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Nazdar chlape!
I ty, vole, bejku, borče, vejpitko, banáne, čmoude, prcku, saláte, 
hvězdo, magore a tak dál, prostě vy všichni, co máte rozum v 
hrsti a nářadí v kalhotách. 
Všimli jste si, kolik časopisů všelijak zkoumá, jak to mají 
ženy? Jak to mají špatné a těžké, když přitom jsou jen dobré 
a lepší a nejlepší. Nic proti, ale co my ostatní, ta zbývající, 
horší a méně hlasitá část lidstva? Proč máme v čekárnách a 
jinde číst jen o jídle a o tom, jak se o své lepší a krásnější 
polovičky málo a špatně, nebo moc a špatně staráme? Proč 
tam neleží také něco normálního, uvěřitelného, pro zasmání a k 
zamyšlení?
Proč? 
Protože jsme si to nenapsali!
Takže vstávej, chlape, a piš! 
Ano, i ty - pokud tě to baví. A nebo klidně jen čti, když tě 
psaní nezajímá. A směj se, nebo kruť hlavou a odporuj a 
nadávej a div se a zamýšlej nad stavem světa a nás, lidí, 
co jsme po dinosaurech převzali vedoucí úlohu a ženeme se 
cvalem do záhuby. 
Nebo máš jiný pocit? 
Sem s ním! 
Tedy pokud nejsi z těch, kterým vyhovuje řešit jen šminky 
a krémy a hadry a krámy a radosti spokojených a trápení 
zneuznaných, co ale mají právo na štěstí a uznání a úctu a 
pochopení a zastoupení v parlamentu, jen jim prostě svět málo 
pomáhá, i když mají ke všemu ty nejlepší předpoklady, a tak 
řeší aspoň ty šminky a krémy a hadry a krámy a různá svoje 
trápení nedoceněných, kterým přitom jde jen o to, aby se nám 
vedlo krásně, úplně všem, i vším, samozřejmě, to je jasné, aby 
prostě náš svět byl příjemný a měli jsme se všichni tak nějak 
rádi.
Znáš to? A tu o krtečkovi? Krásné, viď...
Takže pokud nevidíš svět růžově ani černobíle a víš, že 
vždycky je něco za něco a jen nic je zadarmo, že spoustu 
věcí penězi nezaplatíš a slovy neokecáš, že pravda bývá 
k neuvěření, zatímco lež je všude jako doma, že nejkratší 
cesta do srdce muže vede mezi žebrama a že toho ženy 
vědí o tvém srdci mnohem víc než o svém vlastním, tak jsi 
tu správně - a pokud budeš při čtení cítit hrubý nesouhlas, 
přijď klidně s lepším názorem. Tedy pokud nevycházíš z 
předpokladu, že svět se dělí na NÁS, dobré, krásné a chytré, 
a na TY OSTATNÍ, ošklivé idioty. 
Protože takového dělení už bylo dost - a teď bychom se 
mohli zase chvíli násobit.

Úvodník
Petr P. Trpet



Vstávej, chlape    č. 1 ročník 1.

Obsah

5 Vysněný rozhovor, László Máslo

9 Chcete nás? Mark S. Engels

11 Deník muže na mateřské, Jarda Hrouda

11 Deník ženy na mateřské, Alice Hrouda

13 Zpověď legálního extremisty, Sam Oon

16 Spocialismus je sprosté slovo, Janek Czek

18 Válečná vlastizrada, Ondra Lundra

19 Buďme lepší než lidé, Hana Jovorková

20 Horoskopy

22 Věříte v korunovaného vira, Danielle Fille

28 Horoskopy

30 Film, jaký jste si nepřáli vidět, Gina Tourva

31 Genderová vyváženost státních institucí, Vilém Šafr

33 Pohádky včera a dnes, Roman Špinďour

36 Hádanka

37 Radioaktivní satan, Viktor Krejzík

38 Jezdíš na LPG? ...a proč ne? Jerry Clarks

42 Jak je to s pravdou? Josef Smýkal

44 Bojové sporty, Adam Shark

46 Jak dostat holku do postele? Jan Ďourek

54 Na všechno srát, srát, srát

Vstávej, chlape, ročník 1, číslo 1, 20. květen 2020
vychází čtvrtletně, zhruba, tak nějak přibližně

MK ČR E 23989 

web: 
www.vstavej-chlape.eu

redakce
umění a kultura: 

Gina Tourva, Michel Angelo, Tomáš Pako
sport: 

Adam Shark, Tran R. Wised
zdraví: 

Danielle Fille
ekonomická témata: 

Mark S. Engels, Jan Cígler, Collen Vrtal, Peter van Joura
politika: 

Ondra Lundra, Hana Jovorková, Viktor Krejzík, Janek Czek
společenská témata:

László Máslo, Jan Ďourek, Vilém Šafr, Roman Špinďour, Josef Smýkal, 
Vratislav Nenadál, Sancta Simplicitasová, Jiří Y. Dolesil-Horežal, Glad 

Counter, Petr P. Trpet, Jerry Clarks, Jarda Hrouda, Alice Hrouda
cestování: 

Zikmund K. Hanzel
fotografie: 
Sam Oon 

vydává: 
Petr Scheuer, Libřice 23, 503 44 Libřice, IČ 45954551



5

VYSNĚNÝ 
ROZHOVOR

Jak jinak začít časopis pro chlapy, 
než rozhovorem holkou. S chytrou 
a krásnou holkou, jednou z mnoha 
takových, přitom ale výjimečnou a 
jedinečnou, jejíž názory a myšlenky 
jsou sice jen fiktivní, stejně jako ona 
sama, a navíc jsou staré už několik 
let, neboť jde o přepis rozhovoru pro 
rádio, který jsem s ní chtěl vést už 
před lety, když jsem z ní ještě býval 
úplně paf, ale to vůbec nevadí, 
protože jak jinak začít časopis pro 
chlapy, než touhle malou, lehce 
erotickou fantazií..?

Kateřina Zimová je česká he-
rečka, modelka, spisovatel-
ka, influencerka, designérka, 
moderátorka a tak trochu i 
tanečnice, která vyrostla v 
malé středočeské vesnici, od 
svých čtrnácti let však žije v 
Praze a jde jí to náramně k 
duhu, podobně, jako si ne-
může stěžovat ani stověžatá 
matka měst, jíž tahle krásná 
Kateřina opravdu sluší.
Takže Kateřino, úplně nej-

dřív se tě zeptám, jestli by-
chom si mohli tykat. Jen tak, 
aby to vypadalo, že se už 
dlouho známe, abych se zba-
vil ostychu, který před tebou 
cítím, jelikož musím přiznat, 
že bych se moc rád dlouho 
znal s dívkou, jako jsi ty.
Proč?
No...
Že jsem hezká? (nenechá mě posklá-

dat odpověď)
Jo. (krčím rameny)
Každá holka je krásná...
Jako ty?
To asi možná ne, ale každá se 

může tak cítit, krásná, když 
chce. Aspoň pro sebe určitě!
Nebo pro mě? 

Nebo pro tebe. (usměje se)
A ty bys chtěla být pro mě 

krásná?
No jistě. (celá se rozzáří) Mně 

se o tobě dneska dokonce zdálo! 
(přijímá se smíchem můj návrh)
Opravdu?! (skoro jí věřím)
Proč bych ti lhala? Normálně 

se mi zdálo, že si tykáme a že se 
známe už strašně dlouho.
A co jsme dělali?
No co? Povídali jsme si.
Aha. Tak v tom teda budeme 

pokračovat. Já jsem Lešek, 
ahoj. (podávám jí ruku) Však 
mě znáš, už dlouho, a ty jsi 
Kateřina a tykáme si a já se 
tě chci zeptat, jak to vlast-
ně všechno zvládáš, ty svoje 
aktivity. Protože to nechápu. 
Protože já mám někdy pocit, 
že nestíhám vůbec nic. A to 
toho mám mnohem míň než 
ty.
Tak jako... (rozloží rukama) Ono to 

jde někdy samo, víceméně. Ně-
koho potkáš a tak. A hlavně taky, 
já jsem... Mně všechno většinou 
šlo v podstatě samo. I ve škole 
jsem se dobře učila. A rychle. 
Prostě jsem taková, no. Já nevím, 
co bych k tomu ještě řekla...
Tak já vím, že ses učila dob-

ře, vždyť se známe už dlouho, 
že jo, ale já jsem se taky ne-
učil úplně špatně, že jo, ale 
třeba spisovatel se ze mě ne-
stal. Ani herec.
No a zkoušel jsi to?
Jako hrát ve filmu? 
Nebo napsat knížku...
Ne.
Tak možná to bude tím. (směje se)
A jak tebe napadlo to vy-

zkoušet?
No já jsem si už někdy v deseti 

letech začala psát deník, takže 
možná díky tomu jsem pak zača-
la pracovat i na té knížce, na tom 
románu...
Román?!? (skáču jí do řeči)
No ono to ještě není úplně defi-

nitivně hotový...
A o čem to je?
No tak o životě, samozřejmě, o 

lidech a tak, o mezilidských vzta-
zích a jak se nám ten život nějak 
proplétá mezi prsty jako písek, to 
tam mám taky, tuhle konkrétní 

větu, protože si myslím, že hroz-
ně moc vypovídá o dnešní době, 
ke které já se nějak jako snažím 
si definovat vztah, jako že cejtím 
tu krizi kolem nás...
Jo, jasně, že jo, to já taky si 

už dávno myslím, že se všech-
no nějak sype.
No tak o tom zkuste taky něco 

napsat, nějak to pojmenovat.
Tykáme si!
Pardon, jasně, vždyť se známe 

už strašně dlouho. (omlouvá se a 
opravuje) Tak to zkus taky, vytvo-
řit si na to nějakej názor.
Názor mám. Ale nemám čas 

to napsat. Jak dlouho to trvá?
Já píšu pořád.
Ale tuhle knížku..?
Ano, konkrétně tuhle knížku 

píšu pořád.
Aha. (zaváhám) Takže... (pořád vá-

hám) Jsi ještě taková nedokon-
čená spisovatelka.
Tak bych to asi neřekla. (směje 

se) Podle mě se člověk nestane 
spisovatelem, protože odevzdá 
něco, co napsal. Já spíš myslím, 
že je to něco, jako stav duše, ro-
zumíš? (podívá se na mě a vidí, že nero-
zumím, tak pokračuje) To je hodně o 
tom, jak přemýšlíš a jak se stavíš 
ke světu, protože spisovatel se 
snaží nějak ten život kolem sebe 
reflektovat, a je jedno, kolik toho 
napsal. Chápeš?
Já jsem spíš myslel, že spiso-

vatl musí něco napsat. Aspoň 
jednu knížku, že jo...
No ale já už bych mohla mít ode-

vzdaný klidně třeba tři knížky. 
(kroutí odmítavě hlavou) A byla bych 
pak víc spisovatelka? Ono to je 
zase o nějaké té zodpovědnosti, o 
nějakém tom vnitřním pocitu, že 
to je nejlepší, jaký to může být, 
protože já jsem tak trochu maxi-
malistka a dokud to není nejlep-
ší, tak nebudu nikdy spokojená.
Ale herečka jsi. (odvádím řeč ji-

nam) Taková ta opravdová. 
Jako jestlis už v něčem hrála? 
(ujišťuju se) 
No samozřejmě. (pohoršuje se) 

Ale psaní jsem teda věnovala 
mnohem víc času, to nepochyb-
ně.
A v čem třeba jsi hrála?
Nebyly to teda žádný hlavní role, 

zatím, ale kdybych měla za se-

László Máslo
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bou jen nějaký castingy a žádnou 
skutečnou hereckou práci, tak 
to bych neřekla, že jsem hereč-
ka, to zase ne. Ale to je zajímavý, 
jak je ta herecká práce jiná, než 
když něco píšeš, ale přitom jak 
se to doplňuje, jak prostě tím, že 
děláš jedno, se zároveň nějakým 
záhadným způsobem stáváš lep-
ším i v tom druhým. Chápeš? 
Asi jo.
Já to možná říkám moc kompli-

kovaně, ale je to tak.
Tak já ti věřím, že jo.
No to jsem ráda, protože na to 

si musím dávat pozor, třeba v in-
fluencingu, kterýmu se teď věnu-
ju tak nějak nejvíc, tak abych se 
vyjadřovala srozumitelně, aby to 
jako nebylo moc složitý, ty moje 
posty, a přitom aby to nebylo ani 
zas úplně blbý, jako jenom, že: 
Tady to je a kupte si to! To bych 
asi rychle přišla o svý publikum, 
ale hlavně bych ani pak nemohla 
být sama se sebou jako v pohodě. 
Jako šlo by to, určitě, ale... Neby-
la bych to já.
Jo, teď si vzpomínám, tys 

byla vždycky taková... per-
fektní, že jo. 
No snažím se. Vždyť mě znáš! 

(zazubí se vstřícně)
Jasně. Tys byla vždycky hroz-

ný číslo! (vymýšlím si dál)
Viď! To jsem pořád. (přijímá to)
Já tě úplně vidím, jak jsi ten-

krát ve škole tancovala na té 
lavici... (plácám, její zaraže-
ný výraz mě ale přibrzí) Nebo 
tos nebyla ty? Možná Terka, 
že bych se spletl..?
Terka?! (brzdí mě ona) No to ani 

náhodou, to jasně, že jsem to 
byla já! (chytá se mého ná-
padu) Ale zarazilo mě, že si 
zrovna tohle pamatuješ.
Já si pamatuju všechno, co jsi 

dělala ve škole. A za školou...
To tady ale nebudeme rozvá-

dět... (směje se)
To nebudeme, to si necháme 

pro sebe. (mrkám na ni) Ale, 
prosím tě mi ještě řekni, co to 
znamená, když je někdo tak 
trochu tanečnice. Protože jak 
já si tě pamatuju, tak na té 
lavici jsi tancovala fakt doko-
nale, to se líbilo i učitelům...
Učitelkám ne! (šklebí se)

No jasně, ty se mohly zbláz-
nit. (přitakávám) Ale tak proč 
jsi teda jenom tak trochu ta-
nečnice?
To je... (zamýšlí se) To je takový 

kreativní vyjádření, bych řekla 
normálně na férovku. Ale je to 
pravda! Jak teď někdy jezdím s 
kamarádem moderovat ty večír-
ky a různý akce, tak jsem se tam 
jednou nudila a ona tam zrovna 
byla nějaká taneční soutěž, tak 
jsem to zkusila, s jedním taneční-
kem, co se tam zrovna pohádali, 
a docela nám to jako fungovalo...
Vyhráli jste?
No to úplně ne, ale potlesk jsme 

měli docela výraznej, to jako fakt 
jo, a on říkal, že kdybysme tré-
novali, tak že máme velkou bu-
doucnost, jenomže ale já jsem 
tam nemohla zůstat, tak se zřej-
mě urazil nebo co, protože pak 
se už neozval.
Neví, o co přišel.
Ví. (usměje se významně)
Tak je to vůl!
Ale já nějak ne-

mám zájem hrát 
tyhle nějaký hry. 
Já to mám pros-
tě nastavený tak, 
že nebudu nikoho 
zbytečně hejtit, že 
je nějakej. Proč? 
Pro mě to prostě 
byla velice zajíma-
vá zkušenost, to 
rozhodně.
Ale dala jsi mu 

svoje číslo, že 
jo. A mě bys ho 
dala taky?
Chtěl bys? (směje 

se)
No určitě! Když 

se známe...
Tak klidně. Může-

me něco domluvit. 
Třeba ti můžu na-
vrhnout byt, nebo 
tak něco.
To taky děláš? 

No vlastně jo, 
ty jsi i designér-
ka! Takže bys mi 
udělala projekt?
No spíš ti jako ně-

jak navrhnu, kam 
dát nábytek a jaký 
barvy a tak, jaký 

materiály, aby to k sobě ladilo, 
aby to mělo nějakou tu kompati-
bilitu, chápeš.
No to bych přesně potřebo-

val, protože já vůbec nepo-
znám, co se kam hodí, takže 
tě jednou učitě poprosím, 
abys mi s tím pomohla.
Není problém. Stačí zavolat a 

domluvíme se.
Když budu mít tvoje číslo.
Tak to bys asi nějak sehnal, kdy-

bys chtěl, protože já zase nejsem 
tak úplně neznámá persona... 
(směje se)
To je pravda. Ale kdyby ses 

mi do mobilu uložila sama, 
tak bych to měl z první ruky, 
že jo. (podávám jí svůj mobil) 
Tak můžeme to zkusit. (bere si ho) 

Já to mám nastavený tak nějak 
normálně, já nejsem žádná ta-
ková, co by potřebovala někomu 
rozbíjet hračky. (s úsměvem mi uklá-
dá své číslo) Já tomu nechávám vo-
lnej průběh. (vrací mi telefon)
Díky. (přijímám ho)
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V pohodě.
Takže já ti teď zavolám. (zkou-

ším její číslo) A zeptám se tě tře-
ba, co děláš dneska večer. (z 
její kabelky se ozve ptačí trylkování)
No tak kdybych neměla tušení, 

proč mi voláš, tak bych ti to asi 
vzala. Ale takhle to brát nebudu. 
(koulí očima) Protože bych ti muse-
la oznámit, že jsi nějak moc hr. A 
že na to já nejsem stavěná.
Já taky ne. (vypínám honem telefon) 

Ale víš, co se mi na tobě nej-
víc líbí? (obracím hovor jinam)
Vím. (vypne pyšně hruď)
Ale to taky, samozřejmě, i 

když já jsem spíš dolňák...  
(upřesňuji)
Jako přes prdelky, jo? (poposedne 

si) A jak? Dobrý? Prošla jsem? 
No nádherný! (přiznávám a ona se 

tváří spokojeně) Ale myslel jsem, 
jak jsi pořád taková přiro-
zená, jako v pohodě, sama 
sebou, žádný násilí, prostě 
taková, jaká jsi, a na nic si 
nehraješ.
Děkuju za pochvalu. (uklání se) 

Ale tak jasně, že ani já jsem jsem 
nebyla vždycky taková, taky jsem 
měla nějaký problémy nebo kom-
plexy a tak, však mě znáš. (zasměje 
se, ale hned zvážní) Ono ale taky člo-
věka úplně změní, když se jako 
stane tou celebritou, že už se 
pak dívá kolem sebe jinak, chá-
peš, jako že už ví, že něco doká-
zal, a nemusí mít nervy, jestli se 
někomu bude nebo nebude líbit, 
to prostě pak hodíš za hlavu a jsi 
svůj, takovej, jakej jsi. A to ti řek-
ne každej, kdo se v tom trošku 
pohybuje.
Já chci taky. (směju se)
Tak ale hlavně, ono vždycky zá-

leží, jak si to sám nastolíš. Jestli 
chceš bejt jako ou kej a happy 
ending, tak v podstatě v drtivej-
ch případech to tak budeš mít, 
protože co si jako budem poví-
dat, člověk je nějak sám už vy-
profilovanej...
A můžu tedy ještě jednu ta-

kovou soukromou otázku, 
když dovolíš...
Sem s ní. Nešetři mě!
Jak to máš v partnerských 

vztazích? Taky spokojenost? 
Nebo takový to normální ja-
koby plácání, kdy ani nevíš, 
jestli s někým chodíš nebo 

ne, jak to vidíme kolem sebe, 
že jo?
No tak já bych asi věděla, že s 

někým chodím, to zase určitě...
Ale někdy ta druhá strana to 

má jinak, ne?
No to je sice pravda, ale záro-

veň je na tobě, jak to přijmeš, ale 
jako jo, taky jsem ještě nenara-
zila na nějakýho ideálního part-
nera, co by mě jako uhranul, to 
musím přiznat, ale zase kdybych 
ho měla, tak bych asi nedělala, 
co dělám, takže všechno má svo-
je a já myslím, že jsem v pohodě, 
většinou, i když myslím... (zahle-
dí se na mě pronikavě) Ale to je 
od tebe fakt hodně intimní dotaz, 
ale dobře, někdy musím uznat, 
že bych ráda měla někoho fakt 
ráda, aby mi na něm jako fakt zá-
leželo...
A třeba kdyby to byl nějakej 

šikovnej moderátor... (napoví-
dám)
No tak to by byla výzva... (směje 

se) Ale jo, šikovnej moderátor... s 
bytem v dobré čtvrti... kdyby měl 
vlastní pořad a kdyby mě milo-
val... (rozvádí to) 
Všechno najednou? (neskrývám 

rozpaky) Nešlo by to nějak po-
stupně?
Tak znáš mě. (směje se) Já, jak 

jsem náročná na sebe, tak jsem 
náročná i na druhý, takže... (krčí 
rameny)
Takže abych na sobě začal 

makat. 
Přesně. 
A kolik budeme mít dětí? 
(zahledí se na mě překvapeně, ale přijímá) 

No já bych rozhodně chtěla, aby 
každý moje dítě mělo svůj vlastní 
pokojík, takže jakej bude byt, to-
lik bude dětí. (směje se)
Aha. (koukám překvapeně zase já)
Jsem náročná. (přiznává)
Docela dost.
Proto jsem taky tam, kde jsem.
A já tady... (rozpažím smutně)
Ale to není špatný. (povzbuzuje mě) 

Já jsem taky začínala v rádiu!
A já u soustruhu...
Fakt?!? (vytřeští na mě oči)
Nojo.
(pořád zírá)
Ale jenom chvíli... (zamlouvám 

to)

To teda koukám. (promluví konečně)
Ani to na mě není poznat, že. 

