všechna 
čekající auta. Tenhle výlet jsme navíc završili 
koupáním v moři, večeří a náhodným koncer-
tem v Baru.
  Zatím poslední navštívenou balkánskou 
zemí pro nás bylo Bulharsko. V autobuse do 
Sofie jsme potkali nemálo Čechů, s  jednou 
dvojicí jsme se dokonce potkali několikrát 
i v horách – docela vtipní kluci, kteří kromě 
skvělých historek následně z bulharských hor 
mířili na Olymp. Hned první den se k nám 
opět připojil jeden z potulných psů. Také jsme 
se zase koupali – tentokrát u vodopádů v na-
prosto ledové vodě. Po cestě v  horách jsme 
pak narazili na mnoho jezer, což bylo super. 
Asi neznám hezčí pohled než na hory a vodu. 
Navštívili jsme také Rilský Monastier, který 
mohu vřele doporučit. Nechyběl ani výšlap 
na nejvyšší horu, který byl o  to zajímavější, 
v některých částech byla ocelová lana a hned 
vedle propast dolů. Tentokrát nás v  horách 
neohrožovali psi, ale spíše divocí koně, kteří 
někdy byli dost dotěrní. Nejsilnějším zážit-
kem ale byl jeden den nalehko, kdy jsme se 
vypravili k  jezeru, v  jehož středu se nacházel 
ostrov a na něm keška. Tu tam před několika 
lety umístil jeden Čech a od té doby ji našlo 

jen pár lidí (většinou Češi). U  této kešky je 
varování, že se pro ni určitě nemá plavat, pro-
tože v ledové vodě hrozí vyšší riziko utonutí. 
Všichni, kdo ji našli, pro ni plavali… A  my 
samozřejmě museli taky. A dali jsme to! Byl 
to super zážitek, přestože kešky normálně 
nehledám. Těch zážitků je ještě celá řada… 
Ale poslední, co bych ráda zmínila, byla cesta 
zpět, kdy jsme strávili dvanáct a půl hodiny na 
srbsko-maďarské hranici. No autobusem už 
nikdy více! Ale vyplynul z  toho další skvělý 
zážitek, a to noc v Budapešti, kde jsme otes-
tovali spoustu místních burgráren.

Tereza Vodvářková
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A kam vyrazit v ČR?

Jste připraveni se ztrapnit? Máte další indicii! 
Naberte, co unesete, a rychle ven! Říkají vám 
tyhle hlášky něco? Máte dojem, že jste je už 
někdy slyšeli? Pokud ne, tak jste se narodili 
po roce 2000 nebo jen tak často nekoukáte na 
televizi. Pokud ano, tak už vám jistě došlo, že 
jsou to hlášky ze staré známé Pevnosti Bo-
yard, kde hlavním cílem bylo okrást starého 
Boyarda o nějaké to zlato. Všichni jsme jistě 
za televizními obrazovkami křičeli nápovědy, 
jako by nás mohli soutěžící slyšet, a nadáva-
li jsme nad jejich občasnou hloupostí. To se 
nám to ale napovídá, když máme času ne-
omezeně a k dispozici máme internet. Ale co 
kdybychom měli možnost zahrát si Pevnost 
Boyard a nemuseli bychom jet až do Francie? 
Jednou jsem při svých toulkách po ČR narazila 
na TEPfaktor. Zjistila jsem si o tom víc a vel-
mi mě to zaujalo. Samozřejmě jsem to musela 
vyzkoušet. Uvnitř to vypadá jako v  pirátské 
jeskyni, je tam písek, umělá skála a rostliny… 
Pokud chcete, můžete si půjčit GoPro kame-
ru a tak si celý svůj zážitek natočit a doma se 
s ním pochlubit. Princip TEPfaktoru je stej- 
ný jako u  pevnosti Boyard – až na pár de-
tailů. Hru si můžete zahrát ve dvou až pěti 
hráčích. Vaším úkolem je projít místnostmi 
a plnit úkoly, abyste získali indicie. Když máte 
všechny indicie, rychle utíkejte na pláž, kde na 
vás v pirátské truhle čeká láhev šampaňského. 
Pokud plánujete přespání, můžete si večer užít 
na pláži s grilem a bohatým barem. Myslím, 
že si každý po takovém výkonu zaslouží něco 
pořádného k pití. Večer ulehnete buď do sta-
nu, nebo bungalovu. Možná si teď říkáte, proč 
jsem Vám neprozradila, jaké úkoly na vás če-
kají, ale přeci vás neochudím o ten pocit, kdy 
to vše spatříte poprvé.

Tessa Black 
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Cestování stopem – pro 
někoho šílenost, pro mě 
vášeň

Ahoj! Jmenuji se Adriana Jakubcová a  jsem 
vášnivá cestovatelka. Ze všeho nejraději cestu-
ji stopem, a proto jsem se rozhodla vám o tom 
povyprávět a třeba někoho inspirovat. 
  Co je na tom teda tak skvělého? V první 
řadě je to nepředvídatelnost a  rozmanitost. 
Nikdy nevíte, co budete dělat další den, koho 
potkáte, kde budete, zkrátka kam vás život 
zanese. Přináší to i  dobrý pocit, neboť svým 
cestováním nezatěžujete životní prostředí, 
a ještě k tomu bude vaše peněženka jásat.
  Na vaší cestě potkáte všechny možné 
druhy lidí. Ať už „sluníčkáře“, chytrolíny, po-
divíny, blázny, šílence, umělce, mladé, staré, 
ukecané, anebo naopak ty, co anglicky vůbec 
nemluví (a vy se s nimi budete muset doro-
zumět vyloženě „rukama nohama“ a pak kvůli 
tomu skončíte v  úplně jiném městě a  zemi, 
než jste předpokládali). 
  Zjistíte, kolik krásných duší na tomto světě 
existuje, protože nejedna osoba se bude snažit 
pomoci více než jen popovezením. Nabíd-
nou vám střechu nad hlavou, jídlo, odvezou 
vás přesně tam, kam potřebujete, anebo vám 
budou chtít darovat své auto (což se nejspíš 
neděje tak často, ale jen tím chci říct, že vás 
může překvapit opravdu cokoliv). Projedete 
se rozpadlým trabantem, ve kterém se budete 
bát o svůj život, autem, které jezdí na olej, lu- 
xusním Mercedesem s týpkem, co vypadá jako 
mafián, karavanem spolu s rozkošným starým 
párečkem, který vás následně uvnitř pozve na 
čaj, anebo kabrioletem s maminou, která vás 
překvapí svým neobvyklým hudebním stylem 
a otevřeností. 
  Na stop budete čekat klidně i čtyři hodiny, 
ve většině případů ale mnohem kratší dobu. 

Jednou budete dokonce nešťastní z  toho, jak 
dlouho jste si s cedulí vyhrávali a on vám pak 
někdo zastaví hned v první minutě. 
  Spaní zažijete třeba ve stanu v nádherné 
přírodě, nebo vedle benzinky, případně u dál-
nice (kde se vám celý stan rozpadne), na pláži, 
v  horách, pod střechou autobusové zastávky, 
v  autě, na farmě (kde se vás budou ráno 
snažit probudit zvířátka), v  domovech lidí, 
kteří přespání nabídli, anebo v parku (možná 
omylem vedle psychiatrické léčebny, přičemž 
to, že před vaším stanem leží mrtvý pták, 
zjistíte až po probuzení).
  I samotné řešení hygieny se stane zábavou. 
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V poklidu ve sprše se to asi mockrát nepoštěstí, 
zato koupačky v  ledových řekách či vodopá-
dech si oblíbíte a  v  nejvyšší nouzi se vydáte 
na pool party, kterou jste našli v událostech na 
Facebooku a dostanete se tak na střechu nej- 
luxusnějšího hotelu v okolí. Jeden den se vám 
poštěstí dorazit na obrovskou narozeninovou 
oslavu člověka, kterého vlastně ani neznáte,  
a zažijete tradiční místní party za doprovodu 
několika hudebních nástrojů a národností ze 
všech koutů světa. 
  Ne vždycky je to však pouhá zábava. Ně- 
kdy budete muset přetrpět ten strach, úna- 
vu, vyčerpanost, naštvanost, a  hlavně budete 

muset být trpěliví. Budete brečet, že nemáte 
lepší stan a  teď kvůli dešti máte všechno 
mokrý. Dojdou vám zásoby vody a jídla upro- 
střed ničeho, v  lesích vám budou nahánět 
strach medvědi a divoká prasata, komáři vás 
poštípou vždycky, jakmile to bude možné. 
V  bezradnosti se po celém neúspěšném dni 
vydáte na vlak, který vám jako poslední ujede 
před nosem a  skončíte o  půlnoci uprostřed 
velkoměsta. 
  Ale je fajn tohle špatný překousnout, zku- 
sit jít za své hranice komfortu, překonat to 
těžké a nepříjemné a pak zažít nevšední věci, 
na které budete vzpomínat celý život. Co 
na cestě zažijete, ve vás totiž zůstane hodně 
dlouhou dobu a  také vás to jako osobnost 
změní a dá vám to nový pohled na svět. 
  Tyto všechny pocity a  zkušenosti do-
poručuji všem zažít alespoň jednou za život. 
Ve spojení s  Couchsurfingem totiž za vaše 
cesty nemusíte skoro nic utratit a budete tak 
cestovat s  opravdu malým budgetem. Nejde 
ale pouze o to, že ušetříte, ale hlavně o to, že 
zažijete opravdu neobvyklé dobrodružství, 
které byste na zájezdu s  pobytem v  hotelu 
a dopravou pomocí letadla zažili jen stěží. 
  Díky moc za přečtení, a pokud vás ohled-
ně stopování a low cost cestování cokoliv za-
jímá, neváhejte mi napsat na můj Instagram, 
kde mě najdete pod jménem Ejdry. 

Adriana Jakubcová

bonus
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Bakterie, viry a bůhví, co ještě

Mikroskopické organismy, které aspoň jednou 
v životě zkomplikovaly život absolutně každému. 
No, aspoň jednou… Existuje vůbec člověk, který 
nikdy nebyl nemocný? Já osobně o  tom silně 
pochybuji. Každopádně, máme tu nový test, zamě- 
řený na mršky komplikující naše životy. Stále 
platí jedno a totéž pravidlo: žádné rady tety Wiki 
ani strýčka Googla! 
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1. Je rozdíl mezi japonskou encefaliti- 
    dou a klíšťovou encefalitidou?

a. Ne, je to jedno a to samé. Japonci to   
    jen pojmenovali po svém.
b. Jsou to sice viry ze stejné skupiny, ale
    trošku se liší příznaky.
c. Ta japonská encefalitida je určitě vy 
    myšlená.

2. Jak se dá snadno a rychle zbavit      
    viru, který se projevuje jako opar?

a. Špatná zpráva – člověk se ho nikdy  
    nezbaví.
b. Jedno očkování všechno vyřeší. 
c. Pravidelné popíjení čaje z meduňky  
    vyřeší i tento problém.

3. Kdy se nejčastěji šíří spalničky?

a. V zimních a jarních měsících. 
b. Po celý rok.
c. Především o letních prázdninách.

4. Existuje vakcína proti malárii?

a. Ne, ale existují antimalarika.
b. Jasně že jo.
c. Ne vakcína, ale očkování!

5. Co je zika?

a. Něco, co sis vymyslela. 
b. Virové onemocnění přenášené komáry  
    především v tropických a subtro- 
    pických oblastech.
c. Bakteriální onemocnění, které  
    způsobuje otoky kloubů.

6. Jak se léčí artróza?

a. Jedna vakcína a hotovo.
b. Taková nemoc ani neexistuje.
c. No, dlouhodobě.