(zlehčuju to)
Právě vůbec. (kroutí vážně hlavou)
Mám se stydět? (vtipkuju)
Ani náhodou! (vyrkne) Já to velice 

obdivuju! Že jste se takhle vypra-
coval...
Už si netykáme? (připomínám)
Jo. (vrtí hlavou) Ale fakt to obdivu-

ju, jak ses vypracoval. (prohlíží si 
mě trochu jako papouška)
Tak byla to dřina, že jo. (vtip-

kuju)
Jasně. (přikyvuje) A tys... fakt dě-

lal ve fabrice..? (nemůže uvěřit)
To už je dávno. (mávnu rukou)
A jaký to tam bylo?
Tak nic moc, že jo.
Jasně, chápu. (vrtí hlavou) Ale máš 

můj obdiv. Fakt jo. 
Díky. (krčím rameny) Ale náš čas 

vypršel, budem se muset roz-
loučit.
Ale určitě mi zavolej. Když bu-

deš chtít. Ukážu ti prdelku. (směje 
se... jinak než předtím)
Vidím. (koukám se) Krásná...
Ráda jsem si s tebou povídala. 

(zavlní se)
Tak díky za návštěvu a přeju 

hodně úspěchů ve všech 
tvých aktivitách.
Já tobě taky.
A ty mně taky.
Tak se měj.
A předávám slovo...

Lhal jsem, samozřejmě. U soustruhu 
jsem nikdy ani nestál. Ale člověk 
musí zkusit všechno, protože 
nikdy nevíš, po čem ztloustneš, že 
jo. A zabrala hezky! Teda jenom 
takhle, když jsem si připravil, jak 
by to mohlo probíhat. Jinak s ní 
ale nikdy doopravdy nemluvil. Ani 
v rádiu, ani na ulici, nikde. Takže 
ani nevím, jestli by se chytila. A na 
co. Ale ona se pak tak blbě vdala 
za nějakýho kšeftaře, takže už se to 
ani nedozvím. Ale to nevadí. A má 
s ním dvě děti. Však její věc, že jo. 
Kluky. No a co...
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Mark S. Engels

CHCETE 
NÁS?

aneb:  
Jak jsme se financovali

Rozjezd časopisu, každého 
časopisu, vyžaduje peníze. Hodně 
peněz. A pokud jich máte k dispozici 
jen málo, musíte chtě nechtě jít 
škemrat tam, kde se tváří, jako by 
je měli. 

Jakkoli už dávno všichni víme, že 
dnešní peníze jsou kryté jen naší 
vírou v to, že jejich hodnota vy-
drží alespoň do příští krize, která 
nebude fatální - i tomu musíme 
věřit, jako také, že nikdy žádnou 
nikoli malou skupinu lidí nena-
padne své úspory vyzvednout, 
protože to by bylo fatální, to by-
chom pak měli smůlu všichni, ne-
boť naše peníze tam nejsou, a to 
nejen fyzicky, ale ani virtuálně, 
není tam dost ani těch imaginár-
ních, krytých pouze naší vírou v 
ně, Prostě a jednoduše bychom 
všichni ostrouhali. Tedy ne tak 
docela všichni. Ono vlastně těm, 
co ta virtuální čísla ve svých po-
čítačích (z ničeho) vytvořili, těm 
jejich za ně nakoupený majetek 
zůstane. Ovšem nám ostatním, 
co jsme je v dobré víře přijali, 
nám zůstanou prázdné kapsy a 
prázdné účty. Ale nevadí, tak je 
to správně a říká se tomu hos-
podářský cyklus, tak to chceme 
a tak tomu věříme a těšíme se, 
až bude nastartováno další kolo 
těch zvláštních dostihů.
Zatím ale běžíme a věříme, že 

současné kolo ještě dlouho vydr-
ží, zatím se všichni tváříme, že v 
bankách náš majetek mají, a ze 
zvyku si tam chodíme ta imagi-

nární čísla půjčovat, abychom 
jimi poté platili dalším důvěři-
vým lidem... 
Ale to je normální, to všichni 

víme, souhlasíme s tím a věříme 
tomu - a dokonce chceme, snaží-
me se a potřebujeme, aby ti, co 
účty plné naší důvěry spravují, 
uvěřili zase nám, že jsme schopní 
nějaké to imaginární číslo, které 
překouzlí do virtuálního prosto-
ru zvaného náš účet, že jsme ho 
schopní načechrat a rozmnožit a 
vrátit jim pak větší číslo, než jaké 
nám předtím připsali.
No věřili byste tomu?
Však také není vůbec snadné je 

přesvědčit. 
Tihle pánové a paní totiž nejsou 

hloupí a už vůbec ne důvěřiví, ti 
jen tak nějakému našemu povídá-
ní nenaletí. Oni mají svoje meto-
dy a věří jen papírům, raději těm 
barevným, s tabulkami a grafy a 
správně velkým okrajem a řádko-
váním a velikostí a typem písma. 
Není to vůbec jednoduché jim vy-
hovět. Pokud ale opravdu chcete, 
najdete si profesionální agentu-
ru a pověříte ji, aby za vás pro 
ně sestavila dostatek přesvědči-
vých argumentů, ze kterých vy-
jdete alespoň stejně důvěryhodní 
a spolehliví jako je hospodářský 
cyklus. V našem případě argu-
mentů, které ukážou a dokážou, 
jak velký je o náš budoucí chla-
pský časopis zájem, kdo by ho 
chtěl číst a komu už dnes chybí 
a kdo by v něm chtěl inzerovat a 
kolik na to má připravených pe-
něz a tak dál. 
Pověřili jsme tedy agenturu, 

která ovšem spáchala mizernou 
práci a vyzkoumala nezájem. Že 
prý chlapi nečtou a už vůbec ča-
sopisy nekupují, leda ty nahaté. 
A to ještě málokteří. 
Během hádky s jejími odborníky 

jsme ovšem zjistili, že jejich prá-
ce není jen tak a že od nás měli 
dostat jiné, lepší zadání. Věděli 
jste, že si musíte nejdřív určit 
správnou odpověď, abyste potom 
mohli teprve hledat vhodné otáz-
ky? Takže jejich první otázka v 
dotazníku zněla: Chtěli byste si 
kupovat nový časopis pro chla-
py? 
Naprosto nevhodná, samozřej-

mě! Proč kupovat!? Copak ne-
věděli, že chceme zjistit zájem?! 

Tak proč mu do cesty kladou 
(zbytečné finanční) překážky?!
Nebo se ptali: Chybí vám obdo-

ba ženských časopisů pro muže?
Ale vždyť to je, jako ptát se, jest-

li chcete obdobu minisukní pro 
muže - a myslet tím kraťasy. Ano, 
ale...
A protože cílové odpovědi měly 

znít tak, že všichni touží číst náš 
nový časopis, společně jsme do-
tazník překopali a doplnili otáz-
kami, jako: 
Chtěli byste číst o tom, co vás 

zajímá? 
Dáváte přednost prázdnému 

žvanění, nebo byste chtěli číst 
neobvyklé a neobvykle propraco-
vané informace? (... protože opo-
míjené a do hloubky i do šířky 
rozvedené problémy, to budeme 
my)
Nechybí vám prostor, ve kterém 

byste si mohli připadat normální 
i bez růžových brýlí? (... protože 
my víme, že svět je šedý; někdy 
víc do černa a jindy víc bílý - ale 
nikdy ne růžový)
Dáváte přednost ženským pro-

blémům, nebo ženské kráse? (... 
protože i tady budeme výjimeční 
a najdeme problémy i tam, kde 
ženy vnímají krásno, a krásu tam, 
kde ženy obvykle vidí problémy)
Chtěli byste číst víc o tom, co 

nás spojuje, než o tom, čím se li-
šíme? (... protože my nebudeme 
otázky a problémy dělit podle po-
hlaví, barvy, národnosti ani vůní 
a tvarů, ale jen podle řešení: Na 
ty, co se dají dobře, byť třeba ne-
příjemně rozlousknout, a na ty 
ostatní, nesmyslné a zbytečné)
... a tak podobně a tak dál.
A stejně i co se týká potenciál-

ních inzerentů jsme nic nepone-
chali náhodě a zeptali se našich 
příštích čtenářů na rovinu, jestli 
uvítají víc reklamy na automobi-
ly nebo od hodinářských firem, 
přičemž jsme jim vstřícně dali 
možnost zatrhnout obojí. Právě 
tyhle společnosti totiž mají vel-
mi slibné inzertní rozpočty - a k 
naší upřímné radosti jsme zjistili, 
že automobily zajímají téměř sto 
procent a hodinky téměř osmde-
sát procent našich budoucích zá-
kazníků.
S balíčkem grafů a tabulek o 

finanční rozvaze a vývoji našich 
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příjmů, vypočítaných přesně 
podle zadání z čísel, které jsme 
si - přesně podle zadání - vycuca-
li z prstu, a to celé vylepšili nád-
herně povnášejícím výsledkem 
bádání, jež zjistilo výrazný zájem 
o nás dokonce i mezi ženami, s 
tím vším jsme tedy zamířili do 
bankovního paláce. 
Mezi ženami? zamračili se tam. 

A vůbec to nebyl jejich první za-
chmuřený pohled. Po něm jsme 
však ucítili, že jedeme do kopce. 
Do tak prudkého svahu, že bylo 
jen otázkou času, kdy se naše 
plány zhroutí a my spadneme 
dolů, zpět ke vstupním dveřím 
a vyletíme z nich ven, zpátky na 
ulici, odkud jsme přišli. 
Ano. Dozvěděli jsme se, že ne. 

Že prý, jestliže nepatříme do žád-
né zavedené skupiny, tak stejně 
nemáme šanci. A že i kdybychom 
se do nějakého takového spolku 
chtěli vetřít, museli bychom si 
nejdřív nechat dobře projít hla-
vou, s čím hodláme prorazit, pro-
tože každý ví, že chlapi nečtou a 
už vůbec nekupují časopisy, leda 
ty nahaté, nebo nanejvýš tenké 
noviny, co stihnou přečíst během 
svačiny, a především, že nikdo 
nebude mít zájem dělit se o své 
ženské čtenářky s nějakým po-
chybně hloubavým plátkem. Že 
jsme prostě rizikoví a mohli by-
chom být i nebezpeční, takže od 
nich žádné peníze nedostaneme. 
Ani ty imaginární, kryté naší dů-
věrou. 
A co teď? Stáli jsme zaraženě 

venku. Chvíli. Než nám došlo, 

že nevadí, no a co, že se z toho 
nepo... špiníme v kalhotách. 
Dobře, budeme tedy nebezpeč-
ní a dokážeme to i bez jejich fik-
tivních peněz, jen s těmi našimi, 
stejně neskutečnými, ale právě 
teď už skutečně NAŠIMI. Ano, 
zabolelo to, když jsme si vzpo-
mněli na příběhy velkých podni-
katelů, co rozjeli několik velkých 
firem a se všemi zkrachovali, 
pokaždé s desítkami či stovkami 
milionů bankovního úvěru, než 
se jim nakonec podařilo uspět a 
než se o jejich cestě k úspěchu 
začaly psát dojemné reportáže. 
No a co? Nevadí. Jsme prostě na 
straně lidí, kteří do bank vklá-
dají (svou důvěru a výsledky své 
práce), a na ty, co tam z ničeho 
vytvářejí něco, aby to pak někte-
rým rozdávali a jiným draze půj-
čovali, se můžeme jen dívat. A 
číst o nich. V časopisech, jakým 
nechceme být. Je to prostě tak a 
my musíme najít jinou cestu, jak 
časopis, kterým chceme být, při-
vedeme na svět.
Agentura přes výzkumy přistou-

pila na výrazné snížení platby, 
když jsme jí slíbili reklamní pro-
stor v ceně desetinásobku ceny 
jejich práce. Druhou možností 
bylo, že nedostanou nic, tak nám 
raději uvěřili, že přece prorazíme 
chlapský nezájem o čtení. Ušetři-
li jsme tak hromadu peněz, kte-
rou bychom mohli použít na něco 
jiného - kdybychom je měli. Jen-
že, po pravdě, my na zaplacení 
agentuře nikdy neměli a počítali 
jsme původně, že dluh uhradíme 
až z prvních příjmů. Ano, podni-

katelské myšlení nám nikdy ne-
chybělo - a agentura to uznala. 
Lepší možnost prostě neměla.
Museli jsme se vzdát představy 

široké distribuce prvního čísla, 
ale tisk jsme nevzdali. Museli 
jsme ovšem zcela zrušit platby 
za příspěvky, jako i zrušit všech-
ny cesty a porady a zázemí a 
přípravu a ostatní zbytné věci, a 
museli jsme dramaticky omezit 
redakci, až jsem nakonec zbyl 
jen já sám a všechny články a 
statistiky a průzkumy a tak dál, 
prostě všechno jsem si musel 
(s)prostě vymyslet, stejně, jako 
jsem musel na svém bolavém 
koleni udělat celý lay-out časo-
pisu a všechny ilustrace a texty, 
abych stáhl rozpočet na kladnou 
nulu, a musel jsem se také naučit 
počítat, jestli není pět fakt mega 
zajímavě potištěných stran moc 
a jestli by nestačilo je seškrtat 
na dvě nebo tři - a ty zbývající 
zaplnit něčím jiným, aby to spo-
lečně přitáhlo větší zájem čtená-
řů a inzerentů, čili jsem se musel 
vnitřně - proč bych to nepřiznal 
- proměnit v prodejnou děvku, 
ovšem s tím, že - já a všechny mé 
současné pseudonymy - věříme, 
že to není napořád a že šlo pouze 
o nutný a dočasný ústupek, ja-
kousi nepodstatnou objížďku na 
cestě k vám, abychom se mohli 
přímo a bez prostředníků, skrze 
tento náčrtek opravdového ča-
sopisu zeptat každého z vás, kdo 
vidíte dobrou myšlenku a tušíte 
velké možnosti: 
Chcete se přidat? (… a udělat ho 

lepším..?)



11

DENÍK 
MUŽE NA 

MATEŘSKÉ

 
Takže zdravím vás všechny, co 

tohle povídání mojí drahé polo-
vičky čtete. A protože ona se teď 
konečně dostala na pár dnů pryč, 
aby se nezbláznila, tak jsem do-
stal za úkol to tady zvládnout a 
taky o tom něco napsat, co jsme 
dělali a tak, abyste se prý ne-
nudily nebo co. Takže poslušně 
hlásím, že jsme to zvládli a zítra 
se nám Ála vrací a moc se na ni 
těšíme. 
Takže jsme ráno pokaždé vstali 

a v noci jsme spali, docela v po-
hodě, jen při snídani byl někdy 
lehce problém, neboť holky mají 
nacvičené nějaké ty své snída-
ňové rituály, které já neznám a 
které bych stejně asi nepocho-
pil, takže ta naše malá princez-
na byla ze začátku lehce nesvá 
a maličko kňourala, ale nakonec 
jsme to zvládli, dostala normálně 
ke snídani jídlo a nakonec ho po-
každé snědla, třeba ke svačině, 
když něco zbylo.
A měl jsem teda za úkol psát 

každej den, aby moje drahá po-
lovička věděla, co a jak bylo, ale 
samozřejmě jsme si volali, takže 
snad v pohodě a všechno ví, ako-
rát sem teda stejně musím něco 
napsat, abyste prej věděly, jak 
to zvládá chlap, takže jo, zvlád-
li jsme i oblékání, a když Klárka 
někdy protestovala, tak jsem jí 
pyžamo prostě sebral a bylo, pak 
si vzala bez problémů i tu pří-
šernou zelenou soupravu, co se 
jí vůbec nelíbila, tu s těma tako-
výma jakoby kapsičkama, jak si 
je vždycky chce urvat, tak ji pak 
nosila skoro pořád, a taky se pár-
krát vztekala, už ani nevím, proč, 

tak jsem ji nechal, ať se vzteká, 
a zatím jsem stihnul, co bylo po-
třeba, například skouknout, co je 
novýho ve světě, a někdy i malou 
hru jsem občas stihnul, než při-
šla, že teda jo, že už bude hodná, 
a nesmím zapomenout, že je to 
fakt honička, protože Klárka je 
hrozně živá a pořád něco chce 
dělat, ale jak je ještě malá, tak to 
neumí normálně říct, i když to jí 
vlastně asi zůstane i v dospělos-
ti - promiň, Alenko - takže někdy 
člověk tápe a neví, ale už je to v 
pohodě, už si rozumíme a víme, 
co a jak, a snažíme se jeden dru-
hýho nezlobit, teda já se snažím, 
ale na to jsem taky zvyklej, takže 
jsme byli venku a doma a venku 
a doma, jak se cácorce chtělo, a 
ve středu jsme byli až ve městě, 
protože se chtělo mně, a cestou 
domů mi usnula, jak byla unave-
ná, a dneska jsme hráli fotbal, ale 
to ji začalo bavit, až když jsem ji 
držel a houpal s ní, aby se trefila 
do míče, takže talent zatím nic 
moc, alepro mě dobrá práce pro 
trapéz, lopatkový a prsní svaly a 
tak, a k obědu jsme většinou měli 
krupičnou kaši, já taky, akorát 
jsem se někdy dojídal chlebem, 
a k večeři mi jednou snědla sko-
ro celej chleba s paštikou, když 
jí ta její přesnídávka asi už lezla 
krkem, tu moc nechtěla, a taky 
mi včera pomáhala uklízet, tak-
že je tady hroznej bordel, ale to 
snad ještě zvládnu, než půjdu 
spát, takže poslušně hlásím, že 
úkol splněn - a když bude třeba, 
hlásím se opět do služby, protože 
myslím, že nás to oba docela ba-
vilo - ale každej den bych to urči-
tě taky nevydržel, to je jasný, to 
by mi hráblo...
Takže se mějte a čau

Jarda Hrouda

DENÍK 
ŽENY NA 

MATEŘSKÉ

 
Totální hrůza! Naprosto a úplně 

nestíhám, nestíhám a nestíhám. 
Tečka. Ale to všechny znáte, jak 
večer už člověk fakticky nemá ná-
ladu vůbec na nic, ale jako vůbec 
a absolutně na nic, že jo, a to je 
pak docela shit, omlouvám se za 
upřímnost, ale to se pak už skoro 
jako úplně modlíte, s těma ruka-
ma u nosu, abyste mohly, pane-
bože, konečně jednou vypnout, 
aspoň na chvíli se jako hodit do 
klidu a zbavit se toho příšernýho 
stereotypu a trošku se uvolnit a 
otevřít se taky něčemu jinýmu... 
A takže jo, ruce před nosem sice 
nebyly, to jako vůbec, ale štěstí 
se na mě stejně usmálo, protože 
mě má rádo, a já jedu zítra na tý-
den pryč, prostě do úplně jinýho 
světa, kde nejsou jenom samý 
nudle u nosu a maličký oblečení 
a křik a jídlo a věčný běhání a hlí-
dání. Ne, konečně se bude taky 
někdo starat o mě, hezky zába-
lový masáže a relax, sice jenom 
týden, ale fakt se mega těším, 