7. Jak se projevuje Münchhausenův   
    syndrom?

a. Jedná se o virovou nemoc, která trvale  
    poškozuje nervový systém.
b. Ehm, to je duševní porucha.
c. Jen sem tam v průběhu života kašleš  
    krev, nic víc.

8. Vyskytuje se v současnosti mor?

a. To je záležitost 14. století, takže ne.
b. Ano, především v Americe, Africe,  
    jižní a jihovýchodní Asii.
c. Je rozšířen po celém světě, dokonce  
    i v Praze existují případy nakažených 
morem.

9. Vzhledem k názvu je kopřivka evi- 
    dentně vyvolávaná kopřivou, že?

a. Nope, kopřivka se týká především  
    alergií. Je to svědivá vyrážka.
b. Ano, jsou to takové ty pupínky, které  
    se objevují po kontaktu s kopřivou.
c. Paradoxně se tak nazývá zánět v oblas 
    ti břišního svalu.

10. Může mě postihnout narkolepsie?

a. Trpí jí každý druhý člověk.
b. Jedná se o dědičnou chorobu, která  
    se předává přes druhý chromozom  
    a narušuje tak vývoj mléčných žláz.
c. Kdyby tě měla postihnout, bylo by to  
    ještě v pubertě nebo v dětství.

1b, 2a, 3a, 4a, 5b, 6c, 7b, 8b, 9a, 10c

test a zajímavosti
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Koronavirus sem, karanténa tam. A žáci a stu-
denti jen kroutí hlavou nad otázkou, co s nimi 
má tento vir co do činění. No, spíš možná na-
konec jen ti studenti. Nevím jak vy, co máte 
mladší sourozence, ale moje mladší sestra mi 
předvedla ten nejradostnější tanec se slovy: 
„Nebude škola!“ V tomto článku se ovšem ne-
chci věnovat koronaviru. Chci připomenout, 
že ještě před příchodem tohoto „bacilu“ byly 
ve světě horší věci, jejichž šíření se karanténou 
nezastavilo.
  Jedním z  prvních historicky zazna-
menaných případů hromadného onemoc-
nění byla epidemie tyfu v Athénách přibližně 
v roce 430 př. n. l. V té době byly peloponéské 
války v plném proudu a Athény čelily Spartě. 
Jenže kdyby se vědělo, že se brzy objeví 
zákeřná epidemie, všichni by pravděpodobně 
rychle sbalili stany se zbrojí a  vzali nohy na 
ramena. Doposud se neví jistě, jestli čtvrtinu 
athénských obyvatel skolily spalničky nebo 
neštovice, ale nakonec to vypadá na břišní 
tyfus. Ten je způsobený bakterií Salmonellou 
typhi, která je přenášena stravou nebo špina-

vou vodou. Nemocní pak mají zimnici, horeč-
ku, bolest hlavy, bolesti svalů, trápí je bolesti 
břicha, průjem či zácpa. 
  Druhou takovou noční můrou v  lidských 
dějinách je antoninovský mor, též epidemie 
Antoninus, pojmenovaná podle římského 
císaře Marca Aurelia Antonina, který kvůli 
tomuto moru skonal. Z Řecka jsme se tudíž 
ladně přesunuli do Říma, ale mor se zde 
dlouho nezdržel, pouze od roku 165–168 
n. l. Pravděpodobně se jednalo o neštovice – 
nemoc, kterou si obvykle v dětství odbudeme 
každý, ale jak možná víte, dospělý jedinec tuto 
nemoc snáší hůř. Takhle si nakonec tenhle 
neduh odnesl životy přibližně pěti miliónů 
lidí.
  Zůstaneme ještě chvíli v Římě, jen změ- 
níme dobu. Máme rok 541 n. l., konec antiky, 
na trůně sedí východořímský císař Justinián 
I. a  z  Etiopie se brzy začne šířit do Evropy 
a  Asie justiniánský mor. Jednalo se o  perio- 
dicky se opakující epidemii, která zcela 
polevila až v  roce 750 n. l. Dýmějový mor 
tak s  sebou odnesl okolo 50 miliónů životů.  

Hrůzy větší než koronavirus
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Klasicky se toto onemocnění pojí s horečkami, 
bolestmi hlavy, pocitem chladu a následným 
zvětšením lymfatických uzlin.
  Nastává období renesance. Zatímco umě- 
ní postupně začíná vzkvétat, do Evropy a pos-
tupně i do Asie zavítá černá smrt (též černý 
mor). Tyto dva kontinenty si přivlastnila na 
více než sto let (cca 1347–1453) a  zahubi-
la tak až 75 miliónů lidí. Jednalo se o  tutéž 
zákeřnou bakterii, která způsobuje jak dýmě-
jový mor, tak i septický (otrava krve) a pneu-
monický (plicní).
  Uděláme poslední – a velmi velký – skok 
v  čase. Jsme v  letech 1918, skončila první 
světová válka a  najednou se z  Číny začíná 
šířit jeden z podtypů viru ptačí chřipky, která 
získala jméno španělská chřipka. Jo, taky 
mě to zmátlo – přišla z Číny, ale jmenuje se 
španělská. Má to však svůj důvod. Španělsko 
se totiž jako jeden z  mála neutrálních států 
nebabralo s nějakou cenzurou a řeklo pravdu 
tak, jak je. To ale nezabránilo tomu, aby se 
španělská chřipka nerozšířila do celého světa. 
Tento neduh paradoxně postihoval lidi se sil- An Ardes

Víte, že...?