Alice Hrouda
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jako už dlouho na nic - a určitě 
se s váma pak podělím o zážitek, 
jaký to bylo, nějaký emoce a tak, 
akorát teda nevím, jestli to pře-
žiju, tak dlouho bez té naší malé 
princezny, to bude hrůza a budu 
na ni pořád myslet, já jsem fakt 
hrozná :-) :-) :-)
Ale tak co naděláš, potřebu-

ju to a potřebuju to absolutně a 
naprosto nevyhnutelně, protože 
jsem byla poslední dobou fakt na 
pokraji sil, úplně down, vyšťave-
ná a těžce nezvládající, to bez de-
bat, to musím přiznat, i když tře-
ba teď budu třeba jako ta špatná, 
ale to se prostě nedá, to si prostě 
musí člověk definovat priority, 
jestli jako se zhroutí, nebo jest-
li chce přežít. A já se přiznám, 
já jsem prostě sobec, ale já chci 
přežít, pro ty svoje dva miláčky, 
abych jim nechyběla. Přitom jako 
pozor, my máme už všechno těž-
ce vychytaný, já nejsem žádná, 
co se brodí bordelem a dítě jí řva 
a ona neví, co. Ale to se prostě 
fakt nedá, to je od rána a furt, 
furt dokola, a člověku z toho úpl-
ně měkne mozek. Jako chápu, že 
to všechny znáte, takže omluva, 
ale musím, protože co si budem 
povídat, teprve když se to napí-
še, tak se to dá číst, že jo :-) :-) :-) 
Takže například dnes ráno jsem 
ji nemohla dostat z postele. Jako 
fakt masakr. Probudit jo, to mě 
budila už snad někdy za tmy, ale 
pak ani za nic nechtěla z postele 
a pořád se tam vracela a schová-
vala se a válela a... No zkrátím 
to, ale než jsme se dostaly do 
kuchyně, hezky oblečený a upra-
vený, tak to byl boj, a teď před 
náma celý to snídaňový martýri-
um, tohle a tamto, připravit, uva-
řit, přinést, najít, pohlídat, nalít, 
naservírovat, nakrmit, posbírat, 
uklidit, umýt malou, stůl, nádobí, 
ruce... A teď navíc ještě zjistíte, 
jako já, samozřejmě, že vám do-
šlo mléko, takže buď budete bez, 
ale celej den, než ho večer Jarda 
přiveze, a to bych teda nepřežila, 
takže snídaně bez mléka, takže 
všechno špatně a den blbec hned 
od začátku, a nebo teda hned po 
snídani na procházku, což není 
špatně, ale je to úplně blbě, pro-
tože ten vizuál to ještě chtělo 
hodně doladit, ale tak nic, prostě 
jednou půjdu jako strašidlo, však 
co, stane se, takže obléknout ma-
lou, jenže ona chce sama, že jo, a 

neumí to, takže tam stojíte nad 
ní a rostete z toho a nevíte, jestli 
jako vybuchnout, nebo bušit hla-
vou do zdi, ale tak jo, nakonec 
jsme to daly, i já jsem zvládla na 
sebe cosi hodit, aby to bylo šik, 
aspoň, když už vypadám jako ně-
jaká Mařena, no ale v pokoji jako 
po výbuchu, jak jsme se oblékaly, 
a v kuchyni tak, jak jsme spěcha-
ly, takže jdeš ven, ale myšlenka-
ma jsi pořád tam a děsíš se, co tě 
čeká po návratu, co musíš všech-
no srovnat a uložit a umýt a ukli-
dit a tak, takže nemáš vůbec ná-
ladu se někde zdržovat, protože 
jako jo, bylo by to dobrý, ale když 
nestíháš, tak prostě nestíháš, na 
tom nejde nic lepšího vymyslet...
Ale to bysme tady byly celej 

den, kdybych měla všechno po-
psat, jak to je, a stejně by to 
nebylo všechno, protože to je 
milion věcí. Tak jenom ty fakt 
trapasy, když třeba k obědu jsem 
jí chtěla udělat vývar a do toho 
rozmixovat zeleninu, jenže jak 
jsem pořád v jednom kole, tak 
jsem večer zapomněla vyndat 
maso, takže smůla, ale my jsme 
holky šikovný a poradily jsme si 
a udělaly jsme si palačinky, ale 
ne ty obyčejný, ale takový odleh-
čený, abysme byly prostě zdravý 
a krásný, no, ale v kuchyni pak 
zase jako po výbuchu, ale to se 
nedá nic dělat, protože Klárka 
musela jít spát a já si poskytla 
lehkou jako pouzu a sedím tady 
a píšu, jak se těším na ty masáže, 
a hledám k tomu nějaký infor-
mace, abych jako věděla, co mě 
tam čeká a jak si to co nejlíp užít, 
protože člověk musí taky zaměst-
nat i mozek, aby nezahučel úplně 
tady mezi ty mentály, co nakonec 
ztratěj kontakt se vším a jenom 
žvatlaj a vařej a perou a blbnou a 
nic je nezajímá...
Takže mě čeká ještě umýt boty a 

udělat podlahu, aby to u nás ne-
bylo jako u nějakých těch nepři-
způsobivých, na to já jsem fakt 
citlivá a to mi vadí a nechápu lidi, 
jak v tom některý můžou vydr-
žet, chodit v bordelu, a pak ješě 
půjdeme s malou ven a budeme 
dělat takový ty různý poznávač-
ky, aby se jako správně rozvíjela, 
takže mašinka a auto a kytička a 
strom a pejsek a tak, a ona na to 
krásně kouká a úplně na ní fakt 
vidíš, jak jí to v hlavě šroubuje a 
jak asi bude hrozně chytrá, však 

taky má po kom, že jo, a většinou 
ještě vytváříme různý věci z ka-
mínků a ona už začíná tak krásně 
mluvit, že to někdy budu muset 
už nahrávat, ale ještě tomu není 
moc rozumět, tak asi až někdy 
příště, až to bude fakt dokona-
lý, a taky prádlo mě čeká, ale 
to teda nežehlím, ani náhodou, 
protože nejsem blázen, ale když 
nechce člověk vypadat jako bez-
ďák, tak jsou to hromady a samo 
se to neudělá, takže si musíte 
říct: Nic, holka, dej se do toho!, 
protože jinak to nezmizí, nikdo 
to za tebe neudělá. Bohužel. Ale 
já na sebe umít být tvrdá, když 
je potřeba, a malá dostane svoji 
dávku pohádek, teda hlavně Kr-
tečka, protože toho miluje a já 
ani ty jiný, takový ty nový a při-
blbý vůbec neuznávám, to ať si 
pouští někdo jinej, ale moje dítě 
bude normální, a ona u toho fakt 
vydrží, takže bude klid a budu 
mít čas pořádně se dát do kupy 
a sbalit a tak, abych pak nezůsta-
la s hubou dokořán, že mi něco 
chybí, takže radši jako pořádně 
přemýšlím jako dopředu a projdu 
si ještě takový ty diskuze, kde se 
řeší, co budeš potřebovat nutně 
a co by se ti mohlo taky hodit, 
protože to je důležitý, abys tam 
nebyla pak za blbku a teď muse-
la někde něco hledat, co nemáš, 
když to potřebuješ...

Takže už chápete, proč se do 
toho Relax centra tak těším! Fakt 
to nutně potřebuju! 
A nakázala jsem Jardovi, aby 

sem dal nějaký svoje postřehy z 
toho jeho hlídání, jak to prožívá 
a tak, takže se nelekejte, když 
se bude hroutit, ale on to dá, on 
je docela v pohodě, akorát malá 
aby to přežila ve zdraví, ale snad 
jo, musím prostě věřit, že to 
zvládnou - a já se teda loučím a 
těším se na vás, až se sem vrátím 
a budu celá jiná, takže se mějte 
krásně a já taky, slibuju, a jdu 
zase makat, ještě dneska - tak 
ahoj
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Takže nám hned takhle nej-
dřív pověz, autore, jestli náho-
dou nejsi nějak trošku, nebo 
spíš těžce protižensky zamě-
řenej, soudím podle toho, co 
jsi napsal, jak to vyznívá.
Protižensky? To asi ne, to si úpl-

ně nemyslím.
Ale fakt to tak vypadá.
No, tak možná to tak může troš-

ku vypadat, ale podívej, já žen-
ský miluju. Když mi to dovolej... 
A když mi to nedovolej, tak se 
na ně dívám... tak nějak kriticky, 
trošku, to je asi pravda. A to je 
špatně?
Není. Ale jestli to trochu ne-

přeháníš..?
Jako, že bych měl bejt kritickej 

přiměřeně. A konstruktivně, jo?
Jako, že bys nemusel všechno 

špatný házet na ženský.
Všechno ne. Ale... Jo, asi máš 

pravdu. Teda nemáš pravdu, že 

bych je nenáviděl, ale máš prav-
du, že je moc nechválím a vidím, 
nebo zmiňuju jenom to špatný. A 
ze všech příčin špatnýho vybírám 
spíš tu ženskou část. A možná i 
trošku přeháním, někde, chvíle-
ma. Jako bych na silnici viděl jen 
díry, ale že se díky ní dostanu do 
města, to nevidím. Nebo v lese 
jenom odpadky, to jo. Možná...
A proč to děláš?
Protože v lese odpadky nemaj 

co dělat, ne?! Nebo díry na silni-
ci. (odmlčí se na chvíli) A když ti 
ještě do toho lesa zakážou vstou-
pit, nebo když tu silnici musíš 
každej den zametat a čistit, aby 
na ní nebyl žádnej prach, když 
je úplně děravá, nebo když by se 
někde les plnej odpadků chvá-
lil jako novej, lepší a krásnější, 
tak... Já prostě musím říct, že s 
tím nesouhlasím. Protože ten les 
mám rád, chápeš. A silnici taky. 
A ženský taky. Určitě víc než les 
nebo silnici. Ale rád bych, aby 
byly normální.
A jak to je, normální.
Nojo. To by se asi hned bránily, 

že nebudou takový, jako chci já! 
Proč?! Abych měl já radost?! Na-
srat!

Takhle by to asi neřekly.
Ale řekly. Dneska klidně. A klid-

ně i hůř. Dneska je správná žen-
ská jako chlap. Aspoň mi to tak 
připadá.
Já bych neřekl.
Díváš se na pohádky?
Moc ne.
Ženská musí vítězit mečem. 

Musí bejt nejsilnější - a krásná 
taky, samozřejmě. A chytrá a nej-
lepší a tak, ale kdyby všechny ne-
zmlátila, tak není hrdinka. Je to 
normální? Není, odpovím si sám. 
Ani možný to není. Ženská ne-
může chlapy porážet mečem, ani 
pěstma. Tak proč to tak dělaj?! 
Proč těm holkám ukazujou, že 
nemožný je jejich cíl? Nebo díval 
ses na tu vílu, Zvoněnku, nebo 
tak nějak. Nedíval, jasný. Tak se 
podívej - tam je pár postav chla-
pů - a všechno idioti. Kdyby to-
hle někdo natočil obráceně, tak 
ho sežerou za živa. Nejen ženský, 
všichni! Nebo ta Rebelka, to je 
ještě horší, tam jsou chlapi jen 
jako dav bláznů. Všichni! A nej-
horší je, že to je hezky udělaný...
Ty seš docela odborník na po-

hádky, koukám.

Sam Oon
ZPOVĚĎ LEGÁLNÍHO EXTREMISTY
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Jo. Já jsem asi zmutovaná žen-
ská. Mně se válečný filmy nelíbí. 
Ani ty akční moc ne, nebo musí 
to bejt vtipný, to jo. A pohádky mi 
nevaděj. Ani ty, co dělaj z chla-
pů idioty. Ale vadí mi, když je to 
frontální útok ve všech směrech. 
To si myslím, že je blbě.
To by bylo blbě.
A není? Já to kolem sebe vidím.
Já ne.
A díváš se? Třeba máš jen zavře-

ný oči. To je dneska normální.
A ty jsi vlastně extremista, 

viď. 
Nejsem.
Ale jsi.
Tak možná jo. Ale to není moje 

vina, že bejt kritickej je extre-
mismus! Jo, jasně, kritizovat se 
může - někoho. Někoho můžete 
pomazat na ulici hovnem - a bu-
dete hrdina. Ale jakmile se do-
tkneš těch jejich svatých, tak jsi 
skončil. Víš, co je příšerný? Když 
na ulicích řádí bandy zlodějů a 
lumpů a přijdeš něco nahlásit 
policajtům, krádež, přepadení, 
cokoli, tak to s tebou sepíšou, 
ale... je jich málo a těch věcí je 
moc, takže máš smůlu. Bohužel. 
Přijďte zas. Ale jakmile se teda 
lidi jednou naserou a jdou se pro-
jít po ulici, aby ukázali, že takhle 
ne, že tohle je teda fakt nebaví 
- a sere, tak... Co? Najednou jsou 
ulice plný obrněnejch policajtů. 
A kde se vzali tak najednou? Kde 
byli předtím??? 
Jejich ideálů? Kdo jsou oni?
To já nevím. Takový ty opice, co 

teď obsadili kapitánskej můstek 
a prováděj tam ty svou tance. 
Oni můžou všechno. Tak prohlá-
sej, že voda není tak úplně mok-
rá, že to je sociální konstrukt a 
že od teď je země i voda jedno a 
to samý, a tak dál, to se ani nedá 
vymyslet, takový blbosti, ale... 
Teď je to pravda a teď se podle 
toho pojede a komu se to nelíbí, 
ať nám ocas políbí. A že ve vodě 
se dá plout a na zemi ne? No a 
co, to jako jo, ale jinak platí, co 
jsme řekli. 
Tak se radši vrátíme zpátky k 

těm holkám, ne?
Jo. Jasně. Holka je poklad. Fakt 

jo. My chlapi si teda myslíme, 

že holky jsou princezny, ale oni 
nejsou, a prděj a jsou líný a pro-
tivný a tak, ale... I tak jsou to 
princezny. ... Dokud jim teda ty 
opice nezačnou vykládat nějaký 
ty jejich nesmysly. Protože... Já 
nevím. Jestli jsou jenom nějak víc 
důvěřivý, ale oni se na to chytěj. 
Holky. Nevím. Blbý snad nejsou, 
ale... Nevím. Jinak jsou ale kou-
zelný. Dokud jsou normální. A do-
kud jsou normální, tak si můžou 
z chlapa udělat, co budou chtít. 
Jenže oni s ním chtěj bojovat. A 
ještě jeho zbraněma! No proč 
si nechaj nakukat takový blbiny, 
kraviny a voloviny, jak říká jeden 
zpěvák.
Kterej.
On by asi nechtěl, abych ho 

jmenoval. Abych nepošpinil jeho 
jméno. On by mě asi neměl rád, 
kdyby mě znal.
Proč?
Protože jsem extremista. Plivu 

proti větru. To může dělat jenom 
blázen. A kdo by se chtěl bavit s 
bláznem. On asi ne. Myslím...
A proč pliveš proti větru?
No... Ono to totiž má vypadat, že 

žádnej vítr nefouká, že je poho-
dička a tak. Ale není. Fouká po-
řádně a strká nás to někam, kam 
nechceme, nebo neměli bysme 
chtít, ale většina lidí se tváří, že 
to tak je v pohodě, že to není žád-
ným větrem. Tak asi proto plivu. 
Jenomže oni stejně viděj jenom 
ten můj poplivanej ksicht. 
Holky?
Všichni.
Tak nemáš bejt takovej mani-

ak.
Nejsem.
Nejseš. Ale vypadáš tak. Jako 

pošuk a šovinista, co nenávidí 
ženy. 
Ale nejsem. To je důležitý. A 

já sám vím o ženských, co jsou 
doma trýzněný a soucítím s nima. 
Třeba moje manželka, taky je mi 
jí líto, že to se mnou musí vydr-
žet. 
Ale!
Nebo ne, to radši smaž.
Nenene, to tam právě musím 

napsat. 

To je blbý.
To je nejlepší část toho roz-

hovoru.
Ale co když si to přečte?!
Uvidí, že ji máš rád.
Nebo mi dá přes hubu. Nebo mi 

nedá, což by bylo ještě horší. A 
nebo mi dá přes hubu a pak mi 
večer nedá. A co já pak večer, 
mám pak u televize lemtat lahvá-
če, jak se od správného chlapa 
očekává?
Je takhle přísná?
Není. Ona je hodná. Někdy ale... 

Nechceš to radši vypustit?
Nemůžu. To není jen tak, 

zbavit dort jeho třešničky. To 
po mě nemůžeš chtít.
Můžu.
Ale já to nemůžu udělat.
Nedám ti autorizaci.
Napíšu, že je to bez autoriza-

ce.
Budu se s tebou soudit.
To ti nepomůže. A stejně bys 

prohrál...
Jak já jí to vysvětlím..? Nebo já 

jí řeknu, že jsem si z tebe dělal 
prdel. Tomu bude věřit.
Fakt?
Možná...
Tak ji pozdravuj.
...a radši jí koupím kytku. V kvě-

tináči, to má radši. A pomůžu jí 
na zahradě. Ach jo. Ty mi děláš 
problémy. Jsem sem neměl cho-
dit. A stejně to není pravda. Ne-
trápím ji. Jsem na ni hodnej. Vět-
šinou. Skoro vždycky. Aspoň se 
snažím...
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Socialismus 
Je sprosté 

slovo

Co bylo, už není, a co nebylo, dnes 
vládne. Skrytě nebo otevřeně, 
špatně nebo i mnohem hůř. 

Jak nám v titulku jednoho ze 
svých článků sdělil plátek s od-
leskem v názvu, Vagína není 
sprosté slovo. S tím se ještě dá 
souhlasit, jenže na tom konsta-
tování stojí závěr, že o takových 
nesprostých slovech a souvisejí-
cích činnostech se mají děti učit 
ve školách. A jsme stále na za-
čátku a je třeba pokračovat dál 
a hlouběji, neboť výuka se liší 
škola od školy a učitel od učite-
le, což je špatně a nesmí to tak 
zůstat, aby prý děti věděly, že 
NE znamená ne a že s nimi do je-
jich patnáctých narozenin nikdo 
nesmí mít jakýkoli druh sexu a 
mají právo kdykoli jakýkoli druh 
sexu odmítnout. Tak. A k tomu 
prý potřebujeme spousty speci-
alizovaných odborníků a tisíce 
hodin jejich pečlivé a odborné 
práce, aby naše děti nestráda-
ly v sexuální nevědomosti. Aby 
třeba hloupě nevěřily svým ro-
dičům, když jim budou tvrdit, že 
patnáct je málo a ať s těmi akti-
vitami raději počkají déle, nebo 
kdyby na druhou stranu chtěly 
moc dlouho všechny odmítat, že 
nakonec prohloupí, a takové ty 
řeči, co dávno neplatí, protože 
pravidla jsou daná a děti nesmí 
nikdo omezovat ani jim přikazo-
vat, když tomu navíc ani pořádně 
nerozumí a měl by spíš jen ml-
čet a pracovat, a výchovu svých 
dětí nechat na odbornících. Na 
takových, co vědí, že vagína není 
sprosté slovo a dovedou jeho dě-
tem krásně objasnit, co to vlast-
ně je, ta nesprostá vagína, a jak 

to vypadá a k čemu to slouží, jak 
to voní a možná i, jak to chutná a 
co všechno se s tím dá provádět 
a má nebo nemá provádět, pros-
tě normální školní téma, takové 
to vzdělávací, u kterého se dítě 
nesmí červenat a mělo by dokon-
ce samo přicházet s vlastními 
nápady a myšlenkami, a mělo by 
si o tom pak umět hezky povídat 
povídat s kamarády a kamarád-
kami. Nebo i s paní prodavač-
kou. Nebo se sousedem. Prostě, 
normálně a přirozeně. Vždyť ne-
jde o žádné sprosťárny!
Zatímco při slově socialismus 

by se každý člověk měl viditelně, 

možná až demonstrativně otřást 
hrůzou a pokřižovat se, je-li věří-
cí, nebo si odplivnout, má-li blíž 
k prostému lidu, a následně musí 
vychrlit pár jasných a přísných 
odsudků a zatracení, aby tím de-
batu ukončil a bylo jasno, že o 
tomhle se ve slušné společnos-
ti rozhodně nemluví a už vůbec 
se o tom nediskutuje, to se smí 
jen pojmenovat, zavrhnout a uté-
ct pryč. Pokud nechcete být za 
sprosťáka, burana a slizouna, co 
se pitvá v nemravnostech.
Ale povídat si s předškolními, 

nebo čerstvě školu navštěvující-
mi dětmi o tom, kam si sahají a 

Janek Czek
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jestli je to baví a jestli se koupou 
samy a kdo jim umývá prdelku 
a k čemu je vagína a že na por-
nografických webech není obraz 
skutečného sexuálního života,to 
je v naprostém pořádku – a mělo 
by to prý ideálně probíhat doma, 
ale protože jsou rodiče často ne-
vzdělaní, ostýchaví nebo příliš 
zaměstnaní, musí nastoupit od-
borníci, respektive odbornice. 
A workshopy, kde vám děti 

správně vyškolí.

Tak nevím, ale možná je už po-
malu na čase odbornicím, co se 
realizují popisováním sexu ma-
lým dětem, styk s těmi malými 
dětmi zakázat. Možná by bylo 
dobře říct nahlas, že malé děti 
nepotřebují, aby je velké ženské 
učily, co je to sex a jak je pří-
jemné si hrát s pipinkou nebo s 
pindíkem, nebo že je správné to 
dělat a že se za to vůbec nemají 
stydět a skrývat se s tím, a že se 
nemají nechat znásilnit a tak dál. 
Možná by bylo úplně nejlepší ta-
kovým aktivistkám (složenina ze 
slov aktivní a terorista) přístup k 
malým dětem úplně znemožnit. 
Zakázat, jako se to dělá třeba 
u pedofilů, pracujících s dětmi, 
když to začnou přehánět a hladí 
své svěřence už ne jen po hlavič-
kách. 
Protože psychické násilí bývá 

někdy nebezpečnější než to fy-
zické – a ano, i hlazení může být 
násilné. Rukou – jako i slovem. 

Pro takové školitelky to může 
znít nově, ale i malé děti vědí, 
co mají mezi nohama, a nepotře-
bují, aby jim to nějaká ženština 
vysvětlovala, a každé dítě ví, že 
mu dospělí nesmí ubližovat, ani 
je držet a mačkat a jinak osahá-
vat. A pokud se to děje a ony se s 
tím nikomu nesvěří, tak cosi není 
v pořádku. Dítě ale v pořádku je 
a školením dítěte ten nepořádek 
nezměníme. Naopak se může 
stát, že takové poučené dítě, kte-
ré už o sexu a tak dál všechno 
podstatné přece už ví z různých 
workshopů a školení, si už samo 
dopočítá, že pokud se hladí sama 
(nebo sám), tak je to správné, a 
když dovolí strejdovi (nebo tetě), 
aby jí pomáhal (nebo mu pomá-
hala), tak to bude ještě lepší. 
Proč ne? Když to chce a když je 

to všechno tak čistě a jasně na 
dohodě a na vlastním rozhodnu-
tí… 
Jenže v sexu není nic čisté a jas-

né; v sexu je nejdůležitější tajem-
ství, hledání a odhalování. A je 
také normální všechno, co dělá-
te rádi, a žádoucí všechno, co je 
vám (oběma) příjemné. Všechno 
a cokoli. 
Jenže potřebují tohle slyšet děti 

ve školkách, nebo na základních 
školách? 
A musí, nebo měly by se to vů-

bec dozvídat dřív, než se po tom 
začnou samy pídit? 
A měly by se tohle dozvídat od 

školitelek, na kterých je už od 
pohledu – a na poslech a při čte-
ní pak absolutně a nepochybně – 
znát, že si nejraději užívají samy 
sebe?