… v období baroka byly 
jako poděkování za 

odvrácení moru stavěny 
morové sloupy? Ve 

středověku byly totiž 
morové rány chápány 

jako boží trest.

nou imunitou přibližně ve věku od 20 do 40 
let. Takže nevím jak vy, ale jsem ráda, že zrov-
na tento druh chřipky právě neřádí po světě. 
To už by pak to uzavření škol mělo nějaké 
opodstatnění. 
  Samozřejmě těch nemocí lidstvo sneslo 
více. A stále snáší. Jednou za čas se sice obje-
vuje nějaká taková „fujka“, ale my to nakonec 
vždycky přeci jen překonáme. Nějaký korona-
virus nás jen tak nezničí.
  Pečujte o své zdraví, pečujte o svoji psychi-
ku a nechte svoji touhu po životě rozvíjet vaši 
kreativitu!

test a zajímavosti
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Seděla jsem sama u rohového stolku v mým už léta oblíbeným baru. Nacházel se na rohu 
třiadvacátý a od tý doby, co jsem ochutnala jejich růžovej malinovej Gin & Tonic, jsem 
ho začala nazývat svým oblíbeným barem. Dřív jsem sem chodívala i s holkama, tenhle 
bar byl většinou na našem pátečním tahu ten, ve kterym jsme to zakončily. To tady ještě 
chlapi postávali u baru s whiskey v ruce a lačně vyhlíželi, kterou z nás svym pohledem à la 
„já se ani nemusím snažit, ony přijdou za mnou, protože si tady popíjím whiskey, díky 
tomu vypadám víc intelektuálně než ti, kteří chlemtaj Cuba Libre, a navíc nejsem vlezlej, 
jako všichni ti chlapi na parketu“ získají. No a ona tahle taktika vlastně skvěle fungovala. 
Měla jsem na sobě bordó šaty nad kolena, ale na rtěnku podobného odstínu už jsem si 
netroufla. Už takhle jsem středem pozornosti, bohužel ne v tom dobrém slova smyslu. Ale 
podpatkům jsem neodolala, vzala jsem si ty menší, asi sedm centimetrů, ty totiž neklapaly 
tak hlasitě. Ale nejvíc pyšná jsem dnes byla na svoje vlasy. Na oko ledabylý rozcuch, jemné 
vlnky a jeden pramínek vlasů, který mi pořád padá do obličeje, připnutý pinetkou zezadu 
u levého ucha. Tohle mi tak chybí. Vyhrát si s make-upem, vysoké podpatky, výrazný ale 
ne laciný výstřih… Rozhlédla jsem se okolo. Byla jsem jediná žena, která na sobě měla 
šaty. Líčení a podpatky ani nemusím zmiňovat. Byl červenec, k večeru bylo příjemných 
dvacet tři stupňů. Ženy, které postávaly u baru a pily whiskey, měly na sobě většinou buď 
černý kalhotový kostým, nebo džíny a vytahané tričko. Rozhlížely se po baru a přemýšlely, 
koho si dnes odvedou domů. Jedna z nich právě šla směrem k mladému páru, který stál 
na druhé straně nápojového baru a zničehonic vrazila té ženě pěstí. Potom tmavovlasého 
muže, který byl pravděpodobně jejím partnerem, vzala za ruku a odtáhla ho pryč, mezitím 
co se drobná blondýna pokoušela opět postavit na nohy. Asi s ním moc flirtovala, a tak do- 
stala co proto. Možná se tyhle situace stávaly i dřív, ale tehdy to bylo ještě dost neobvyklý, 
aby žena jinou ženu udeřila v baru tak tvrdě, že jí tekla krev z nosu. Teď za to pomalu 
sklidila potlesk ostatních žen, které scénu viděly a ochranka nad tím jen mávla rukou. Nic 
neobvyklého se nestalo. 
  Objednala jsem si další malinovej Gin & Tonic, a protože už bylo po jedenácté večer, 
donesl mi ho polonahej číšník se zaječíma ušima na hlavě. Jo, pěknej byl, jen ty uši si mohl 
sundat. Když šel obsloužit dámy u vedlejšího stolu, jedna z nich ho pleskla po zadku. To 
se trošku zvrtlo, číšník si šel stěžovat na sexuální obtěžování, což chápu… Dál už jsem to 
drama radši přestala sledovat. 