Ne. Nemusí a neměly by. Pokud 
tedy není naším cílem správně 
vyškolená mládež, která úplně 
ztratí zájem o sex. Protože ta-
kovým uslintaným povídáním ve 
školkách neuděláme ze sexuál-
ních agresorů hodné školníky a 
z jejich obětí veselé a spokoje-
né děti. Protože jejich oběti jsou 
oběťmi proto, že nejsou veselé 
ani spokojené, a bývají navíc 
hloupé a různě postižené, ale 
především se cítí být opuštěné. 
A povídání se slizkou tetkou je-
jich život nezmění. Ani, když je 
bude dlouze hladit a objímat, jak 
to někdy tyhle ženské mívají ve 
zvyku, podle druhu úchylky, jíž 
samy trpí. 
Zasaďte se, aby děti mohly vy-

růstat v pohodě a s úsměvem. To-
hle pomůže – a miliardy, které ze 
státního rozpočtu vysávají různé 
organizace, které o pomoci jen 
žvaní (a tiskou brožurky a dělají 
školení), ty by mohly být skvělou 
injekcí pro povzbuzení do začát-
ku. Jen byste se k tomu nesměli 
dostat vy, z těch neziskovek, co 
jste si zvykli, že skutečnost je 
třeba udržovat špatnou, aby se 
peníze dlouho a štědře sypaly.

Lidé jsou jistě různí a někteří 
jsme schopní se kát a omlouvat 
za hříchy bílých, se kterými jsme 
sami neměli nikdy nic společ-
ného, černému sportovci, nebo 
dealerovi drog, který neměl ni-
kdy nic společného s těmi trpící-
mi, možná ani dědičně ne. Jistě, 
doba se mění a  vládne cosi divně 
zkrouceného a nelze to přehléd-
nout. Patříte-li tedy k podobně 
ohnutým lidem a máte třeba po-
cit, že je nás na zemi moc a vy 
tomu sami můžete pomoct jedi-
ně tak, že se vaše děti přestanou 
množit (a navozíme se sem jiné, 
už skoro dospělé), tak ano, zřiďte 
si takové školy a pořádejte tam 
svým dětem školení a workshopy 
podle lilbosti… 
Ale nám, kteří chceme, aby naše 

dítka jednou měla zájem o tajem-
ství opačného pohlaví, tak nám 
takové praktiky ne – a ne – a ne-
vnucujte, protože naše děti ne-
potřebují výuku od žádné vyšinu-
té čarodějky. I kdyby byla krásná 
a bez bradavic a smála se hubou 
plnou zubů, tak ji poženeme od 
svých dětí daleko pryč.
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válečná 
vlastizrada

Všichni víme, že Rusko je předpeklí, 
odkud se do světa šíří zlo a kufry 
s ricinem. Všichni ale nevědí, jak 
tihle Rusové naložili po válce se 
svými lidmi, s  příslušníky ROA 
generála Vlasova, kteří byli po válce 
popraveni; tedy jen velitelé; ostatní 
putovali na Sibiř. Takhle se totiž v 
tom zvrhlém Rusku trestá válečná 
vlastizrada! My jsme ale jiní, my 
takovými tradicemi opovrhujeme a 
máme jiné metody!

Vlasov byl řády a medailemi 
ověnčený Sovětský vojevůdce 
a nebýt zajetí po bitvě u Lenin-
gradu, nejspíš by skutečně na-
konec patřil mezi osvoboditele 
Prahy. Jenže on se v zajetí dal 
do Geobbelsových služeb, založil 
ROA (Russische befreiungsar-
mee; Ruskou osvobozeneckou 
armádu), do níže naverboval 
desítky tisíc jiných ruských za-
jatců, kteří se spolu s ním zavá-
zali bojovat spolu s Hitlerem za 

Ondra Lundra vítězství Velkoněmecké říše. A 
používáni byli na špinavou prá-
ci, když špinavá práce ve válce, 
to už musí být echt-schmutzig. 
Za varšavského povstání, při 
tzv. Ochotském masakru napří-
klad porazili nejméně dest tisíc 
žen a dětí. Jejich velitel byl sice 
na Himmlerův rozkaz zastřelen 
za loupež cenností, ale úspěch 
to byl. Ke skutečným zbraním a 
bojům se ale dostali až na konci 
války, koncem roku 1944. Jeden 
den bojovali na soutoku Odry s 
Nisou, poté ústup k Brnu - a nová 
zrada, tedy změna: divize gene-
rála Buňačenka se vydává ku 
Praze, vstříc americkému zajetí. 
Vlasov ale s pomocí Praze ne-
souhlasí a Buňačenko se k Praž-
skému povstání připojil jemu na-
vzdory. Ale kdo zná Buňačenka, 
že? Velitelé Pražského povstání 
s nimi ovšem odmítají spolupra-
covat, jen generál Kutlvašr sou-
hlasí. Aby bojovali samostatně, 
nikoli jako součást Pražského 
povstání. Jenže bylo už pozdě, 
Rudá armáda se blížila a Buňa-
čenko s většinou svých vojáků 
utekl k Američanům, kteří je, 
coby válečné zločince, odevzdali 
Rudé armádě. A my teď, s drob-
ným zjednodušením říkáme, že 
se Praha osvobodila sama, s Vla-
sovovou pomocí. To zní hezky a 
dobře se to pamatuje. 

Nad tím, že je Američané vydalil 
na smrt, milostivě přimhouříme 
oči, protože byla válka a museli 
a tak dál, ovšem jinak se proti 

takovému nesmyslnému zabíje-
ní musíme ohradit. Zatím mož-
ná jen my, co máme (v hlavách) 
šestý obvod, ale až nás budou 
miliony! Ano, válka je válka - ale! 
Nemůžete přece někoho zastře-
lit jen proto, že si chtěl zachránit 
život! Oni neměli (moc) na vybra-
nou a musíme je chápat, nebo se 
o to musíme alespoň pokoušet, 
jako se o to pokouší předseda 
ODS. Doba byla složitá, známe 
to - a nesuďme. Vlasova a jeho 
lidi. Jejich vrahy ale odsoudit 
musíme! A na důkaz, že máme 
pro Vlasova pochopení, mu po-
stavíme pomník. Ale pořádný! Ať 
všichni vidí. 
Vždyť si zkuste vžít do jejich 

kůže: Přijde válka a vy byste v ní 
měli umřít. Zkuste si to jen před-
stavit. Ano, právě vy byste měli 
vzít do ruky zbraň a postavit se 
proti jiným vojákům a jiným zbra-
ním, takovým, co samy zaměřují 
a samy střílí – vše s dokonalou 
přesností a takovým účinkem, že 
se z toho i válečným psychopa-
tům tají dech. 
Máte to? Vidíte se tam?
A co?
Neviděli byste se raději někde 

jinde? V bezpečí?
Jenže tomu se říká vlastizrada 

- a za války je za to kulka. Od 
vlastních lidí.
Ano. Takoví jsou Rusové. Ale za-

plaťpánbůh, my takoví nejsme a 
my bychom dnes takhle zbytečně 
lidské životy nemařili. Nejsme 
přece barbaři, jako oni!

 
Takže byste se dnes v po-

hodě nahlásili, že nemáte 
rádi násili a válku že od-
mítáte, nato byste dostali 
nějaké jednotné evropské 
potvrzení, se kterým bys-
te pak vyrazili do bezpe-
čí. Někam, kde budou už 
dávno schovaní všichni, co 
dnes chřestí klávesnicí a 
volají po tvrdém přístupu k 
Rusku.
Jednoduše byste se ocitli v 

nejlepší společnosti. 
A tak to má být.
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BUĎME 
LEPŠÍ 

než LIDÉ

Nic lidského mi není cizí. 

Toto římské moudro bychom už neměli 
vůbec používat. Lidská společnost 
dnes totiž musí být nová, jiná, lepší a 
šlechetnější, než bývával ten obyčejný 
lidský tvor, jakého stvořil bůh, neboli 
příroda. Tedy společnost jako celek. 
Jaksi v průměru. Ano, buďme jako milé 
a vždy přívětivé ovečky – radí nám vlci. 
Takoví, co lecjakou tu neřest nenávisti 
sami prožívají a používají. Na prostý lid 
je ovšem třeba přísnost!  

Podle teorie her je pro společnost 
nejvýhodnější vzájemná spoluprá-
ce. Ty pomůžeš mně, já pomůžu tvé 
ženě, ona zase někomu jinému - a 
bude nám všem nejlépe, jak může 
být. I v pohádkách to tak bývá, že 
mají-li se všichni rádi, jsou šťastní až 
do smrti. I tam se objeví darebák a 
idylku jim kazí, ten ale bývá nakonec 
tvrdě poražen a dobro zvítězí. 
Podle současných tvůrců společen-

ského formátu ovšem smí dobro vítě-
zit pouze dobrem; tady jsme pohád-
kové principy dohnali a předehnali, 
my už víme, že nejsilnější zbaň je 
úsměv. A peníze. Takže některým 
– ale opravdu jen některým – ještě 
tolerujeme, že kolem sebe plivou a 
kopou a kousají a škrábou, neboť jim 
to prý je tak nějak vlastní a přišli k 
tomu jakýmsi špatným vlivem, za 
který nemohou. A jsme na ně hodní, 
skládáme se jim na pohodlnější život 
a věříme, že i oni se stanou lepšími. 
Nakonec. To je důležité! Nečekáme 
zázraky a nedáváme sobě ani jim 
žádné dohledné, čili nereálné cíle.
Podle teorie her je vzájemná spo-

lupráce nejvýhodnější - s jedním 
detailem. Není to pravda. Skutečně 
nejvýhodnější je donutit ostatní, aby 
dodržovali pravidla vzájemné spo-
lupráce, přitom ale sám myslet jen 
na svůj prospěch a pravidla nedodr-
žovat. Ano, takhle vypadá skutečně 

Hana Jovorková nejvýhodnější společenský model z 
teorie her; nejvýhodnější pro hrstku 
organizátorů té hry. Pravidla, která 
platí jen pro někoho...

Nic se nemá přehánět, bývalo dříve 
uznávaným pravidlem. Dřívější po-
řádky jsme ale dávno odmítli, překo-
nali a zavrhli. Takže dnes už víme, 
že nic není moc, pokud jde o dobrou 
věc. A nám přece jde vždy a jedině 
o dobré věci. Takže nic, co děláme, 
nemůže být přehnané. Logicky!
Bývalo dobré poučit se zkušeností 

a neopakovat stejné chyby v podob-
ných situacích. Říkalo se tomu zobec-
ňování a býval to odznak zdravého 
rozumu. Dnes je to diskriminace. 
Dnes už prostě nesmíme na zákla-
dě předchozích zkušenosti zobecnit 
a být opatrnější. Protože co kdyby-
chom byli NESPRAVEDLIVĚ opatrní 
vůči někomu, kdo není jako ostatní?! 
Jednou z deseti, nebo sta případů. 
Takové zrůdy přece nejsme! Takže 
všech deset nebo sto zkoušek udělá-
me, znovu a znovu, než narazíme na 
jednoho, který nám nerozmlátí pro-
najatý byt, neukradne nářadí, vrátí 
půjčené peníze a tak dál – abychom 
pak mohli být šťastní. Tak nějak v 
průměru, všichni dohromady!
Jistě, není to úplné novum. Už kdysi 

jsme měli nastavit druhou tvář, po-
kud nás někdo praštil do první. Ano. 
A ti, co tuhle všeobjímající lásku 
učili, pak neposlušné dávali upálit 
a mrzačit. Ze samé lásky. Po takové 
výchově, po mnoha generacích tako-
vé genocidy už nejspíš nezbylo moc 
vzpurných a neposlušných, co dru-
hou tvář nastavit nechtějí. Nechtěli. 
Tak shořeli… A my jsme čím dál hod-
nější, pokornější a... odevzdanější.

Nebo nechcete žít ve strachu, okrá-
dáni a obtěžováni hlukem, špínou 
a smradem, prakticky bez ochrany, 
protože na takovou spoušť je málo 
policistů..? A to chcete všechny ty 
chudáky nechat jejich bídě napo-

spas? Jak můžete být tak bezcitní!? 
A že je vás víc a chcete konečně být 
viděni a slyšeni? Však na to máme 
těžkooděnce, aby vás vytlačili z do-
hledu a doslechu. Ano, ty policejní 
těžkooděnce, kterých se tak zoufale 
nedostává, když je potřebujete vy. 
Že se vám nelíbí zákony, co platí jen 

někdy a jen pro někoho – tedy pro 
vás, pokud omezují, a jen pro jiné, 
pokud nabízejí (víc než jen almuž-
nu)? Že máte dost výsad a privilegií 
těch, kteří si zákony a celé uspořá-
dání společnosti ohýbají podle svých 
potřeb? 
Ale uvědomujete si vůbec, že to dě-

lají i pro vás? Aby společnost bohatla 
– jako celek! Abyste i vy z toho měli 
prospěch! Že nestojíte o kosti háze-
né pod stůl? Že byste se tomu vše-
mu chtěli konečně postavit, bránit a 
nedovolit..? Taková sprostá, nepří-
pustná a nepoužitelná slova chcete 
používat? A zabíjet ne? Vždyť přece 
jsme a chceme být hodní a dobří. 
Nechápete? Musíme takoví být, po-
kud chceme být hodní a dobří - a my 
chceme být hodní a dobří, takže ta-
koví musíme být. Tečka, konec, dů-
kaz proveden a diskuse nepřípustná, 
protože zbytečná.

Z jedné strany ti, co pravidla vytvá-
řejí – buď ve svůj prospěch, a nebo se 
jimi prostě neřídí, kryti zmatenými 
zákony a týmy drahých právníků, a 
z druhé strany ti, kteří se nikdy žád-
nými pravidly neřídili, hájeni většími 
týmy levnějších právníků, ale přede-
vším společenskou objednávkou, do-
hodou. Být uprostřed není snadné. V 
sevření těch dvou desek, jejichž tlak 
vás drtí, uvnitř, uprostřed, mezi ta-
kovými, co žádné objednávky ani do-
hody neuzavírali. 
Proč, ptáte se, proč je to tak?
Protože je pro vás důležitější nová 

sedačka a klid na pivko u televize, 
nebo výlet cyklostezkou na novém 
kole v krásných šortkách a značko-
vém tričku, než vlastní důstojnost. 
Vlastní důstojnost. Málem už také 
sprosté spojení slov. 
Jsme přece jen malá, bezvýznamná 

kolečka z obrovského soukolí, tak 
buďme poslušní, obětaví - a nároční! 
… v tom, co si nakoupíme. Buďme 
chápaví a vstřícní - a samozřejmě 
nakupujme. Smetiště jsou obrovská, 
žádný strach. 
Buďme hodní - a svět bude krásný. 

Že ale jen pro ty druhé, sbírá se ve 
vás námitka?
Ale kuš! Tolik věcí jste si nakoupili 

- a chcete si stěžovat?! Krásný svět 
pro druhé vám vadí? Takoví jste bez-
ohlední sobci???  



Vstávej, chlape    č. 1 ročník 1.

BÝK
21. duben až 20. květen

Máte sklon druhé podceňovat 
a využívat. Rádi si například 
objednáváte dobré jídlo a pití do 
pohodlí domova. Vaše tvrdohlavost 
je pověstná – ale jste realisté a jen 
výjimečně riskujete tvrdou srážku. 
Jste praktičtí, tvořiví, trpěliví a 
houževnatí. A neprakticky smyslní. 
Potřebujete citovou stabilitu a 
věrnost. Na toho, kdo je ochotný 
jít za vámi, jste dobří a příjemní. V 
současnosti dochází k proměnám 
a přesunům ve vaší oblastí přátel, 
takže můžete mít chaos a nejistotu, 
na koho být hodní a příjemní. 
Buďte pozorní, neboť k vám s lidmi 
přicházejí důležité osudové, karmické 
informace. Významní  mohou 
být i vaši nepřátelé. Jste právě 
v sedmiletém období zásadních 
životních změn. Staré se hroutí a 
nové přichází. Budete možná jednat 
nečekaně a druhé tím vyvádět z 
míry. Váhání a nejistota by se měly 
postupně projasňovat a otevírat 
nové možnosti. Jupiter vám přeje v 
oblasti sexuality a majetku, rozumná 
investice se vám vyplatí a zvýší se 
vaše pohlavní prestiž. Zde je ovšem 
nutno dobře vážit, do čeho a jak 
investovat. Pozor, je vám nakloněno 
vše cizí a neznámé. Ucítíte silnou 
touhu po svobodě a uvolnění, pevné 
vztahy vás ale udrží.

HOROSKOPY

Víte, proč vaše (nebo sousedova) 
žena čte ráda horoskopy? 

Protože jim to nejspíš pomáhá 
shodit vinu za své neúspěchy jinam. 
Házet všechno na vás je nuda a 
rychle to omrzí, tak to posílají kamsi 
mezi hvězdy, do kol osudu, na hřbet 
vyšších mocností. Protože prostě: 
"Já za to nemůžu..." Znáte to. 

A víte, proč horoskopy čtu já?

 Dokonce se zájmem, nejde-li  o 
takové ty úplně vycucané z prstu 
(u nohy), jako, že mám čekat nový 
vztah, nebo peníze, nebo nový 
vztah a peníze a tak dál. Ovšem 
pokud je v nich cosi tajemného, 
tak klidně. Protože se rád dívám 
na svět jinýma očima a z jiného 
úhlu pohledu, abych měl možnost 
se lépe zamyslet a hledat nové 
souvislosti. A dělám to rád. I když 
jim moc nevěřím. 

Však kdo by také věřil, že:

BERAN
21. březen až 20. duben

Jste jako beran, líní a temperamentní 
současně. Oproti beranovi k tomu 
navíc rádi poučujete a rádi se 
hádáte, neboť vše víte nejlépe. 
Všechno musí být hned, bez váhání 
a bez rozmyslu. Soucit ani empatie 
nejsou vaše silné stránky, uznat a 
ocenit druhé umíte, ale moc tuhle 
svou dovednost nepoužíváte. Jste 
přímí, činorodí, nadšení a bojovní. 
Jít hlavou proti zdi vám nedělá 
problém. Momentálně ve vás probíhá 
odstraňování a ukončování vašeho 
propojení s minulým, takže budete 
budete občas zažívat pocit samoty 
a izolace. Toho mohou šikovně 
zneužít vaši nepřátelé, proto se 
snažte - alespoň teď - žít bez lhaní 
a přetváření. Alespoň nějaký čas. 
Můžete si připadat jako věc, zmítaná 
osudem a okolnostmi, ale později 
zjistíte, že jste byli dozmítáni k 
uklidnění a novému životu. Můžete 
se cítit neschopní a můžete se bát 
úspěchu, ale nedejte se zastrašit. 
Nakonec se začnete na svět dívat 
jinýma očima, pod novým úhlem 
pohledu. Podobně se promění 
i vaše vnitřní hodnoty. Čeho si 
ceníte a co nesnášíte se prohodí. 
Ale jistě, že ne tak docela a úplně. 
Pozitivně na vás zapůsobí Jupiter, 
rozšíříte své vědomosti a nezávisle 
na tom budete úspěšní v úředních 
jednáních. Máte šanci na pracovní 
postup. Změny můžete očekávat ve 
financích a majetku. Uran přináší 
rychlé zvraty, proto buďte opatrní. 
Můžete hodně vydělat, ale také o vše 
přijít. Důsledky tohoto tranzitu jsou 
pro vás vcelku příznivé, tak zůstaňte 
otevření možným změnám. Stejně se 
jim nevyhnete.

 znamení:
Salvatore Vuono
FreeDigitalPhotos.net
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BLÍŽENCI
21. květen až 21. červen

Jistě znáte svou přelétavost a 
neschopnost v čemkoli vytrvat. 
Neznáte ale sami sebe - a to je 
vaše výhoda. Umíte sebe i druhé 
překvapit, v dobrém i špatném. 
Ale děláte to s vtipem a přátelsky, 
nikdy to nemyslíte zle, takže 
býváte i snesitelní. I přes své 
lakomství, neschopnost přiznat 
chybu a schopnost každý cizí názor 
zpochybnit či rovnou zesměšnit. 
S podporou Jupitera můžete nyní 
zlepšit své partnerské i pracovní 
vztahy, bez jeho podpory by to bylo 
obtížnější. Je vám přáno v oblasti 
majetku. Oblast práce a kariéry čeká 
změna, zpočátku budete možná 
tápat. Vaše rozhodnutí zásadně 
ovlivní i váš partnerský život. Dobré 
dobře, špatné špatně. Prošli jste 
obdobím, kdy jste měli ukončit vše 
nevyhovující, a nadchází ohromná 
energie pro nové začátky. S nimi 
přijdou nečekaně odhalená tajemství 
a vaše nevědomé, nutkavé chování, 
jako důsledek minulých činů. Jako 
vždy, budete i teď sexuálně aktivní, 
což vám může zkomplikovat život. 
To vše je dlouhodobý vliv Uranu, 
přinášející nepříjemnosti, překvapení 
a nestálost. Symbolicky jste nyní 
spojeni se skrýváním nepříjemného, 
což bývá zhmotněno ve vězeních, 
nemocnicích a ústavech.