Villanelle
°Tereza Žižlavská
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  Vždycky mě fascinovalo, jak společnost neumí být prostě někde ve středu, ale vždycky 
padá z extrému do extrému. Ať už jde o veganství nebo třeba o rovnoprávnost.   
  Vždycky jsem byla feministka. Každý by měl být. Jen má někdy feminismus negativní 
konotaci. Takovou, kde se ženy zkrátka stávají muži.
  Vždycky jsem byla ráda, když mi nějaký muž podržel dveře, pomohl s těžkým náku-
pem nebo mě pozval na večeři. Nejde o to, že bych to sama nezvládla. Líbil se mi ten 
pocit. Líbilo se mi, když jsem se mužem nechala dobývat a svádět, i když neříkám, že to 
občas nemůže být naopak. Já jsem flirtovala ráda. Ráda jsem se mužům koukala zpříma 
do očí a neucukla jako většina žen. Vyzývala jsem je. Nestyděla jsem se, dokázala jsem 
si říct o  to, co jsem chtěla, ale zároveň jsem pro muže cítila potřebu být tím záhad-
ným stvořením, ženou, kterou je potřeba s láskou opečovávat. Vidíte? Já v tom středu, na 
rozdíl od společnosti, být dokázala. Žádný extrém. Teď sice můžu flirtovat úplně stejně, 
ale v posteli jsem pokaždý nahoře, on po sexu stráví v koupelně o tři hodiny víc než já, 
a pokud jde o jednorázovku, dostávám ještě týden potom ubrečené zprávy. Nevěřila jsem, 
že to někdy řeknu, ale chybí mi mužský ego a  testosteron. Pokud jde o děti, zůstávají 
s nimi doma výhradně muži, ženy samozřejmě chodí do práce. A po práci do fitka a po 
fitku do hospody. Ve fitku můžeme být naprosto přirozeně nahoře bez, to dřív taky nebylo 
běžný. U téhle problematiky jsem byla vždycky na vážkách. Líbilo se mi, když se nosily 
výstřihy a žena zdůraznila své poprsí? Ano. Miluju koupání se v moři nahoře bez? Ano. 
Mám ráda, jak vypadají moje prsa v podprsence? Ano. Nosím podprsenky ráda? Ne. Přiš-
lo mi nespravedlivý, že fotky, kde byly vidět naše bradavky, byly považovány za sexuálně 
pobuřující, zatímco mužské nikoliv? Ano. Připadají mi naše prsa víc sexy než ty mužské? 
Ano.
  Je také zajímavé sledovat, jak postupně vymizela intimita, tak jak jsme ji znali. Teď 
už není pobuřující, když žena běží po ulici nahoře bez, ale taky není zvláštní fakt, že prsa 
ženy už pro muže nejsou atraktivní záležitostí. Začínala jsem být opilá nejenom nostalgií. 
Byla jsem svobodná a intimita mi chyběla i dnes večer. Rozhlížela jsem se po baru, jestli 
by mě přece jen někdo nezaujmul. U jednoho z dalších rohových stolků seděl muž, tipo- 
vala bych osmadvacet, vlasy stažené do culíku. Měl košili podobné barvy jako mé šaty,  
což nevypadalo zle. Oholený nohy neměl. Já taky ne. Všechno v pohodě. Všiml si, že se na 
něj dívám a usmál se. Dobře, to je povolení jít za ním. Ale než jsem se stačila vzpamatovat, 
přišel on ke mně. Byla jsem trochu vyvedená z míry. 
  „Sebral jsem odvahu a přišel si popovídat, já jsem Evan,“ usmál se a podal mi ruku. 
Jeho stisk byl neobvykle pevný.
  „Villanelle,“ řekla jsem a chystala se zeptat, co má rád za drink.
  „Objednal jsem ti další růžovej gin. Není ta chuť jahod moc umělá?“
  Opět jsem byla vyvedená z míry.
  „Děkuju, to je moc milý. A ten gin je malinovej, nenávidím chuť jahod, ta je umělá 
vždycky, až teda na jahody samotný,“ zasmála jsem se.
  „Já zase nenávidím chuť umělý čokolády. Třeba z čokoládovýho jogurtu se mi obrací 
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žaludek, jen na to pomyslim,“ zasmál se a dal přede mě malinovej gin, který ušatý číšník 
právě přinesl. 
  „A co to piješ ty? Vypadá to totiž velice čokoládově,“ zeptala jsem se zvídavě. Jeho 
drink totiž vypadal jako čokoládovej pudink.
  „Kdepak, tohle je prosím Espresso Martini,“ řekl a dal vysokou skleničku s drinkem 
přede mě. „Alkohol a káva, moje guilty pleasures.“
  „Já asi radši zůstanu u ginu,“ zatvářila jsem se kysele a zapila tu kávovou chuť svým 
drinkem.
  „Nevidím tě tu poprvé,“ usmál se, „a v šatech nejdeš úplně přehlídnout.“
  Vůbec jsem nevěděla, jestli to má být kompliment. Byla jsem nesvá. Povídali jsme si 
ještě asi hodinu, byla jsem překvapená, jak nenucená ta konverzace byla. Po pár dalších 
ginech a kávovejch martini jsem měla chuť ho pozvat domů. Nastala vtipná situace, kdy 
ho překvapivě napadlo to samé: „Nechtěl bys… Nechtěla bys…“ řekli jsme naráz. 
  Šli jsme ke mně. Mám ráda, když po ránu vím, kde mám svoje věci a můžu se případně 
hned odlíčit nebo vysprchovat. Cestou ke mně bylo ve vzduchu cítit napětí, jaký jsem 
necítila už vážně dlouho. Líbil se mi. Byla jsem neuvěřitelně zvědavá, jak bude večer 
pokračovat.
  Když už jsme stáli před mými dveřmi, zničehonic mě políbil. Zrovna jsme se něčemu 
smáli, takže jsem to vůbec nečekala. Líbat teda uměl. Nebyl to hned takovej ten vášnivej 
polibek, kdy už ani nevnímáte, byl opatrnej, lehkej. Připomnělo mi to pocit, když jsem 
váhavě poprvé okusila portugalský Pastéis de Nata - nejdřív jsem lehce ochutnala křupavý 
okraj, pak pudink… a pak jsem se jich nemohla nabažit. Nevím, kdy jsem tohle cítila 
naposledy. Moje minulý rande bylo katastrofa. To jsem si nadobro řekla, že to s touhle 
dobou prostě vzdávám. Přišel na večeři v těch nejuplejších kalhotech, co jsem kdy viděla, 
k večeři si objednal Caesar salát a pak mi chtěl ujídat hranolky od burgru. U  jídla mi 
vyprávěl o své expřítelkyni, dvakrát se u toho rozbrečel a potom potřetí, když mi sdělil 
své trauma ze svých palců na noze. Platila jsem samozřejmě já. Řekla jsem si, že to ještě 
zkusím a vzala ho k sobě, což jsem dělat neměla. Kromě jeho neustálého „pojď, pomiluj 
mne“ (ano, opravdu používal slovo „mne“) přišla potom další rána v podobě jeho proměny 
při sexu, kdy jeho „říkej mi děvko!“ na mě bylo prostě moc. Poslala jsem ho pryč i s jeho 
infantilním růžovým prádlem s králíčky. Zato tenhle kluk, to bylo něco naprosto jinýho. 
Po prvním polibku jsem si byla jistá, že ho chci v posteli. Nevedl žádný stupidní řeči oko-
lo, nebrečel, nevoněl žádnou květinovou vůní a taky… on prostě políbil první mě. Celkem 
by mě zajímalo, co se honilo hlavou jemu. Dál už to mám trochu rozostřený, ale vím, že 
nahoře jsem rozhodně nebyla.
  Ráno jsem se probudila s kocovinou, ale naprosto spokojená. A ještě víc jsem se utvr- 
dila v  tom, jak mě ta doba, ve který žijeme, strašně štve. Vždycky jsem chtěla, aby se 
usilovalo o rovnoprávnost žen a mužů… ale muži ať zůstanou muži a ženy ženami. A co 
bylo nejlepší? Že jsem se probudila sama. Bez vzkazu, bez rozloučení. Jako za starých 
časů. 
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Hodina právě končila. Beztak profesor vykládal cosi nezáživného, na co se už ve čtyři 
odpoledne většina žáků špatně soustředila. Jana byla jiná, nesoustředila se nikdy. Dychtivě 
pokukovala oknem ven na provázky deště zpod kapuce.
  Když jí v kapse zavibroval telefon, skoro neznatelně se usmála a zobrazila si zprávu. 
  Zítra u mě pořádáme párty, přidáš se?
  Každá buňka v jejím těle se pro tu představu nadchla.
  Neměla bys, radil hlas v hlavě. 
  Ale uděláš to, šeptal druhý.
  „Promiň,“ ozvalo se za ní. Petr, známý brýlatý kluk, vypadal nervózně. „Mohla bys mi 
dát poznámky ze včerejška? Nebyl jsem na odpoledních hodinách.“
  „Um, jo,“ přikývla. Dělala, že si nevšimla, jak neustále uhýbá pohledem a ošívá se. „Dej 
mi mail,“ její hlas byl tichý, oči se schovávaly pod dlouhou, hnědou ofinou a na tváři jí 
skoro neznatelně zahrál pobavený úsměv. Viděla mu do hlavy úplně jasně.
  Petr jí mail nadiktoval a otočil se ke své tašce. Chvíli v ní šátral, než vytáhl dárkovou 
krabičku. Dal si pozor, aby ji nikdo neviděl, jenže když se otočil zpět k Janě, byla pryč. 
Zase zmizela.
  Netoužila po delších rozhovorech. Vedly by ke sblížení, a jak by to dopadlo. Chudáček 
neví, do čeho se pouští.
  Jana mířila s deštníkem ke stánku s pizzou a z rukávů bundy jí koukaly jen konečky 
prstů. Neubránila se myšlence, kolikrát si asi ještě stihne dát pizzu. Čas jí utíkal přímo 
pod rukama a snažila se na to nemyslet.
  „Tuňákovou, poprosím,“ vytáhla z peněženky pár drobných.
  „Jistě,“ přikývl prodavač, a zatímco se jídlo ohřívalo, pokusil se navázat konverzaci: 
„Vy jste taková sympatická.“
  „Já?“ 
  Jestli doufal, že se po tak laciném komplimentu začervená a poděkuje, byl dost vedle. 
Ta pizza ji zajímala daleko víc.
  „Nikdo další tu nestojí,“ usmál se a pokračoval: „Ale dneska je příšerné počasí, co?“
  Jana se zadívala do jedné z kaluží. „Hm. Tohle počasí…“
  „Prosím.“ 
  Prodavač jí nejprve podal její kousek pizzy a pak se sehnul pod pult pro ubrousek. „To 
víte, já –“