RAK
22. červen až 22. červenec

Jste tak trochu citoví vyděrači; 
staráte se o druhé, protože 
potřebujete být potřební. Jste na 
svých blízkých závislí, plní soucitu a 
neobyčejné vnímavosti, starostliví 
a laskaví, takže vás všichni milují - 
dokud je svou péčí nezačnete ničit. 
Vaše budoucnost je plná obav a 
nejraději byste zůstali napořád tak, 
jak jste teď. Pokud to tedy není teď 
špatné. Nekriticky přebíráte, co si 
myslí druzí, ani na tom nechcete nic 
měnit. Máte velkou představivost a 
před komplikovaným světem plným 
názorů a změn se ukrýváte mezi 
svými blízkými, nebo do kreativních 
činností. Aktuálně očekávejte 
zlepšení pracovních i partnerských 
vztahů. Budete hledat a otevírat 
nové cesty ke starým cílům. Touha 
po duchovním rozvoji vás dostane 
do problémů v úředních jednáních. 
Najdete v sobě ohromnou energii k 
uskutečnění svých plánů a aktivit. 
A když ne, chopte se klidně aspoň 
té malé, co jste našli. Pokud jste 
neukončili stávající špatné vztahy, 
v nadcházejícím čase v nich raději 
zůstaňte. Mohlo by to být z deště 
do lijáku. Přátelé a společnost 
budou kolem vás vířit a klokotat 
vám ku prospěchu. Začnete možná 
vyhledávat změny, které nesnášíte, 
protože s tím, co vám stačilo dříve, 
nebudete spokojení. Stanou se z vás 
malí, opatrní revolucionáři. Nebo nad 
tím jen mávnete rukou.

LEV
23. červenec až 22. srpen

Pýcha, domýšlivost a pocit, že druzí 
jsou bez vás nemožní, to jste vy. 
Nepožádáte nikdy o pomoc; jste 
přece superman! Ne vy druhým, 
ale druzí vám se mají přizpůsobit. 
Jste prostě král, sebejistý, vznešený 
a velkorysý. I podnikavost je vám 
vlastní a jste velmi společenští. Jsou-
li kolem vás dostatečně pokorné 
ovečky. V dohledné době ucítíte 
nutkání k tvořivým a uměleckým 
aktivitám. Přijde velké dílo, nebo 
dítě. Případně obojí, to se - zpočátku 
- nevylučuje. Jde-li to ještě výš, 
zlepší se vám sebedůvěra, psychika 
i zdravotní stav. Zapomínáte na 
lidi kolem sebe, díky kterým byste 
mohl svému rodu přinést slávu a 
úspěch. Nenechte se při tom ale 
ovládnout silnou sexuální touhou. 
Rozhodně ne kdekoli a s kýmkoli. 
Vaše vztahy s potomky i rodiči 
se vyhrotí, peníze budou hrát 
významnou roli.  Čeká vás hledání 
a změny v profesionálním životě a 
konflikty s autoritami - a může z 
toho vzejít naprostá změna vašeho 
dosavadního zaměření, protože 
co vám má kdo co radit nebo 
nařizovat? Důležité je v této době si 
hlídat majetek, jelikož Černá Luna 
pohlcuje a bere. Pozor na staré 
dluhy a závazky, ty také umí brát. 
Budete prchliví při jednání s úřady 
a můžete jednání s nimi předčasně 
ukončit, jako jste již dříve ukončili vše 
nevyhovující.



Vstávej, chlape    č. 1 ročník 1.

Nějak se nám v posledních letech 
s epidemiemi roztrhl pytel. I když... 
Nám? Spíš někomu. Někomu, kdo 
jako by jej pokaždé ve správnou 
chvíli sám natrhl.

Teď právě jsme vyděšení z 
koronaviru, o kterém se šíří jedna 
poplašná zpráva za druhou. A 
přestože dnes už nejsme úplně bez 
informací, jako jsme byli na začátku, 
kdy se zdálo, že to je novodobý 
mor a že nás všechny sežere a my 
skončíme v hromadných hrobech, 
přesto jsme dál krmení zprávami o 
tom, jak kdesi zemřel kdosi mladý, 
jak přibývá mrtvých a jak se svět 
už nikdy nevrátí tam, kde byl před 
tím virem, o kterém pořád nějak nic 
moc nevíme.

Ano, to poslední je správně. 
Máme sice spoustu čísel o tom, 
jak Covid-19 ničí náš starý dobrý 
svět, ale ta čísla jsou… 
Věděli jste například, že se zve-

řejňuje nikoli počet testovaných, 
ale počet testů? Čili opakované 
ověřování pozitivity a tak dál… 

Věděli jste, že statistiky mrtvých 
a nakažených se vedou v každé 
zemi jinak? Že vůbec neznáme 
data, ze kterých se dělají statisti-
ky? Že nám po nich prý nic není? 
Ani vědcům a lékařům, rozhodl 
pan Dušek, který tam dělá vedou-
cího. Systém prý je naprogramo-
ván „na použití ve válečném sta-
vu“ a on prý není zvědavý, co umí 
něčí smartphony a prostě ta data 
nemůže nikdy v životě otevřít, i 
když to zní možná hloupě, ale on 
to myslí chytře, protože tam jsou 
individuální data, ke kterým se 
nesmí... Že individuální data ni-
koho nezajímají? No a co? Prostě 
ne, a ne a ne.
Takže čteme informace a nesmí-

me vědět, kdo a proč a jak a z 
čeho je poskládal. Někde píšou, 
že všechno je pouhá hysterie, a 
jinde zase, že obětí pandemie je 
možná až o 60 procent víc než 
se udává. Jisě. Nejlepší obrana 
je útok, takže pokud někde boj s 
koronavirem zpochybňuje, musí 
přijít zpochybnění opačné. Takže 
si ve Financial Times prostě udě-
lali vlastní srovnání počtu zemře-

lých dnes a v minulých letech. A 
vyšlo jim, že někde je nárůst až 
čtyřnásobný. 
Zajímá vás, s jakými daty a jak 

konkrétně pracovali? 
Proč? Tohle nám přece musí sta-

čit!
A že se o hromadách mrtvol a 

zhrouceném zdravotnictví psa-
lo v době, kdy třeba v Itálii bylo 
dnes méně než 2 000 měsíčně, 
zatímco v běžném“ chřipkovém 
období bylo mrtvých průměrně 
4 000 měsíčně (více v samostat-
ném okně) – a nic se nehroutilo. 
Alespoň v médiích ne. Nebo tře-
ba Blesk ze 7. března 2018 píše: 
Chřipková epidemie neustu-
puje. Zabila 70 Čechů, umí-
rali i mladí. A vzpomínáte si, 
jak se tenkrát zavíraly hospody a 
kina, děti nesměly do škol a ruši-
ly se koncerty a sportovní zápasy 
a ženské chodily rozcuchané a 
tak dál? 
Nevzpomínáte si? 
Tak ale proč to tenkrát bylo ji-

nak? A čemu máme dnes věřit? 

VÍRA V KORUNOVANÉHO VIRA
Danielle Fille
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Wikipedie říká, že koronaviry jsou oba-
lené jednovláknové RNA viry, jejichž ná-
zev je odvozen od uspořádání povrcho-
vých struktur ve tvaru sluneční korony. 
Jejich genom obsahuje 30 tisíc bází, což 
je nejvíce mezi známými RNA viry s ne-
segmentovaným genomem.

 
U člověka vyvolávaly zpočátku jen běž-
ná nachlazení, která pouze u lidí s osla-
benou imunitou. Ale koncem roku 2002  
se objevil Betacoronavirus, nazva-
ný SARS-CoV (Severe acute respiratory 
syndrome-related coronavirus), původ-
ce nemoci SARS, na který roku 2003 
zemřelo přibližně 800 lidí.  O deset let 
později byl zjištěn jiný druh betakoro-
naviru, nazvaný MERS-CoV (The Middle 
East respiratory syndrome coronavi-
rus), způsobující onemocnění MERS, na 
které do roku 2020 zemřelo přes 800 
lidí. Na přelomu let 2019 a 2020 se ob-
jevila epidemie respirační choroby co-
vid-19, jejímž původcem je další typ 
betakoronaviru SARS, nazvaný SARS-
CoV-2, a k 29. dubnu 2020 zemřelo na 
následky nakažení 220 tisíc lidí.

Nejdřív to vypadalo, jako by si 
koronavirus objednal Prymula, 
aby si užil svých pár dnů slávy. 
Jenže pak ho vyštípal Hamáček, 
zpočátku číhající opodál, jestli to 
není moc nebezpečné, a tahle te-
orie padla. Že by Hamáček něco 
sám vymyslel nebo naplánoval, 
tomu nevěří ani v sociální demo-
kracii. 
Ale žerty stranou, i tyhle vtipné. 

Situace je vážně vážná a na koro-
navirus se umírá. I když... Umírá 
na něj, nebo s ním? Jako se umí-
rá i s chřipkou, nebo s umělým 
chrupem. Na konci zimy se přece 
vždy objeví (chřipkové) epidemie 
a (pokaždé) umírá víc lidí. A letos 
bylo těch mrtvých mnohde do-
konce méně než v jiných letech. 
(Jaké v té Itálii.) Přesto se ovšem 
letos na celém světě téměř zasta-
vil život a všude jsme četli, kolik 
lidí na koronavirus umřelo… Poz-
ději jsme se tedy dozvěděli, že to 
někde počítají tak a jinde jinak, 
ale že to všechno kolem nás je 
rozhodně katastrofa. 
Bylo by rozhodně zajímavé sly-

šet, kolik lidí umřelo ve stejném 
období třeba s cukrovkou, s an-
gínou, s rýmou... Abychom měli 
srovnání. Když si třeba uvědo-
míme, že na rakovinu jich u nás 
umírá asi 80 denně. Jenže taková 
srovnání jaksi nepřicházejí.

Víte, tlusťoch s cukrovkou, jako 
jsem já (ve skutečnosti žádný tlu-
sťoch nejsem, to jen naše děti mě 
tak někdy vidí), by se měl bát, 
jenže... Já nevím. Nevím, proč 
mám chuť si z toho dělat legraci. 
Jestli to není proto, že jakoby si 
někdo dělal srandu z nás...
Četl jsem, že ten virus není sice 

tak hrozný, ale že ho musíme 
brát vážně a musíme přijmout 
ten výjimečný stav, ono téměř 
stanné právo, protože co kdyby 
onemocněl třeba někdo z našich 
blízkých, kdo je starý, nemocný, 
oslabený, tak že i kdybychom za-
chránili třeba jen jediného tako-
vého člověka, stojí to za to.
Ano, jistě. Souhlasím.
Ovšem proč se takhle už dávno 

nebavíme o lidech, co každý den 
trpí (a umírají) v mizerných život-
ních podmínkách. Už spousty let. 
Proč nám tihle za to nestojí? Proč  
nám jsou – jako společnosti – lho-

mokrá voda. Tenhle virus ovšem 
zmutoval jaksi divně, jak by ni-
kdy "samospádem" neměl. Česká 
imunoložka, MUDr. Soňa Peko-
vá, PhD., má jednak zajímavou 
teorii o tom, proč tenhle virus 
neubližuje dětem, které prý pře-
ce nemají žádnou superimunitu; 
pošlete je do školky a hned jsou 
nemocné; ale právě to je, mož-
ná, paradoxně v tomto případě 
chrání, neboť prý totiž existuje 
fenomén nazývaný exkluze supe-
rinfekce, podle něhož je-li buňka 
obsazena virem stejné skupiny, 
další se dovnitř nedostane, byť 
ten druhý by mohl být i smrtel-
ný a ten první zcela neškodný, 
jako například taková ta nudle u 
dětského nosu. A tahle paní dok-
torka hned na začátku zjistila, že 
náš nový betakoronavirus je… Že 
se zdá, jako by vznikl v laborato-
ři. A svoje zjištění zveřejnila.

stejní? Proč jsme dosud vždycky 
brali větší ohled na ekonomické 
zájmy? Dokud nepřišel tenhle vi-
rus-podivín, o kterém sice nic ne-
víme, ale média od úplného za-
čátku vědí, že jde o život našeho 
světa. A chrlí to na nás, jako by je 
tím nakazil nějaký virus-podivín. 
Všechna, ale opravdu všechna, 
od New York Times po Lhotecký 
občasník. 
Hned na začátku jsme mohli 

číst, že tenhle Covid-19 má mno-
hem vyšší smrtnost (až 2,3%) než 
chřipka (0,06-0,1%) - přičemž ale 
smrtnost viru chřipky se jen od-
haduje. Zajímavé. Agenda setteři 
prostě určili, co máme vidět – a 
běda, když si někdo dovolil po-
chybovat třeba o postupu nemoci 
v zemích s rouškami a bez nich, 
to hned sociální sítě a spolehliví 
navináři zasáhli – ale ty nikdo ne-
cenzuroval, i když jejich pravdy 
byly víc než pochybné, protože... 
Hájili ten jediný správný pohled 
na věc! A přístup k datům mít ne-
smíme...
I Wikipedie už ví, že k 29. dubnu 

2020 zemřelo 220 000 lidí na ná-
sledky nakažení Covid-19 (více v 
samostatném okně)-

Viry mutují. Pořád. Zmutovaný 
vir je pleonasmus, nebo tautolo-
gie, nebo obojí – prostě asi jako 

 
Viry obecně potřebují ke svému mno-
žení enzym zvaný RNA-dependent poly-
merase a ten neobsahuje tzv. proof-re-
ad activity, tedy jakoby nedává pozor, 
jestli dělá chyby, a čím rychleji se množí, 
tím víc těch chyb produkuje - a u tohoto 
viru došlo ke změnám v regulační části, 
která jej nyní žene do výkonů, které u 
koronavirů normálně nejsou normální. 

 
Nebo jinak: Viry se skládají z RNA řetěz-
ců, které mají tendenci mutovat, měnit 
se, slučovat a pozměňovat, a to přede-
vším v těch úsecích RNA, které se sta-
rají o tvorbu proteinů, říká MUDr. Soňa 
Čechová. V této oblasti RNA probíhají 
tedy změny natolik dynamicky, že vliv 
přírody je přirozený a mutace pochá-
zející z přírodních cyklů jsou nejčastější 
formou mutací. Ovšem každý virus a ka-
ždá jeho RNA má něco, čemu by se dalo 
říkat “velín”, tedy řídící stanoviště, které 
kontroluje mutace probíhající ve zbytku 
RNA. Tato oblast RNA na samotném za-
čátku šroubovice by se dala přirovnat k 
jakémusi bootovacímu sektoru na disku 
počítače, ze kterého se zavádí samotný 
operační systém. 

 
Z pohledu biologa to prý vypadá, jako 
kdyby, obrazně řečeno, někdo vtrhl do 
centrály tohoto velína RNA, celé to tam 
obrátil vzhůru nohama, všechny skříně 
a šuplíky vyházel, a to takovým způ-
sobem, že na jedné straně je všechno 
zpřeházené, a na druhé straně to bez-
vadně funguje. A právě kvůli tomu se 
MUDr. Peková domnívá, že koronavirus 
mohl vzniknout v laboratoři, protože 
takové zásadní změny ve velínu RNA 
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Nikoho nejmenovala a obec-
ně se přijímá, že nemoc přišla 
z Číny - ale potrefeně zakejhali 
odjinud, když v Nature Medici-
ne vyšel krátce poté oponentní 
článek, který tvrdí, že  a paní 
doktorka se mýlí a Covid-19 roz-
hodě umělý není (to stojí v úvo-
du studie), ale že je třeba ještě 
pracovat, než bude možno roz-
hodnout, jestli vznikl přírodně či 
uměle (to je v jejím závěru). Ten 
článek se ale věnuje výhradně 
strukturálním částem viru a ani 
slovem se nezmiňuje o regulač-
ních oblastech, kde podle MUDr. 
Pekové právě ke změnám došlo - 
a nemělo dojít. Zajímavé. Jednak, 
že v USA cítili potřebu se nového 
viru zastat, ale zároveň také, jak 
pochybným způsobem to dělají.

V půli dubna jsme také zjistili 
(například v pořadu Adost!, Jan 
Tuna), že u nás ten je virus zřej-
mě už někdy od prosince 2019, 
kdy nejméně desítky lidí prodě-
laly nemoc se stejnými příznaky, 
podobně, jako u Pollertů (viz sa-
mostatné okno). A někdo zůstal 
doma, jiného tam poslal lékař – a 
někomu lékaři dokoce nasadili 
antibiotika. Naprosto nesmyslně. 
Nijak se nezkoumala příčina je-
jich problémů, natož aby se zjis-
tilo, že jde o zcela nový a nesmír-
ně nebezpečný virus, jak nám 
později oznámila média. Ovšem v 
Číně to prý měli zjistit hned! Tam 
to prý tajili a jsou hrozní a nebez-
peční a zlí, zatímco my tady ty 
dlouhé měsíce, než nám novináři 
oznámili problém, děláme co?

Nic zvláštního. Prostě jsme se 
léčili. Normálně, jako vždycky. 
Tedy teď už ne, teď už jedeme 
v tom skoro-válečném režimu, 
jak říkal pan Dušek, co sedí na 

datech, teď už jsme zastavili ži-
vot a dezinfikujeme se a hlídá-
me navzájem a chodíme kolem 
termokamer – a když nám zjistí 
vyšší teplotu, musíme chvíli po-
čkat a projít ještě jednou, nebo 
dvakrát, nebo třikrát, a když to 
nepomáhá, zkoušíme projít rych-
leji nebo pomaleji, s rouškou či 
bez ní, pak bez bundy a potom 
bez brýlí, prostě jakkoli, hlavně 
aby to vyšlo, abychom se dosta-
li dovnitř. A nikoho nezajímá, že 
zřejmě 25 až 50 procent naka-
žených nemá žádné projevy ne-
moci, tedy ani teplotu, a přesto 
jsou nakažliví. Nevadí, my prostě 
děláme tyhle manévry, podro-
bili jsme se onomu (téměř) vá-
lečnému stavu a ze všech sil se 
našemu neviditelnému nepříteli 
vzpíráme. Taková globální válka 
proti viru. Jako před dvaceti lety 
proti teroristům. I ty jsme znali 
jen z tajných zpráv ještě tajněj-
ších služeb - a z médií. Nevidi-
telný - takže všudypřítomný ne-
přítel, který čas od času někoho 
zavraždí, někoho nevinného a 
úplně normáního, jako jsme my 
sami, takže se jej musíme bát - a 
přestáváme se bát nejrůznějších 
omezení a sledování a dalších 
restrikcí. A je nám jedno, že s 
těmi neviditelnými nepřáteli už 
tolik let bojujeme bez viditelného 
pozitivního efektu. 
Vlastně jako by teď ani o nic ne-

šlo. Jako by se trochu vrátil soci-
alismus a jeho pohoda, kdy se o 
všechno staral stát a šlo se hodit 
marod a dát si věci na chalupě do 
pořádku... Jen někteří nemohou – 
a ti se bouří. 
Jen moc nevědí, proti komu 

nebo proti čemu mají zvednout 
své hlasy. S neviditelným virem 
se válčí špatně, tak bojujeme 
spíš proti sobě navzájem, neboť 
to jde snáz, a bijeme do Babiše 
a jeho vlády, leckdo si jen tak, ze 
setrvačnosti kopne i do Zemana, 
a pliveme při tom i na Rusko, 
nebo na Světovou zdravotnickou 
organizaci – ale nejvíc na Čínu. 
Jak jednoduché. Nedoneslo se 
k vám náhodou, že v Číně je víc 
poprav než ve zbytku světa do-
horomady a obchoduje se tam s 
lidskými orgány  a proto že teď 
napadají počítačové sítě v našich 
nemocnicích? A spousta lidí, zbl-
bých tím, co jim servírují média, 
se nad tím pohoršuje. Schválně, 

jestli vědí, že zahynou-li na silni-
ci, jejich orgány se také použijí 
k trasplanataci, pokud s tím dřív 
nedali svůj písemný nesouhlas? 
A už na přelomu dubna a května 
2020 chodily petice proti návra-
tu dětí do škol, ale také petice 
pro návrat do škol, a další chtěli 
tohle a jiní proti tomu protesto-
vali a další zase za tohle a proti 
tamtomu...
My máme zmatek - ó, my se 

máme, chtělo by se zvolat.
A když aliance Five Eyes, sdru-

žující pětici anglofonních tajných 
služeb, obvinila Čínu, že záměr-
ně zamlčovala nebo zničila dů-
kazy o vzniku nákazy koronaviru 
SARS-CoV-2, začíná to být ještě 
napínavější. Čína prý nechtě-
la, aby s ní jiné země omezova-
ly letecké spojení, když sama 
postižený region uzavírala (no 
však proto ho uzavírala; myslím, 
že bychom se také bránili, kdy-
by ve Španělsku něco vypuklo 
a nesmělo se proto létat třeba 
do Norska), a Wu-chanský in-
stitut prý koronaviry disponuje 
a jeden z nich prý má má pod-
le autorů zprávy s koronavirem 

tohoto viru by přirozenou cestou ne-
vznikly, aniž by to virus nezlikvidovalo. 
Proběhly tam totiž mohutné genové 
změny a přepisy, inserce (vkládaní se-
kvencí), delece (mazání sekvencí) a 
další komplexní změny v tak rozsáhlém 
množství, že kdyby to provedla příro-
da, zcela chaoticky a náhodně, virus by 
prostě zahynul, protože by to nemohlo 
fungovat a mít řád. Jenže ono to fungu-
je. Tělo viru je určitě z netopýrů, pouze 
jeho regulační oblasti podle mě dávají 
tomu tělu nějaké jiné příkazy, než by to 
dělal takzvaný divoký typ viru. 