Panna Jana
°Michaela Sandra Veselá
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  Byla pryč. Jakmile se narovnal, koukal už jen na prázdné okénko a  Janu nikde 
neviděl.

 Vešla domů a pokusila se potichu protáhnout kolem obývacího pokoje, kde hrála nahlas 
televize. Všimla si, že z gauče bezvládně visí ruka. Výborně, takže se stihl opít a usnout. 
Dnešek je vlastně docela fajn den, nikdo přece nestojí o to, aby po něm otec řval a házel 
věci hned jak přijde domů.
  Využila situace a zmizela do koupelny. Před zrcadlem ze sebe sházela oblečení a pus-
tila z kohoutku teplou vodu, chrstla si ji do obličeje a vychutnávala ten pocit.
  Její tělo se začínalo měnit, obličej pokryly barevné ornamenty, na kůži se objevovaly 
šupiny a jen tak tak sebou stihla mrsknout do vany, než se z jejích nohou stal ocas. Zdála 
se teď ještě krásnější než dřív.
  Naštěstí většina lidí na povídačky o děsivých mořských pannách, které pomocí perly 
ovládnou těla lidských dívek, nevěřila. Kdyby ano, skrývat se by bylo daleko těžší, protože 
její pravá podoba se ukázala při kontaktu s vodou.
  O její rase se povídalo, že svádí mladé muže a pak je někde utopí. To ale nebyla tak 
úplně pravda. Pokud je někdo naštval, klidně ho utopily rovnou. Jana tohle nikdy ne- 
udělala, i když k tomu párkrát měla blízko. Tomu idiotovi ve vedlejší místnosti by klidně 
provedla něco příšerného, jenže to by na sebe mohla upozornit.
  Jen pět měsíců však může zůstat v tomhle těle, pokud nezíská duši mladého chlapce 
a čtyři už byly skoro pryč. Jana se zamyslela a sáhla po telefonu. Znovu si zobrazila zprávu 
od Tomáše, která jí přišla ve škole. Chtěla ho vidět. Kolikrát ještě dostane tu možnost?
  Jak těžký může bejt sbalit a zabít jednoho chlapa? Pak si můžu nechat tohle tělo!
  Přemýšlela, až si po chvilce uvědomila, že má nehty nepěkně zaryté ve stehně a uvol-
nila se.
  „Možná…“ zamumlala se rty napůl ponořenými do vody. Na chvilku přimhouřila oči. 
Pak překlikla do emailu, kde měla uloženou Petrovu adresu. Zhluboka se nadechla.
  Zapomněla jsem, že mám rozbitý foťák, ale můžu se za tebou s poznámkami stavit. 
  Koukala na display. Minutu, dvě… Odesláno.
  Rychle třískla horním rohem telefonu o okraj vany, aby si to nerozmyslela, a sledovala, 
jak se několik střípků vysypalo do vody.

povídka
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She was just another broken doll
dreaming of a boy with glue.

Atticus

Přešlapovala jsem na místě, kde bych neměla být. Kapky podzimního deště mi stékaly po 
tváři, na které se brzy začnou mísit se slzami. Cítila jsem to. Zoufalství někde hluboko 
uvnitř sebe, které se v doprovodu čím dál silnějšího třasu svalů pomalu dere na povrch. 
Zacukalo mi ve spodním rtu. Kousla jsem se do něj. Ta nepatrná bolest mi byla téměř 
příjemná. Víc než před pár momenty. Stále jsem ho cítila. Stejně tak pachuť kouře z ci- 
garety na jazyku. Přejela jsem si prsty po podrážděné kůži na temeni. Nesnáším tahání 
za vlasy. Ty jsem teď měla zpocené a zvlhlé deštěm. Málem bych se i pousmála nad tím 
načasováním. Seslali snad na mě svrchu očistnou sprchu? Jenže tuhle špínu bych nesmyla 
ani s pomocí mýdla a rejžáku. 
  Město již sundalo zářící masku a poodhalilo svou temnou tvář. Měla bych se konečně 
sebrat a jít domů. Nechtěla jsem se s tou temnotou blíže seznámit. Zkontrolovala jsem 
čas na mobilu. Bylo ještě brzo. Potřebovala jsem se vyhnout dotazům ohledně srazu 
s  kamarádkou a  poznámkám, že jsme mohly poklábosit déle a  popít více. O  to delší 
dobu bych musela skrývat důkaz usvědčující mě ze lži, který se mi zatím vybarvoval na 
krku. Nejraději bych hned zalezla do své postele a snažila se hrát si na to, že neexistuju. 
Chtěla jsem být sama. Zároveň jsem se toho bála. Namísto toho, abych se rozvalila doma 
v pyžamu, cpala se čokoládou, zatímco by mi v uších hrálo All By Myself, a brečela do 
polštáře, aby mě nikdo neslyšel, jsem se bezmyšlenkovitě vydala toulat do ulic. 
  Byla jsem rozbitá. Občas si říkám, že mě nejspíš už jako malou špatně poskládali. 
Nikdo mě nedokázal spravit. Ne dlouhodobě. Byla jsem panenkou na hraní, která brzy 
omrzí. Toužila jsem po tom, aby se o mě někdo zajímal. Staral se. Pronikl až do mé vadné 
mysli a slepil ji dohromady. Ztrácela jsem čas s lepicí páskou, o které jsem již ze začátku 
věděla, že nevydrží. Po chvilce se bolestivě strhla nebo jen tiše odpadla. Otevřela staré 
rány. Po čase příležitostných povrchových úprav vám dříve nebo později dojde, že na to, 
co je rozbité, potřebujete kvalitní lepidlo. 
  Se vzlykem jsem se zbavila posledního kousku pásky, rozsypala se ještě víc a doufala, 
že se konečně objeví ten kluk se vteřiňákem. 

Na to, co je rozbité, 
lepicí páska nestačí

°Tereza Bartošková
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povídka

Epidemie samoty
°Tereza Bartošková

Na inkoustové hladině Vltavy se zrcadlily hvězdy. Někdo by na tomhle večeru jistě 
našel něco poetického. Ale já o poezii věděla jen málo. Četla jsem tak maximálně Máj. 
Rozeznala jsem Velkou medvědici. Nikdy jsem se v souhvězdích moc neorientovala, ale 
on mi je jednou, poté, co jsme se milovali u něj na střeše, popisoval. Prstem sem tam 
přejížděl po noční obloze a snažil se mě ohromit svými znalostmi, které nejspíš získal pár 
hodin předtím z Wikipedie. Dlouho mu to ale nevydrželo, protože jsem ho přesvědčila, 
aby si jeho prsty našly jinou činnost. 
  Přehodila jsem si zpola vypitou lahev vína do druhé ruky a opět si přihnula. Snažila 
jsem se na jazyku rozeznat chuť ananasu a jemné květinové tóny. Na etiketě mohlo stát 
cokoliv, ale já necítila nic. Vůbec nic. Možná tak hloubku prázdnoty v  sobě. Dřívější 
bolest mě už přešla. Propila jsem se k necitlivosti.
  Mým zorným polem proplouvala loď. Zaostřila jsem na její název. Cecílie. To by bylo 
fajn jméno pro tu mrchu, která se hodí tak na to, aby mu předala kapavku. 
  Po svých zkušenostech jsem uvažovala nad tím, jestli nemám na čele nálepku s krát-
kým datem spotřeby. On byl první, kdo se se mnou sešel víckrát než jednou nebo dvakrát. 
Začínala jsem si myslet, že by to konečně mohlo vyjít. Že jsem potkala kluka, ze kterého 
se nestal jen další bezejmenný úlet, ale někdo, koho bych mohla představit svým rodičům 
a přátelům. Nemyslela jsem si, že jsem pro něj dost dobrá, proto jsem se snažila mu ze 
sebe dávat to nejlepší. O to víc jsem teď litovala. 
  Na kamenných kostkách chodníku se ozval klapot podpatků. Už jsem byla otrávená 
tupým zíráním před sebe, tak jsem se za ním otočila. Rázným krokem ke mně šla dívka 
v  koktejlových šatech barvy uzrálých višní, přes které měla ledabyle přehozený kabát, 
jehož knoflíky nebyly správně zapnuté a  límeček mu na jedné straně odstával. V mo-
mentě, kdy se přiblížila dostatečně na to, abych jí viděla do obličeje, jsem si ve slabém 
světle pouličních lamp nemohla nevšimnout jejích smutných očí, které lemovala rozpitá 
řasenka. Z její tváře jsem měla pocit, že prožívá jakýsi vnitřní konflikt, že chce utéct, ale 
na druhou stranu se i zastavit. Za ní se ploužil se svěšenou hlavou kluk, který v ruce svíral 
kytici růží. Mezera mezi nimi se s každým dívčiným krokem zvětšovala. V duchu jsem 
se ptala, proč se chlapec nerozběhne, proč ji k sobě láskyplně nepřitiskne. Setřela jsem 
z tváře další slzu, která se vydrala na povrch. Prošli kolem. Stále ve stejném směru, ale 
ne spolu. I když jejich těla postrádala vzájemné doteky, každý se vydal jinudy. Přemýšlela 
jsem, jestli se jejich cesty opět spojí. 
  Jsou také odsouzeni k tomu podlehnout epidemii samoty?
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… vždyť přesně proto máš mě rád,
tak pověz mi, proč mám jít spát?!
Teď, zrovna teď, když vše se točí
a ani malinko, ani trošičku se mi neklíží oči.