 
Lukáš Pollert, bývalý olympijský vítěz 
v kanoistice a dnes lékař na motolské 
kardiochirurgii, byl právě na jednotce 
intenzivní péče, kde leží pacienti s ne-
mocí Covid-19, a říká v rozhovoru uve-
řejněném 2. dubna 2020 v DeníkuN, že 
se všechno točí jenom okolo koronavi-
ru, který ale přitom zatím nepředvedl 
nic tak strašného, jako chřipka každý 
rok. Říkal, že mluví jako lékař a nikoli 
epidemiolog, ale že ví, co Covid-19 způ-
sobuje na plicích, a že chřipka zkrátka 
dělá to samé a mnoho mladých lidí jim 
v nemocnici na chřipku zemřelo, takže 
Covid-19 prostě nijak nevybočuje z nor-
málu. Možná nakažlivostí, ale že pro-
cento lidí, co budou mít těžké komplika-
ce, je minimální, a že to je stejné, jako 
nechtít nastoupit do letadla. To taky 
přece může spadnout. 

 
Nedlouho předtím prý měli dva z jejich 
osmičlené domácnosti nějakou chřipku. 
Prý strašných čtrnáct dní, ani nemohli 
vstát z postele. Ale zůstali doma pohro-
madě - a ze všech ji chytili jen ti dva, 
manželka a malý syn. A na co prý testy? 
Aby vám dali nějaký remdesivir, o kte-
rém ani nevíme, jestli má nějakou účin-
nost? Vždyť to stejně není lék. K čemu 
by vám to pomohlo? Jen byste byla ve 
stresu, říkal. A znovu opakuje, že mluví 
coby lékař, nikoli jako epidemiolog. 
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SARS-CoV-2 genetickou shodu 
96,2 procenta Ano to je bomba; 
obzvlášť, když člověk má se šim-
panzem genetickou shodu 98 
procent). Ale znáte tyhle vědce; 
kdo ví, co a jak počítali. A kdo ví, 
jestli na téhle studii nepracovali 
stejní lidé, co před válkou v zá-
livu „našli“ v Iráku zbraně hro-
madného ničení… 

Marie Rita Gismondová z národ-
ní referenční laboratoře biodia-
gnostiky při Milánské univerzitě 
říká 21. dubna 2020 v rozhovoru 
pro rozhlas, že mají v Itálii dva 
různé druhy nového koronaviru, 
jeden shodný s tím z Wu-chanu, 
ale druhý velmi podobný viru z 
Německa, který je také v Mexiku 
nebo v Austrálii. Takže se náka-
za do Itálie dostala z více míst. 
A že prý ano, ten virus je horší 
než chřipka – tím, že o něm nic 
nevíme. Ani odkud přišel, zdá se. 
I když Američané už se s Čínou 
chystají soudit. Ve Spojených 
státech byla totiž reakce na ko-
ronavir hodná rozvojové země, 
řekl profesor Kolumbijské uni-
verzity a držitel Nobelovy ceny 
za ekonomii Joseph Stiglitz. Ale 
my víme, nebo se brzy dozvíme, 
že i za tohle může Čína. A že by 
měly zesílit sankce na Huawei.
A z rozhovorů se dozvídáme, že 

Češi v New Yorku o koronovairu 
sice zatím nic moc nevědí, ale za-
žívají cosi hrozného. Například ti 
z Brooklynu řádění nemoci nevi-
dí ani neslyší, ale vědí, že všude 
kolem umírají lidé. Z médií pře-
ce! Ve svém okolí žijí normální 
život, jen to ticho je takové jakési 
až surealistické – ale je jim na-
prosto jasné, že návrat k nomál-
nímu životu je absolutně nepřed-
stavitelný…

Přitom se nezdá, že by nějak 
výrazně stoupla úmrtnost. Do-
konce se z lékařských kruhů šíří 
varování, že opatření proti koro-
naviru a strach z něj zabíje víc 
lidí než samotný virus... Možná 
jste také slyšeli o známém hu-
debníkovi, který nešel k lékaři, 
ať už ze strachu, nebo, že nechtěl 
přidělávat přetíženým nemocni-
cím zbytečnou práci - a zemřel. 
Na komplikace spojené se záně-
tem zubu. A pacienti před tran-
plantacemi také čekají, protože v 

Infekce virem SARS-CoV-2 postihne velkou část světové populace, a to i v případě 
nejpřísnější karantény, ale onemocnění jako následek této infekce, které se nazý-
vá Covid-19, postihne jen minimální procento populace. To výslovně potvrdili např. 
RnDr. Hostomský, biochemik a ředitel ÚOCHB Akademie Věd ČR, podle něhož je 
nakažených 10x více než se tvrdí, a RNDr. Drbal říká, že podle odhadů imunologů 
je dnes v 11-milionovém Wuchanu nakaženo „kolem 85 % populace“. Biochemici a 
imunologové se také shodují, že až 50 % nakažených je zcela bezpříznakových. Reál-
ný počet nakažených nCOV-19 je mnohonásobně podhodnocený a reálná smrtnost 
je násobně nižší. Někteří vědci hodnotí smrtnost COVID-19 na něco mezi 0,025 % a 
0,625 %. Oficiální smrtnost v Severním porýní-Vestfálsku byla pouze 0,37 %.

Imunologové na začátku varovali, že nedojde-li k imunizaci společnosti, epidemie 
se bude neustále vracet, což tiše přiznávají i  epidemiologové. V Nizozemí, Švédsku, 
Švýcarsku, USA i Británii se vlády nejprve řídily podle toho. Jenže pak přišel celosvě-
tový mediální puč.

Předpokládalo se, že asi 80 % nakažených má lehký průběh, 10 % potřebuje na JIP 
a přibližně 10 % z těchto 10 % potřebuje ventilátor. Tedy asi 1% ze všech nemocných, 
ale počítalo se s deseti procenty a vycházely hrůzné vize. A Neil Ferguson z Imperial 
College dokonce  „usoudil“, že JIP bude potřebovat nikoli 10, nýbrž 30 % nakažených, 
a tímto hausnumerem nakrmil svůj počítačový model a výstupy pak prezentoval jako 
Svatou Pravdu. Podle něj tedy Británii hrozilo 500 000 mrtvých a v USA dokonce 2 mi-
liony. A média začala z imunologů dělat krvežíznivé maniaky, kteří chtějí obyvatelstvo 
bezmála „zamořit“ biologickou zbraní.

Ferguson navíc prohlásil, že Covid-19 má smrtnost srovnatelnou s chřipkou H1N1 
roku 1918. Jenže španělská chřipka by dnes za stejnou dobu, jakou se šíří nCOV-19, 
měla na kontě desítky milionů mrtvých, nikoli desítky tisíc. Ferguson totiž tisíckrát 
zveličil reálnou smrtnost i počet obětí nCOV-19, aby skrze média donutil politiky od-
kopnout imunology s receptem stádní imunity.

Média nás krmí nářkem vyčerpaných a přetížených lékařů z Itálie či New Yorku, kde 
to je prý jako za války nebo jako v Africe, případně jako za váky v Africe. Ale jak je to 
doopravdy?

Podle starší studie bylo v Itálii za 6 měsíců chřipkového období z přelomu let 
2019/17 celkem 24 981 úmrtí . Tedy průměrně 4 000 mrtvých měsíčně. Na obyčej-
nou chřipku! Ovšem dnes, když měla Itálie na Covid-19 ještě méně než 2 000 mrt-
vých měsíčně, hroutilo se prý celé zdravotnictví. 

Proč? Protože lidé s „normální“ chřipkou tenkrát umírali doma nebo v domovech 
důchodců. Kdyby se totiž nemocní tehdy nahrnuli do nemocnic, zdravotnictví by také 
zkolabovalo. A jelikož by byli na jednom místě, projevil by se „zákon o těžkém prů-
běhu nemoci díky vyšší koncentraci vironů“ a začalo by také umírat výrazně víc lidí.

V případě USA je to ještě jednodušší. Loni v USA podle statistik CDC zemřelo na 
obyčejnou chřipku přes 80 000 Američanů. To je ale násobně více, než doposud ze-
mřelo na Covid-19 na celém světě. [Poznámka: text je ze 13. dubna 2020] Ve státě 
New York dále nemá přes 12% obyvatel vůbec žádné zdravotní pojištění. Pokud tedy 
onemocní obyčejnou chřipkou, buď se vykurýrují sami, nebo zemřou. Nyní tam na-
víc prošel zákon, díky kterému se mohou i nepojištění nechat zdarma testovat na 
Covid-19. A pozitivní následně mohou čerpat péči se spoluúčastí v rámci Medicare, 
nebo za určitých okolností dokonce zdarma v rámci Medicaid. K tomu ještě mediální 
hysteriie - a výsledek je, že v New Yorku zamířili do nemocnic všichni chudí, staří či 
sociálně vyloučení, kteří by v předchozích letech na chřipku zemřeli bez povšimnutí 
doma, v karavanu či na ulici.

Skutečných obětí koronaviru je také nejspíš mnohem méně, možná řádově, než se 
udává. V Itálii se například vůbec nezkoumá, na co člověk skutečně zemřel, a jakmile 
vyjde pozitivní test RT-PCR, je vykázán jako „oběť COVID“, i kdyby umíral na rakovinu. 
A v Německu bylo lékařům „doporučeno“, aby vůbec neprováděli pitvy zesnulých s 
indikovaným Covid-19, bez ohledu, na co umřeli, mají být vykázáni jako „oběti CO-
VID“. I tak ale na obyčejnou chřipku stále umírá víc lidí – a na rakovinu umírá možná 
čtyřicetkrát víc lidí. A přesto proti rakovině bojujeme tak nějak… Opatrně.

Boji proti tomuto koranaviru jsme ovšem obětovali (téměř) všechno. Podle Hos-
podářské komoryody se 37 procent firem se během dubna dostane do platební ne-
schopnosti, v květnu to bude 60 procent. Proto například lékař, biochemik a rektor 
Univerzity Karlovy přišel s výzvou, aby volba mezi uvolněním drastických a doufejme 
krátkodobých opatření a dalším pokračováním karantény nebyla volbou mezi penězi 
a životy, nýbrž mezi hypotetickými hromadnými oběťmi koronavirové infekce a jistý-
mi oběťmi ekonomického úpadku společnosti.

Jenže se zdá, že ti, kteří rozhodují, mají zájem spíš o totalitní sledování a koncen-
trák čínského typu, a razí sledování skrze mobily a GPS, zákazy hotovosti, analytika 
finančních operací...

Podle: http://dfens-cz.com/pravda-o-ncov-19, © Jan Mrcasík, 13. dubna 2020
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nemocnicích je omezený provoz 
a všechno se věnuje koronaviru, 
a žaludeční vředy praskají…
… a my pak čteme, jak roste po-

čet mrtvých! 
Zastavte ten kolotoč, chtělo 

by se zvolat.
Prohlášení lékařů Univerzity 

Karlovy z 21. dubna 2020 vola-
lo po ukonční karantény, neboť 
opatření v nemocnicích způso-
bují oběti na životech. V ČR prý 
zemře každý rok asi 300 lidí 
denně, na konci dubna 2020 jich 
bylo asi 5 denně s koronavirem, 
ale nejméně polovina zemřela na 
něco úplně jiného. „Ukazuje se, 
že zhoršení prognózy covid-19 
souvisí především s přidruženou 
nemocností, nikoliv s věkem jako 
takovým. Jde o poruchy výživy, 
onkologická a kardiovaskulární 
onemocnění, cukrovku, možná 
některé léky," říkají tihle pánové. 
A také, že koronavirus u nás ne-
zvýšil přirozenou úmrtnost a že 
se zatím neví, kolik lidí má proti-
látky, jak dlouho je bude mít a jak 
mu pomohou, ale paměťová sto-
pa v lymfocytech prý trvá až ce-
loživotně a při novém kontaktu s 
virem se protilátky hned začnou 
tvořit, takže je chybné tvrdit, že 
dokud se kolektivním testováním 
nezjistí dotatek lidí s protilátka-
mi, tak je třeba pokračovat v ka-
ranténě. 
Pár dní nato však jiní lékaři v 

čele s děkanem z téže univerzi-
ty přispěchali s vyjádřením, že ti 
první vlastně nejsou ani moc od-
borníci na tyhle koronaviry a vědí 
zhruba stejné houby, jako každý 
jiný, takže jistě mohou mít něja-
ký názor, samozřejmě, ale spíš by 
měli mlčet a nevydávat takovéto 
více politické než odborné názor. 
Sami ale žádné protiargumenty 
nepřinesli...
A teď si vyber, vole, chtělo by 

se zvolat.

Začátkem května přišla média s 
mapou šíření nového kornoaviru, 
získanou v projektu Nextstrain, 
podle které se virus do Evropy a 
USA nedostal dříve než v půlce 
ledna 2020 a vědci také vyloučili, 
že by se virus objevil v Číně dříve 
než v polovině listopadu 2019 a 
rovněž byly takto vědecky vyvrá-
cen konspirace, podle kterých 

virus do Číny přivezli američtí 
vojáci. 
Jiné dvě studie, jedna z února 

od čínského vědce Jü Wen-pina, 
a druhá, rozsáhlejší, od geneti-
ka Petera Fostera u univerzity v 

Vambridge, ale shodně tvrdí, že 
nákaza nevypukla ve Wu-chanu. 
Foster virus rozdělil do tří sku-
pin, a sice základní A, nejpodob-
nější tomu od netopýrů, a pak B 
a C, přičemž typ A se nejvíc vy-
skytuje v USA a Austrálii a Evro-
pa je nejvíc postižena typem C, 
dceřinným od typu B, který se 
vyskytuje víceméně pouze v Asii. 
A Foster dále tvrdí, že s jistotou 
zhruba 95 procent vypukla náka-
za mezi 13. zářím a 7. prosincem 
2019. 
Hele, vědci, víte co, vlezte mi 

na záda, chtělo by se zvolat. 

Zajímavá je i tato časová po-
sloupnost: 

březen 2019
Itálie se dohodla s Čínou a jako 

jedíná země G7 podpořila pro-
jekt Hedvábné stezky

květen 2019
Madonna v černém se střibrnou 

korunkou a zkříženýma rukama 
symbolizuje Nemoc X a zpívá: 
„…not everyone is coming to the 
future, not everyone thats here 
is coming last“, kolem sebe sbor 
v maskách, kde všichni zemřou, 
a celé to mělo tři části: (krásná) 
minulost - vánoční klid v oku ura-
gánu - a budoucnost, do níž „není 

každému souzeno projít“.
únor-srpen 2019

ve třetině USA probíha vládní 
cvičení Crimson Contagion podle 
scénáře, ve kterém se z Číny šíří 
virus napadající dýchací cesty, 
WHO vyhlašuje pandemii pozdě, 
nakazí se 110 milionů Američanů 
a půl milionu jich zemře. Takže 
v Americe byli připravení. Ale 

vlastně ano, rakví bylo dost...
10. záři 2019

Irán se dohodl s Čínou na inves-
ticích 400 miliard USD do svého 

ropného průmyslu.
18. záři 2019

Probíhá globální pandemické 
cvičení Event201 v New Yorku.

řijen 2019
Zahájení Světových armádních 

her ve Wu-hanu pod heslem 
„Make friends, not war", kde 
soutěžilo přes 9000 sportovců, 
včetně našich, kteří získali 26 
medailí, z toho 6 zlatých – ov-
šem u média řeší, jaké kalhotky 

 
Zajímavou zkušenost měl muž, který 
si Covid-19 přivezl z Gruzie, kam pořá-
dal turistické výjezdy. (Rozhovor ze 31. 
března 2020, DenikN; Rádo se stalo, 
mávám tím směrem přátelsky na všech-
ny, kdo by mi chtěli nabízet odměnu 
za reklamu.) Letěl tam koncem února, 
nebylo mu dobře, ale týdenní zájezd s 
klienty dokončil a vrátil se do Prahy. To 
jsme tady už v jednom šiku na vira če-
kali, vyzbrojení rouškami, hospody za-
vřené, divadla a kina a sportoviště také, 
v nemocnicích speciální provoz a letiště 
plné varovných letáků a cedulí… Jenže 
na letištní záchranné službě jej přes 
interkom ujistili, že přiletěl z bezpečné 
oblasti a má jet domů. Přestože říkal, že 
má příznaky, poslali ho na Bulovku. Od-
voz od rodiny nechtěl, kvůli možnému 
šíření nákazy, a ze stejného důvodu ne-
chtěl ani opustit letiště. To už měl teplo-
tu 39,3 a bylo mu zle až na zvracení. Na 
Bulovku se nakonec dovolal z letištního 
fast foodu a po dlouhém přemlouvá-
ní mu sestra řekla, ať požádá na letišti 
o roušku a přijede. Znovu tedy prosil 
na zdravotní službě přes intercom, že 
mu je velmi zle a možná omdlí, má přes 
39 horečku a jestli mu mohou nějak po-
moci. Ale nedostal ani tu roušku, že prý 
nemají povolení rozdávat nikomu jaký-
koli zdravotnický materiál. 

 
Otec mu pak přivezl auto a nechal klíčky 
za oknem, aby s nikým nepřišel do kon-
taktu. Na chodbě Buloky čekal potom 
asi hodinu a půl  na vyšetření. Nakonec 
odchytil lékařku a ta mu dala novalgin. 
Prý mají hodně pacientů a nestíhají. 
Později ho dali na lůžko a za další ho-
dinu a půl jej vyšetřila lékařka, ale test 
na koronavirus neudělala. Ani přes jeho 
naléhání. Prosil, že si ho zaplatí, ale oni 
to odmítali. Že prý má být v karanténě. 
A ostatní ze zájezdu také. Lékařka to 
telefonicky konzultovala s nemocniční 
epidemioložkou a usoudily, že test sice 
neudělají, ale kdyby se to zhoršilo, má 
je kontaktovat. Zřejmě, kdyby to bylo 
horší než hrozné, jako právě v tu chvíli. 

 
Odjel tedy do prázdného bytu, kam mu 
matka nosila za dveře jídlo, a napsal 
e-mail místní epidemioložce, která jej 
kontaktovala - a následující den věděl, 
že je pozitivní. Celé to trvalo 24 hodin.

 
Takhle že vypadá boj proti vražednému 
viru? Nepůsobí to spíš jako veselohra? I 
když... To je u nás vlastně normální. 
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nosí která celebrita a proč je Ze-
man ošklivý a Babiš zlý, takže o 
armádních medailistech nic ne-
víme. A první příznaky onemoc-
něni se ve Wu-chanu objevily dva 

týdny po skončení her.
22. listopadu 2019

Měsíc po skončeni her investu-
je americký investiční fond Brid-
gewater  1,5 miliardy dolarů  do 
sázky, že nejpozději v březnu do-
jde k masivnímu poklesu na ak-
ciových trzích! Podobně šikovné 
odborníky nejspíš měli ti, co v sr-
pnu 2001 vsadili na pád cen akcií 

leteckých společností...
březen 2020

česká lékařka Soňa Peková po-
psala, proč ten virus nevypadá 
jako přírodní mutace, a reakce 
přišla z USA a média hormadně 
přesvědčují svět, že virus nepo-
chází z laboratoře. Jedině snad, 

možná z čínské.
duben 2020

Eurohujeři se probudili a v 
rámci boje proti kornaviru chtě-
jí zrychlit prosazení  „zeleného 
údělu“ do narodních ekonomik.

Ale těžko říct, co je tenhle nový 
koronavirus zač. 
Problém je, že nikdo jako by se 

ani nesnažil hledat (rozumná) ře-
šení a (skutečné) odpovědi, jen 
se hromadně (celosvětově) šíří 
poplašné zprávy, hromadně (ce-
losvětově) se omezuje normální 
život a hromadně (ce-
losvětově) se nějak víc 
umírá. Jestli se tomu dá 
věřit. Protože jiní zase pí-
šou, že to není tak zjevné. 
Jestli se tomu dá věřit...
Kdo ví, jak to vlastně je.

Můžeš věřit, že celé to-
hle koronavirové šílen-
ství vzniklo jen náhodou. 
Jistě. A nebo patříš spíš 
mezi šílence, co přijíma-
jí  konspirační teorie a 
nějak nemohou uvěřit, že 
by mocní svou moc ne-
používali ke získání větší 
moci a většího vlivu, díky 
němuž se svět promění 
ještě víc k jejich obrazu. 
Ano, můžeme věřit, že 
se tihle lidé scházejí jen 
tak, aby si pověděli, co je 

doma nového, a nebo zbystříime 
třeba nad tím, že se na schůz-
kách Bilderbergu tu a tam kdo-
si objeví, aby se pak stal třeba 
prezidentem USA, jako Bill Clin-
ton (Bilderberg 1991, zvolen rok 
nato), nebo britským premiérem, 
jako Tony Blair (Bilderberg 1993, 
rok nato je předsedou strany a 
později premiérem), nebo gene-
rálním tajemníkem NATO, jako 
, George Robertson (Bilderberg 
1998, zvolen 1999), či předse-
dou Evropské komise a italským 
premiérem, jako Romano Prodi 
(Bilderberg 1999 a zvolen hned 
nato). A nebo nad tím nezbystří-
me. 
Náhody se prostě dějí, řeknete 

si. Pokud věříte na náhody a na 
pohádky. A podíváte se třeba na 
zahájení olympiády 2012 v Lon-
dýně. Zajímavý cirkus, kterému 
tehdy nejspíš vůbec nikdo nero-
zuměl, ovšem dnes tam – někte-
ří možná – uvidíte koronavir a 
jakousi malou Gretu, zdviženou 
ďáblem k nebesům, a děti, které 
odolávají jakési nemoci, a uvidíte 
tam kolo s osmi loukotěmi a spo-
čítáte si...
Jistě, můžeme si myslet, že to je 

pouze náhoda, že to byl jen kaba-
ret, jen veselá scénka - a kdo v 
tom hledá nějakou symboliku, je 
blázen. A nebo tam, kde symboly 
jsou, tak je také vidíte. Když se 
vám předvádí. Nejasné, jak už to 
se symboly bývá...

Ale třeba vás uklidní závěr té 
taškařice, ono osvobozující ve-
selí – protože poznáte, že kolem 
nás běží opravdu jen komedie.
Zatím...
Ale na podzim prý bude hůř. Už 

se o tom mluví, už se to plánuje. 
Takže kdo ví. Když teď prý neby-
la ani epidemie, pro kterou musí 
být nemocí zasaženo 1,7% popu-
lace, což se nestalo ani v Itálii, 
ani ve Španělsku, ani v USA a ani 
u nás. Ani zdaleka ne - a přesto 
máme na celém světě pandemii, 
což je epidemie zasahující výraz-
ně větší území. Dnes je totiž mož-
né všechno - a kdo ví, co bude 
možné na podzim.
Uvidíme...
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PANNA
23. srpen až 22. září

Své city skrýváte a vaše slabosti 
jsou tabu; jakoby nebyly. Toužíte 
po vědění a obvykle jej dosáhnete, 
neboť nemáte velké sny a hledáte 
vždy jen dosažitelné. Přesto se ale 
bojíte neúspěchu. Život je pro vás 
tak trochu obchod – a vy chcete 
vydělat. Děláte to však jemně a s 
grácií, jste spolehliví systematičtí, 
jednáte rozumně a prakticky, takže 
vám jistě mnozí časem i odpustí, že 
pro vás byli jen položkou v účetnictví. 
Vaše životní podmínky i vztahy se 
zlepší. Budete tvůrčí a nečekaně 
šikovní. Budete cítit lásku a to se 
může ve vašem životě projevit 
mnoha způsoby. Na chvíli možná 
i přestanete počítat. Do budoucna 
s vámi postoupí výhradně pevné a 
silné vztahy, vše se postupně vyjasní. 
Může přijít seznámení se zajímavou 
osobou, ale možná vás také 
někdo opustí. Černá Luna pohlcuje 
nevyhovující a startuje nové. Vše 
nevyřešené se vám bude vracet a 
dráždit vás. Mohou se vyhrotit vaše 
vztahy s minulostí, často ve vztahu 
k penězům. Jak jinak. Přichází 
nejistota a pokušení.  Neklid vás 
může zbavit pozornosti - opatrně s 
dohodami a smlouvami. Pozor na 
nechtěné těhotenství z vypočítavých 
sexuálních aktivit. Může přijít 
začátek nové životní etapy. Mohou 
vás čekat cesty i stěhování.

VÁHY
23. září až 23. říjen

Potřebujete být s každým zadobře, 
takže často slíbíte víc než můžete 
splnit. Jenže nad vším dlouho 
váháte a neumíte se rozhodnout, 
takže občas potřebujete ochranu. 
Nejste zrovna upřímní ani odvážní, 
ale vaše touha po uznání vás nutí 
stále hledat nové cesty k získání 
obdivovatelů. Jste ovšem také velmi 
diplomatičtí a spravedliví, je vám 
vlastní krása, elegance a harmonie, 
proto umíte získat obdiv svou 
společenskostí a přizpůsobivostí. 
Budou se hlásit o slovo neřešené 
zdravotní problémy. Čeká vás mnoho 
práce a povinností, nenechte se ale 
využívat. Zažijete otřes v pracovních i 
osobních vztazích, ale co má vydržet, 
to vydrží. A co nevydrží, k tomu vám 
Černá Luna nabídne nová spojení. 
Vše nové důkladně prověřte, obzvlášť 
jde-li o závazky, které vám mohou 
způsobit potíže. A o ty jde pokaždé. 
Budete šikovní v komunikaci, zlepší 
se vaše vztahy se sourozenci. Uran 
bude po příštích sedm let v Býku 
a přijdou změny, které vám budou 
připadat jako rány osudu. Ze života 
vám zmizí vše zajeté a stane se to 
prudce, vlivem vašeho podvědomého 
jednání, takže to budete svádět na 
jiné. Změna se může týkat i sexuální 
oblasti a budete zažívat, co jste nikdy 
necítili. Ale nemusí to nutně být s 
někým novým. 

ŠTÍR
24. říjen až 22. listopad

Vaše znamení má ze všech nejhorší 
pověst. Nikomu nedůvěřujete a vše 
si toužíte podmanit. Přetvařujete 
se a neodpouštíte přetvářku. Chybí 
vám tolerance a činíte fanatické, 
předpojaté závěry. Jste ale také 
odvážní a houževnatí, máte silnou 
vůli, umíte projevit soucit a vaše 
znamení patří k nejduchovnějším 
ve zvěrokruhu. Jupiter aktuálně 
vaši špatnou pověst ignoruje a 
přeje vašemu majetku a finančním 
poměrům. A zlepšení očekávejte 
v oblasti komunikace, učení a 
rozšiřování obzoru, takže na vás 
možná i jiní změní názor. Čeká 
vás emotivní jednání s dětmi a 
nové boje v partnerských vztazích, 
které ale dopadnou jako obvykle 
- a pokud vydrží, tak byly fakt 
mega pevné. Pod Černou Lunou 
může vzejít dítě, ale vše takto 
vzniklé přináší do budoucna silné 
emoce, tedy je lépe počkat. Čeká 
vás několik let nečekaných změn, 
opravdu výrazných, překvapivých 
a neuspořádaných. Rozumem 
je nemáte šanci ovlivnit. Bude 
docházet ke krizím, hrozí rozpad 
nevyhovujících vztahů, které 
udržujete silou vůle. Čeká vás mnoho 
práce a povinností ve vztahu k 
blízkým, kteří vám zbyli. Chcete-li 
ovšem začít s něčím novým, máte 
vynikající příležitost. Nejprve ale 
skončete vše staré, co by si mohlo s 
novým překážet. Budete cítit nutkání 
vysvobodit se v pouhých sexuálních 
dobrodružstvích, ale nepůjde o 
vysvobození. Přijdou otevřené, až 
destruktivní konflikty, které vás 
ale někam posunou. A udělají to, 
přestože se budete vzpírat.
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STŘELEC
23. listopad až 21. prosinec

Svými plány, myšlenkami a 
představami se často míjíte se svou 
dobou. Jste lehkomyslní, neklidní 
a znudění. Nic se nesmí opakovat. 
Bojíte se vlastního selhání. Neznáte 
míru ani omezování. Velmi vám 
lichotí mít kolem sebe mocné 
lidi, kterým se snažíte vlichotit 
i nemožným. Svou bezcitnou 
upřímností zraňujete. Jste idealističtí 
a máte dobrodružnou povahu, 
jste šlechetní, štědří, nezávislí 
a tolerantní. Ano, tolik dobra 
najednou, i to jste vy. Vaše nadšení 
a optimismus vám druzí závidí. 
Přijdou problémy a silné emoce, 
které blokují dobré řešení. Jako 
by s vámi šili všichni čerti, ovšem 
pozor, abyste nepřišli o víc, než 
získáte. Může přijít i odloučení od 
všeho, co vám bylo blízké. Změna 
přijde jistě, ale je na vás, jaká bude a 
jestli otřesy, jimiž projdete, skončí v 
pevnějším ukotvení, nebo v ruinách. 
Vztahy vzniklé v tomto období nejsou 
dlouhodobé a nebývají ani kvalitní. 
Působí silná sexuální touha, pozor 
na nechtěné dítě. Ale i s chtěným 
dítětem je lépe počkat. Jupiter ve 
Střelci vám pro příštích asi 12 let 
přináší zlepšení a růst, využijte toho 
tedy, ku-a! Planety vás budou sunout 
na cestě vzhůru. Vaše osobnost se 
hluboce promění. Zlepší se i vaše 
majetkové a finanční poměry. 
Budete vyčnívat z davu, ale neměli 
byste moc zpychnout. I tohle dlouhé 
období jednou skončí. Uran v Býku 
přináší nečekané a neovladatelné 
změny pocházející z vašeho nitra. 
Nesnažte se potlačovat napětí, bylo 
by to marné.

KOZOROH
22. prosinec až 20. leden

Dokážete být až bezohlední, když 
jdete za svým. Vše hodnotíte – a 
kritizujete. Jste nedůvěřiví a druhé 
byste rádi vodili jako loutky. 
Potlačujete své city, sny i fantazii. 
Neradi riskujete. Vaše pracovitost 
vám ale umožňuje dosáhnout 
vysokých cílů, máte organizační 
talent, jste trpěliví, přesní, spořádání 
a zodpovědní. Jupiter na vás nyní 
působí pozitivně. Čeká vás duchovní 
proměna a růst, ale vy byste chtěli 
něco jiného. Vaše ego je nyní 
lehce potlačeno a máte možnost 
do sebe více nahlédnout. Ucítíte 
touhu pomáhat druhým. Skončí 
a odejde vše, co vás brzdilo. Něco 
samo, jiné budete muset popostrčit. 
Budoucnost vám nabídne štěstí a 
výzvy, které stačí jen uchopit. Ruku 
ale musíte natáhnout sami, jinak 
zůstanete na místě. Budete-li dobře 
vycházet s jinými, vaše poměry se 
v horizontu několika let ve všech 
směrech zlepší. Vaše zasluha to 
ale bude jen z malé části. Vlivem 
Saturna budete omezováni, prospěje 
vám umění jednat diplomaticky. Vy 
ale budete impulzivní, tak pozor na 
úřední jednání a na vše, co řeknete 
a podepíšete. Pokazit můžete 
hodně. Buď budete sklízet ovoce, 
nebo musíte hledat chyby v sobě a 
změnit se, když vám žádné ovoce 
nedozraje. Dějí se ve vás proměny, 
jimž nebudete rozumět, ale to 
nevadí, to je normální. Každá nová 
situace je výsledkem a projevem 
situací minulých a ne každá změna 
je k lepšímu, ne každý pohyb zdravý. 
Budete hledat pro svůj život vhodné 
místo, prostředí a společnost, ale 
važte dobře ztráty a přínosy.

VODNÁŘ
21. leden až 20. únor

Potřebujete se odlišovat. Jste 
nenormální, protože nechcete být 
normální. Dáváte často přednost 
přátelům před rodinou. Jste 
pokrytečtí a něco jiného děláte 
než říkáte. Druhé se neustále 
snažíte napravovat. Máte je ale 
rádi, a máte i silnou intuici a skvělé 
mentální schopnosti. Daří se vám 
být originální (někdy až zvrhle) a 
dokážete být otevření a tolerantní. 
Momentálně jste v zajetí ideálů, 
snů, nadějí a touhy ve vztahu k 
budoucnosti. Nezkoušejte vše 
zvládat jen sami. Dobrý vliv na vás 
mají přátelé. Cokoli dnes uděláte, 
v budoucnu se vám znásobeno 
vrátí. Cokoli dnes neuděláte, v 
budoucnu nebudete mít. Čekají vás 
změny a možná až chaos ohledně 
bydlení a domova, zdraví a práce. 
Vaše současná situace je taková, 
že změny, co by prospěly jen vám 
a nikoli vašemu okolí, pozbudou 
významu. Budete se obracet k 
vlastnímu nitru a odsud vám vzejde 
nové směřování a nový náhled na 
sebe samotné. Po čem jste tedy 
dřív jen tajně toužili, za tím se dnes 
možná vydáte. Černá Luna přinese 
pokušení přecenit vlastní možnosti 
a schopnosti, proto jednejte s 
majetkem a s financemi opatrně. 
Úřady a úředníci vás budou brzdit, 
ale tím vás nepřekvapí. Uran po 
vás požaduje větší pružnost a 
otevřenost, může dojít ke zpřetrhání 
některých pout s minulostí, své 
kořeny však později obnovíte a 
v nových pořádcích se postupně 
usadíte, vaše staré já vystoupí znovu 
na povrch, ale vaše vnímání světa a 
pohled na něj už zůstanou jiné.
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RYBY
21. únor až 22. březen

Chováte se jako oběť a mučedník. 
Necháváte se využívat a dokážete 
být géniem, který se jen neumí 
prosadit. Jste pasivní, nesamostatný 
snílek, jehož sny zůstanou navždy 
jen ve fantazii. Jste ale velmi citliví a 
vaše představivost je velmi tvůrčí a 
sny novátorské. Jste přizpůsobiví a 
máte vynikající schopnost empatie. 
V příštích dnech přináší Černá Luna 
vašemu znamení silné emoce a 
zmatky. O úspěch budete muset 
bojovat mnoha způsoby, až nakonec 
dojdete zjištění, že nejdůležitější 
věci se dějí uvnitř člověka. Poznáte 
bezmoc, ponížení a dokonce i strach 
z úspěchu. Nenechte se ale ničím a 
nikým zastrašit. S pocitem vlastní 
neschopnosti přijdou také finanční 
starosti, ale buďte nyní velmi 
zdrženliví a nesnažte se zbohatnout, 
teď nemáte šanci. Potřebujete mít 
kolem sebe lidi, kteří vás uznávají 
a dovedou ocenit. Máte možnost 
postoupit v kariéře, podaří-li se vám 
být snesitelně sobečtí. Jste idealisté 
a snažíte se udělat svět lepší pro 
všechny. Radost vám přinesou jen 
sdílené úspěchy. Je čas vše nefunkční 
odhodit a vysnít si nová pravidla 
pro nové začátky, ke kterým máte 
nyní velmi příznivé podmínky. Uran 
v Býku přináší hluboké změny do 
všeho, co jste dosud měli za dané. 
I vaše mučednická komunikace 
s druhými přejde během příštích 
sedmi let postupně na jinou úroveň. 
Očekávejte zrychlení životního 
tempa a změnu zájmů. Váš všední 
svět se stane zajímavějším a bude 
vám přinášet více vzrušení.

FILM, JAKÝ JSTE SI NEPŘÁLI VIDĚT
Milujete zamilované filmy? Dě-

síte se rádi při hororech? Toužíte 
s hrdiny akčních filmů prožívat 
jejich dobrodružství? Nebo se 
jen rádi smějete při komediích?
Nic takového vám nechci na-

bídnout, ale myslím, že u tohoto 
filmu, který jste si nejspíš nikdy 
nepřáli vidět a vůbec by vás ne-
napadlo, že cosi takového může 
vzniknout. Samozřejmě pokud 
se nevyžíváte v úchylnostech a 
řezání hlav a vyměšování a de-
taily násilí nepovažujete za běž-
nou součást filmu. Tady tedy nic 
takového nehrozí, ale… Dojem-
ně romantický příběh to není. I 
když… Tak trochu možná ano, 
jen ty karty jim nerozdávala štěs-
těna.
Takže se díváte a říkáte si, co 

je to za nesmysly – ale všem těm 
neuvěřitelnostem věříte a téměř 
je s těmi naprosto nereálnými hr-
diny prožíváte a soucítíte s nimi. 
Když si čtou v posteli pohádky a 
nebo vykládají Bibli, a nebo ve 
spoustě jiných situací, jež všech-
ny dělají jaksi po svém, ale nato-
lik po svém, že vám z toho pře-
chází zrak, rozum i emoce.
Nevím, jestli to pochopíte, nebo 

jestli zůstanete, jako já, jen 
okouzlení, zmatení, dojatí i vydě-
šení – to všechno současně. 
Je to masakr! Kdo tohle vymýš-

lí? A kdo byl ochotný takové po-
stavy hrát? (Tak skvěle, že jim ty 
úchylnosti žerete i s navijákem!) 
Jistě, znalci vědí, ale…
Ale pozor! Líbit se vám to nej-

spíš nebude.
Ovšem stojí to za to.
Podívejte se...

 
O kuřatech a lidech

 
Gabriel a Elias se u smrtelného lože své-
ho otce dozví, že jsou adoptovaní. Jejich 
biologickým otcem je Evelio Thanatos, 
odborník na výzkum kmenových buněk. 
Po příjezdu na ostrov Ork bratři zjistí, že 
mají další tři sourozence – velmi neorto-
doxní sourozence. Jako zkultivovat trio 
neotesaných buranů, kteří chodí spát 
se slepicemi a pro ránu nejdou daleko? 
Uznávaný mistr černých severských ko-
medií se po desetileté režijní pauze vra-
cí s filmem o vejcích, která padla daleko 
od stromu. 

Mænd og høns
Men & Chicken

Komedie / Drama
Dánsko / Německo, 2015, 104 min

Režie: 
 Anders Thomas Jensen

Scénář: 
 Anders Thomas Jensen

Kamera: 
 Sebastian Blenkov

Hudba: 
 Frans Bak, Jeppe Kaas

Hrají:
David Dencik, Mads Mikkelsen, Ni-

kolaj Lie Kaas, Søren Malling, Nicolas 
Bro, Rikke Louise Andersson, Val-
demar Bemmann Bredning, Bodil 
Jørgensen, Tobias Kowalczyk, Kirs-
ten Lehfeldt, Lars Lunøe, Maj-Britt 
Mathiesen, Phillip Møller, Birthe 
Neumann, Kjeld Nørgaard, Ole 
Thestrup, Karen Marie Jensen, Inger 
Lise Larsen, Lisbet Dahl
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GENDEROVÁ 
VYVÁŽENOST 

STÁTNÍCH 
INSTITUCÍ

Snem každého chlapa, co nikdy 
neokusil převážně ženský kolektiv, 
je dělat takovému kolektivu 
vedoucího. A věděli jste, že nejhorší, 
co se vám může v životě stát, je 
splněný sen? Protože mezi sněním 
a skutečností je strašlivý rozdíl. Ale 
skutečně ohromný. Protože někdo 
s někým nemluví, někdo někoho 
nesnáší, někdo na někoho donáší 
a někdo o někom lže ještě víc, 
někomu se nesmí to a někomu se 
musí tohle, aby nebylo zle a nebo 
ještě hůř... Je to boj a je to fuška. Pro 
každého, abychom byli objektivní 
- nejen pro chlapa. I žena se v tom 
může utopit. 

Ale proč tomu tak je? Kdo se 
rozhodl vedoucí ve státních úřa-
dech a organizacích takhle tý-
rat? Jakým právem? A z jakého 
důvodu je obsazování úřadů ve 
státní správě tolik jednotvárné? 
Kde jsou a kdy vstanou noví bo-
jovníci za pohlavní vyrovnanost? 
To vážně všichni bojují v dávno 
skončené války?

Které ministerstvo hlídá rovnost 
(pracovních) příležitostí pro obě 
pohlaví? 
A jak si takovou rovnost máme 

představit? Asi jako, když úřad 
Ombudsmanky zaměstná houf 
děvčat nabitých školními zkuše-
nostmi a touhou napravit svět? 
Tomu se ale říká vyhánět přiro-
zenost ďáblem. Jasně, neříká se 
to tak; ale mohlo by.

Veděli jste, že (zřejmě) každé 
ministerstvo má své vlastní od-
dělení, odbor nebo sekci, ve kte-
ré houf podobně naladěných žen 
hlídá rovnost příležitostí pro obě 
pohlaví. (Ověřeno na ... )
Čili si ženy zajistily pracovní pří-

ležitosti vytvořením nových míst, 
kde se povídá a píše o tom, jak 
by chtěly pracovat a nemohou. 
A jak by měly dostat víc peněz. 
A takhle prý bojují za práva žen, 
které by rády zůstaly doma, ale 
nemohou, když ony i jejich muži 
pracují rukama - a sotva se uživí, 
jsouce odpadem, který (dnes) ni-
koho nezajímá. A dostávají za to 
násobek jejich platu.
Ale to ví každý, nad tím netřeba 

hluboce hloubat. Jen by se o tom, 
co každý ví a vidí, mělo znovu za-
čít normálně a otevřeně mluvit. 
Beze strachu, že se člověk dosta-
ne do konfliktu s jedním z mnoha 
bohatě dotovaných odborů, sekcí 
či institucí, plných planého žva-
nění a papírů a stesků nad tím, 
jak bylo všechno špatně a jak 
těžké je to napravit, když tolik 
lidí pořád odmítá přijmout nové 
a nestačí jim, že je to nové, ale 
ptají se nesmyslně, v čem je to 
lepší než bývalo. Tyhle stesky se 
ale pronášejí jen šeptem.