Z peřin a polštářů palác nás chrání,
jsme jen tak, Eva, Adam v ráji.

A jiskry a plamínky tančí tady i tam
a támhle a venku a… tak proč spát jít mám?
Vždyť přesně proto máš mě rád,
že hraju si, zpívám, že smát se chci dál.

Ruku mi podej a na chvíli posaď se,
budu Ti vyprávět, jak rostou kosatce,
jak na nich motýli z kukly se rodí,
jak vlny unáší flotilu lodí…

Jak tohle může se v jeden okamžik dít?
A z kolika můr nočních musím se probudit?
Proč mám jít spát? Za bdělosti dějí se divy,
bez nočních můr, jen my dva, co nám chybí?

Spánek…

°Tereza Chladová
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Velmužaté huš

Řekl velmi pětkrát:
  Nechci už,
   znovu už,
    nikdy už,
     prostě už,
      snad jenom… muž.
A já mu řekl nevelmi a jednou méně:
  Huš jedna,
   huš druhý,
    huš troje,
     huš čtyři a krát.
A on na to, že to je bez dvou dva 
a to znamená, že spolu nebudeme.
A mně se v tu chvíli chtělo velmi, 
ale velmi moc počítat.

°Tomáš Henry Abraham
poezie

Venku se zas plechatí

Ačkoliv se noční vítr jarní
A slunce začíná kynout
Mé okolí stále jen kolatí
Nárazníkovatí
A sem tam zablinkratí
Začínám pociťovat reznou alergii
Kýšu a  hledám druha bez alobalového 
trojobalu
Jsem osvícen
Dálkovými reflektory
A zase kýšu
Nesnášuju nadzim
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Seventeen

So talk to me baby
like we don‘t know each other.
And I will rip these fishnet stockings
and tie you with them
to scream:
„You owe me new ones, Sir!“
And then we laugh
and have a great sex
even after so many years.

Picasso
 
Paint me 
till we are lost in lines 
like two writers 
desperately looking for a muse. 
 
Paint me 
gently, 
with your bare hands on a canvas 
and let me see  
your brightly colored palette. 

Gin, music & sex

We are just lying there
happiness in our veins
and you are imitating a guitar
on my olive legs
and then
I’m changing
from your instrument
to your painting canvas
until you want to dance
with me again.

Coffee Lover

Exactly how I like it –
dark, hot and sweet at first sight.
Every strong flavor is melting into you.
And I promise,
I won‘t let a single drop of
you
be useless.
Maybe just a little bit
on our coffee table.

You are the coffee I came for.

Possess

This is different.
We are not alone.
That‘s what you think.
You are fucking blind
because I want it that way.
I like to see you like this.
Begging.
Desperate.
So

does it hurt
enough yet?
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Gallery of little deaths

„What are these? What am I looking at?“
„They are having a little death, darling.“
„How can you catch a death in a photo?“
„It is easier when you want to be dead.“

Right here, right now
I am looking at these women
and I want to be like them.
Spontaneous.
Happy. 
Beautiful.

And he said:
„Honey, let me take care of your soul.“

poezie
°Tereza Žižlavská

Up to Heaven

I really want to know you!
With all your insecurities,
with all fears,
with all doubts,
with all screams.

I’m climbing slowly into you.
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Tvoje a moje

Ty tvoje uplakaný oči
Toužící po mně

Tvoje vůně
A můj neutichající noční strach
Že o tebe někdy přijdu
Přijdu? 

Moje lhostejnost 
A tvůj neutichající ranní stesk
Že jsi o mě někdy přišel
Přišel? 

Ty moje uplakaný oči
Toužící po tobě 

°Kateřina Herodesová

Poslouchej

Ptal ses mě: „Proč jsi se vrátila?“
A já plakala.

Plakala jsem, že vedle tebe nemůžu usínat
Nemůžu tě něžně i vášnivě líbat
Nemůžu se s tebou smát
Nemůžu být jen tvá

Já mlčela.
A tys mě neslyšel.

Jaký to bude?

Řekni mi
Jaký to bude?
Až se tam zas vrátíme

Budu tolik plakat, až tě tam uvidím stát?
Budu tě milovat, až nebudeš mě znát?
A co když
Ty budeš to chtít?
Znovu se mě vzdát
Budu tě milovat, až se budeš smát?
Budu tolik plakat, až nebudu chtít hrát?

Tak mi to řekni
Jaký chceš, aby to bylo?
Až se tam zas vrátíme
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Chci víc 
než fotku v zrcadle bez trička
a posílat si selfíčka 

poezie
°Tereza Bartošková

I wish you were a sea
that would drink my tears 
and hold my deepest fears. 
I would drown in you
and it would be so pleasing.

Tvá přítomnost mě dráždí
jako vůně rozlité whisky.
Zanechals po sobě hořkost 
podobající se kocovině.

Ty.
Touha.
Samota.
Chtíč.
Všechno.
A nic.





Jiří Chyla, grafika



Letadlo v krajině



Karel Komorous, fotografie

Pohled na les
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