Jen pro zajímavost: Věděli jste, 
že u mužů normálně řídí řeč pou-
ze levá hemisféra, kdežto u žen 
pracují obě - ovšem u mužů, vě-
domých lhářů, že se při magne-
tické rezonanci rozsvítí i druhá 
hemisféra a jejich mozek dosta-
ne bezmála "ženský" vzhled? 

Všichni víme, jakou přesilovku 
hrají ženy ve státní správě. Ale 
kolik přesně je tam žen a kolik 
mužů? Nebo to musíme jen od-
hadnout, protože konkrétní čísla 
jsou tajná a přístup k nim mají 
pouze neziskovky a jiné spolky, 
aby z nich mohly vyrábět vlastní 
statistiky a srovnání, ze kterých 
pokaždé vyplyne a musí vyply-
nout, kolik moc že ještě potřebu-
jí milionů, aby se tohle všechno 
povedlo konečně narovnat?
Zkusíme se zeptat. A podívej-

me, že opatrovnické věci, tedy 
takové, kde probíhají čisté a 
velmi tvrdé války pohlaví, když 
se milovaná polovička změní v 

nebezpečnou stvůru, tak tyhle 
věci řeší nestranně a nezávisle 
(v sitcomu by teď zazněl hlasitý 
smích) v Trutnově 80% soudících 
žen (čtyři z pěti celkem), v Jičíně 
67% (dvě ženy ze tří soudců), v 
Náchodě 83% (pět žen ze šesti 
soudců) a Rychnov nad Kněžnou 
je anomálií se 33% (jedna žena 
ze tří soudců).
Celkem v tomto regionálním 

vzorku je 12 žen ze 17 soudců, 
tedy 71% žen. Řeší spory mužů 
s ženami...  
Soudci přitom mají prostor roz-

hodovat prakticky libovolně; 
oni tomu říkají volné hodnocení 
důkazů, ale prakticky to - ales-
poň v opatrovnických otázkách 
- znamená naprostou svévoli. (v 
situační komedii by se ozvalo 
překvapené zahučení) Nevěříte? 
Tak nemáte zkušenosti. (smích) 
Pokud ale soudci dokážou být 
tak nestranní a nezávislí, že proti 
snížení platů nastoupí s vyhrůž-
kou, že nebudou-li mít pořádnou 
hromadu peněz, stanou se úplat-
nými, tak... (bučení, hučení) V 
normální společnosti by za pou-
hý náznak takové myšlenky měl 
soudce vyletět ven, mezi sprostý 
závislý lid. U nás by se ovšem 
klidně mohl stát ministrem. Proč 
ne, my žijeme v situační komedii. 
(nejistý, rozpačitý smích)
Ano, soudci mají nezávislost a 

jsou nedotknutelní - za předpo-
kladu, že se zdrží všeho, co by 
mohlo narušit důstojnost soud-
covské funkce nebo ohrozit důvě-
ru v nezávislé, nestranné a spra-
vedlivé rozhodování soudů (když 
přitom se soudci už ve škole do-
zvídají, že spravedlnost je nedo-
sažitelná a v zákoně je to jen jako 
taková úlitba bohům; usilovat o 
ni ale nemá žádný smysl), dále 
je povinen chovat se tak, aby ne-
zavdal příčinu ke snížení důvěry 
v soudnictví a důstojnost soud-
covské funkce, a musí vystaupo-
vat nezaujatě a ke stranám nebo 
účastníkům přistupovat bez eko-
nomických, sociálních, rasových, 
etnických, sexuálních, nábožen-
ských nebo jiných předsudků 
-  přičemž to druhé je prvnímu 
nadřazeno, nikoli naopak, jak to 
ve zdejší komedii funguje.
Způsob, jakým tahle instituce 

zachází s muži-otci, bude pro 
nás dlouhodobým tématem, ale 

Vilém Šafr
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tady je jen podružný. Tady 
jde o pojmenování jedné 
z možných příčin, totiž o 
jednostrannost praktické-
ho výkonu státní moci pro-
střednictvím ženské početní 
přesily. Přesily, žijící - jak se 
zdá - v přesvědčení, že muži 
jsou necitlivá, sobecká a líná 
zvěř. 
Ale to ví každý, kdo měl tu 

smůlu a setkal se s opatrovnic-
kou justicí. I ženy, coby (budoucí)
manželky, matky, sestry a kama-
rádky rozváděných mužů, všech-
ny dávno vědí, že je v tomto státě 
cosi shnilého. Ale... 

Dejme tomu, že podobný poměr 
pohlaví je i v jiných institucích. 
Ve školství to bude nejspíš ještě 
výraznější, podobně úřady práce 
a vůbec všechny jakoby o něko-
ho pečující instituce... Ale dejme 
tomu, že to je v průměru všude 
podobné jako v opatrovnické jus-
tici - a pokud ne, nechme se rádi 
poučit, kdyby někdo přišel s lepší 
informací. 
Někdo by nad tím mohl jen máv-

nout rukou, že prostě jde o mís-
ta, na jaká se mužům nechce, o 
která nemají zájem a kam se ani 
nehodí. 
Ale pozor! 
Jak: Nehodí? To jako, že jsou na 

to chlapi moc dobří??? Nebo, že 
by to nezvládli? Nene, děvčata, 
tohle nejde. Tady opravdu pozor, 
tady možná došlo k chybě a je 
třeba ji honem napravit! Jakmile 
totiž povolíte mužům uzdu, oni 
naprosto zvlčí a budou si dělat, 
co se jim zachce - a nebudou dě-
lat, co mají a co by měli. Takže 
ne, prostě nesmíme dopustit, 
aby něco nedělali, protože se jim 
nechce, protože se jim to nelíbí 
nebo je to nebaví. Není žádná 
práce a žádné místo, kam by se 
muži nehodili! Od toho přece 
máme různé granty a odbory 
a příručky a metody, abychom 
těmhle jejich trapným nešvarům 
zabránili. 
Prostě se jich nikdo nebude ptát 

a půjdou pracovat na minister-
stvo. A když nebudou chtít, tak 
jednoduše přijdou o sociální dáv-
ky. Žádné slitování s nimi!
A kdo se bude vzpírat a kdo by 

chtěl tvrdit, že to tak bylo vždyc-

ky a nikdy to nebylo jinak a že 
se s tím nedá nic dělat a takové 
to jejich hloupé žvanění, že ne-
můžeme někomu zakazovat nebo 
přikazovat, co smí nebo nesmí 
dělat - roztrhejme ho na kusy! 
Společně a nemilosrdně. Medi-
ální lynč! A pohledy tvrdé jako 
kámen a slova ostrá jako šavle. 
Že to nejde? Ale no tak, hoši! 
Kdo nechce, hledá proč, ale kdo 
chce, hledá jak - a pokaždé na-
jde! Všichni víme, že stačilo (po-
myslně) zamávat kalhotkami - a 
kdo je měl, byly mu vstupenkou 
do vysoké politiky, tak... Je mož-
né všechno. Když se chce! 
Ženy si nezaslouží být takto 

hromadně degradovány! A když 
není problém obsazovat podle 
rozložení podkožního tuku v těle 
ministerského křesla, kam by 
měli skutečně přijít ti nejlepší z 
nejlepších, tak proč by to měl být 
problém u nějakých úřednických 
židlí, kam může přijít prakticky 
každý poslušný a alespoň čás-
tečně lucidní člověk??? Místy by 
stačila cvičená opice, ale tak da-
leko netřeba zacházet; prozatím 
stačí úřady naředit výraznějším 
zastoupením mužského elemen-
tu, aby se státní organismus při-
blížil hormonální rovnováze...

Nebo by snad nebylo krásné, 
žít ve světě rovných příležitostí, 
kde nejsou určitá místa a určité 
funkce vyhrazeny jen některým? 
A jiný nemusí, nesmí, nemůže, 
nechce? Proč? Jak to přijde, že 
se kdesi sejde tolik nebohých žen 
- a chlap, pokud se vůbec obje-
ví, tam sedí jako oukropek, kdesi 
stranou, třeba v kanceláři vedou-
cího... 
Tohle jim prostě nesmíme do-

volit, aby si tam vytvářeli jakýsi 
takový svůj malý, pracovní haré-
mek. Aby si vybírali jen děvčata 
a muže suše odmítali. Hnusáci! 
Ale pozor! Vůbec není vylou-
čeno, aby si ze stejných, mrzce 
zištných důvodů vybírala nebo-
hé dívky i vedoucí - žena. Klid-

ně, proč ne? I ona je může 
chtít sexuálně oharašit, 
zneužít - a odkopnout. Kdo 
ví?! To vůbec není nemož-
né! A není možné  takovým 
jedincům dopřávat chovný 
rybník pro jejich nekalé 
rejdy. Naopak, podobným 

praktikám je třeba zamezit. Jed-
noduše tak, že podíl mužů a žen 
bude přibližně vyrovnaný. Ale-
spoň ve státních organizacích a 
firmách, které by měly jít příkla-
dem.
A přijde-li do školy, kde převa-

žují ženy, muž, coby zájemce 
o místo, musí dostat přednost. 
Prostě musí, abychom nevytvá-
řeli takové sociálně patologické 
prostředí, abychom nevyvolávali 
traumatizující hormonální přet-
lak, abychom nepůsobili jako 
sexistická tyranie, kde mají ženy 
přesně nalinkováno, že jim je nej-
lépe ve větších společenstvích na 
nudných místech. Protože není! 

Provětrejme ty zatuchlé institu-
ce, které jako by strnuly kdesi v 
socialistickém bezčasí, a narov-
nejme jejich nepřirozeně ohnutý 
stav. Je přece jasné, že tak bu-
ranům sebereme vítr z plachet, 
když mluví opovržlivě o slepi-
čárnách a jejich nespravedlivém 
přístupu a rozhodování, ale pře-
devším zničíme klišé o mužských 
a ženských pracovních rolích. 
Žena nepatří automaicky do kan-
celáře! A muži se musí mnohem 
víc účastnit řešení společenských 
otázek. I těch malých, drobných, 
ovlivňujících pouhé jednotlivce. 
Musí! Ať chtějí nebo nechtějí, je-
jich hlas musí silněji zaznít v opa-
trovnických soudních síních a na 
všech úřadech a ve všech institu-
cích. Ne proto, že by byl jiný, ale 
proto, aby zazněl. I jejich zadky 
se musí otisknout v tamních žid-
lích, aby poznali, jaké to je. 
A že to nejde nařídit ani zařídit?
Nejde je sprosté slovo, jaké se 

v civilizované společnosti nesmí 
použít. Protože jde všechno. Když 
se chce. A kdo nechce - ten musí 
jít. Rovného narovnání nebolí - a 
křivý bude možná křičet bolestí. 
Ale společnosti se uleví. Protože 
každý pořádek se jednou přeži-
je a každý přežitek musí jednou 
skončit. A ten čas už přišel.
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POHÁDKY

(včera a dnes)

Vším kolem nás jsme ovlivňováni. 
A děti dvoj, možná až trojnásobně 
víc! Ony se učí koukáním - a viděné 
berou jako normální a správné. 
Když se doma křičí, budou v klidné 
rodině celí nesví. Jestliže vyrůstají v 
harmonii, zvukové, tvarové, barevné 
i vztahové, něco to v nich vyvolá, v 
jejich povahách a podvědomí. A 
pokud kolem nich bude spoušť a 
rodiče se objeví jen na chvíli, letmo 
zkontrolují  úkoly, rozdají nové a 
řeknou, že je milují, aby vzápětí 
zmizeli kamsi plnit své osobnostní 
cíle, také to v nich cosi zanechá. 
Studené prázdno. Které mohou 
častečně zaplnit pohádky...

Řeknu-li, že jsem si připadal 
jako v pohádce, nebudete zřejmě 
mít na mysli třeba perníkovou 
chaloupku, nebo Otesánka a jiné 
hrůzy. Přitom ale jde o pravé, 
opravdové pohádky, co nás při-
pravují do skutečného světa, kde 
se za chyby (draze) platí a kde 
jde o život. I když dnes už zda-
leka ne tak často jako dřív. Fan-
tastický svět plný symbolů, plný 
krásného strachu a strašných 
přání.
Ale kam dnes na děti s nějakým 

rozvojem fantazie, podobenstvím 
a podprahovými vjemy. Na co a 
proč? My je dnes ve školkách na 
férovku školíme, jaké jsou roz-
díly mezi maminkou a tatínkem, 
jak se dělají děti a že to je příjem-
né a tak dále, jsou k tomu dokon-
ce školené odbornice a možná si 

časem budou děti moci ty rozdíly 
samy osahat in natura, aby jako 
byly opravdu na vše připravené. 
A možná to někde tak už je, kdo 
ví. My jim prostě všechno, co 
dřív klíčilo z pohádek a zvolna 
prorůstalo skrytými zákoutími 
podvědomí, servirujeme hezky 
suše a na rovinu, jako školení o 
bezpečnosti práce s vysavačem.

Děti už nečtou ani se nedívají 
staré pohádky. Jsou pro ně to-
tiž prý psány a vytvářeny příliš 
složitým a jazykem. A jsou moc 
dlouhé. A nudné! Nic (moc) se 
tam neděje, nic tam nebliká, nic 
se tam nemíhá, žádné hlášky ani 
prudké zvraty, prostě jim to celé 
mizí v šedivém prázdnu, před 
kterým utíkají. Zatímco na bez-
duchý zmatek vydrží civět celé 
hodiny. 
Co jim ale to barevné blikání a 

míhání přináší? 
Možná je to podobné, jako s 

jídlem. Naše chuťové receptory 
mají tisíce let staré nastavení, 
takže jim chutná (a vyhledávají) 
to, čeho býval nedostatek a tělu 
to prospívalo. Jenže dnes je v růz-
ných chemických napodobeni-
nách všeho dostatek a naše těla 
tím spíš trpí. Chuťové receptory 
se ale nedají vypnout, tady musí 
zakročit zdravý rozum. Jenže 
zdravý rozum pochází ze zdravé-
ho těla, které ovšem nemůže vy-
růst z chuťových požitků, náhra-
žek a chemického balastu, jakým 
je krmíme. Zdravé tělo potřebuje 
zdravý rozum, aby vůbec mohlo 
vzniknout, jenže zdravý rozum 
nemůže vzniknout v bláznivém 
chaosu. Všeho. Barev, tvarů, zvu-
ků a bezcitného hýčkání. Zdravý 
rozum potřebuje cítit pohodu i 
nebezpečí, ale především musí 
mít čas všechno správně uspořá-
dat, propojit a naladit. Ten pro-
ces trvá celý život. Mozek a my-
šlení se ladí a rovná bez ustání, 
ve dne i v noci, ale základní tvary 
musí dostat v dětství, když...
...se dítě kouká na Whilloubyo-

vy.

Dejme tomu, že pohádky v dneš-
ním světě ztrácí význam jako 
příprava na nebezpečí, kterých 
jsme se zbavili. Všechny hou-
pačky a klouzačky a prolézačky 

a tak dál, všechno je v users-fri-
endly provedení, obalené měk-
kými materiály, plné zábran a 
zbavené všech rohů, aby se nic 
nemohlo stát. Všechno je a musí 
být bezpečné. Sice se takhle (ne)
připravený člověk přizabije bě-
hem nastupování do tramvaje, 
protože nečekal schody, ale dob-
rá, budiž, je to tak a je marné 
se tomu vzpírat. Současnost je 
prostě krásná a pohodová, plná 
lásky, radosti, úsměvů a bezpeč-
nostních zábran, takže pohádky 
jsou plné roztomilých pavouků 
a přátelských zlodějů, a nebo se 
takovému světu vysmívají a jsou 
jako karikatura téhle karikatury 
dřívějšího světa.
První, sluníčkovou variantu člo-

věk se silným žaludkem ještě vy-
drží. Sice nemáte – a nesmíte mít 
- vůbec jasno, zda je zlo zlem a 
jestli dobro náhodou není k smí-
chu, jestli je hlavní hrdina blb, 
nebo je blb hlavním hrdinou, a 
podobně, tak jen rezignovaně ci-
víte a kroutíte hlavou. V pohodě, 
jak jste to naučili už dávno, před 
televizí a na různých vzděláva-
cích akcích a školeních.
Druhá varianta je ale vyšší level. 

Ona správně předpokládá, že 
dnešní pohodový svět je ve sku-
tečnosti nesnesitelný - a vychází 
takovým pocitům vstříc tím, že 
jej zaplňuje křiklavými barvami 
a zvuky, deformovanými posta-
vami s vyšinutými charaktery a 
bláznivě, až chaoticky zmateným 
dějem. Tady už vůbec nechápe-
te, co a jak funguje, jaký to má 
význam a co k čemu má vztah, 

Roman Špinďour
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nebo jestli to všechno nejsou jen 
halucinance. Citlivějším jedin-
cům z těch těch barev a nesmys-
lů pak běhají mžitky před očima 
a mozek sklouzává spíš k epilep-
tickému záchvatu, než aby vjemy 
třídil, rovnal a skládal do uspořá-
daných map. 
Jistě, dětem působí radost, když 

je impulsů hodně, a jsou-li hlasi-
té a barevné, působí jim to mož-
ná až rozkoš. Jenže tak působí i 
drogy a příliš takových zážitků 
může nakonec mít horší vliv, než 
by mělo zírání do prázdna. Bláz-
nivý chaos možná upoutá pozor-
nost, ale v mysli nezanechá nic 
než… chaos. Dítě potřebuje jitřit 
a provokovat smysly – ovšem pří-
liš vjemů je smrt myšlení,  jako 
příliš zajíců dokáže odrovnat ka-
ždého myslivce.

Udělejte si malý pokus. 
Zkuste si pustit ten film. Ano, 

ten s tím názvem. Ani nemusíte 
celý, stačí pár minut. Nebo jím 
jen proskákejte, jen abyste si 
mohli udělat představu, co při 

sledování asi běží myslí malého 
dítěte. Nebo co tam umírá...
A pak si pusťte něco jiného. 

Něco normálního. Třeba o Kr-
tečkovi; ten je pro srovnání vy-
nikající. Dva extrémy; rub a líc; 
úvodník a konečník dětského 
vnímání. A pozorujte dítě, má-
te-li jaké ve svém okolí, co se s 
ním děje, jak sleduje děj, přes-
tože tam v podstatě žádný není, 
a jak se ztotožňuje s postavami 
a jak s nimi prožívá jejich osudy, 
jak s nimi soucítí a jak jim fan-
dí, přestože ty postavičky v pod-
statě žádným dobrodružstvím 
neprocházejí. Dívejte se s ním a 
představujte si, jaký obraz to asi 
v dětském mozku vytváří a jak jej 
to nastavuje.
A potom se vraťte k Whilloubyo-

vým a nechte se vyděsit stejnou 
představou. Stačí sami; dítě ne-
chte zavřené ve sklepě, bude mu 
tam líp!
Jenže tady přichází trýznivá po-

inta - děti před tím po prvních 
vteřinách neutečou; dětem se to 
líbí. Možná ne všem a zřejmě ne 

nijak moc - ale přijímají to! 
Kde se stala chyba? Co je tak 

poškodilo, že dokážou něco ta-
kového přijmout!? Jaký démon je 
ovládl a kudy se k nim dostal?
To nebyly otázky, to byla nápo-

věda.
Víte, že mozek postřehne mno-

hem víc než jen to, čím obšťast-
ní naše vědomí? Že stačí zlomek 
sekundy a v nás už cosi zůstane; 
přes veselou tvář problikne jmé-
no - a my to máme spojené do-
hromady, aniž bychom věděli, 
proč; nebo se přes obrázek rodi-
ny pokaždé rozmázne fialový flek 
a zazní odporná hudba - a nám 
bude vadit ta rodina (a nikoli flek 
či hudba). Ano, podprahová za-
dání se nesmí používat, ale... že 
tam nejsou nápisy neznamená, 
že nás to nedeformuje.  

Kam se hrabou Tom a Jerry, Pes 
Pluto a další, jejichž potrhlé pří-
běhy také byly mnohem víc po-
trhlé, než příběhy. My jsme dnes 
o mnoho koňských délek vpředu; 
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dnes už i postavičky působí jako 
z jiného světa, ani barvy nejsou 
normální, ani zvuky, ani tvary, 
ani děj nejsou uzpůsobeny nor-
málnímu lidskému vnímání.  
To už není pro nás, krčíme ně-

kdy rameny. 
Ale je to pro děti! Měli bychom 

křičet. A ne před tím uhýbat a za-
vírat oči. Pokud tedy nechceme, 
aby naše děti pak uhýbaly a zaví-
raly oči před námi, až se jednou 
vrátíme (mentálně) do dětských 
let. Pokud nechceme slyšet, ať 
staří nepřekážejí a táhnou... kam 
patří. Už dnes je to slyšet. Ob-
čas. Od takových, kteří soucit a 
sounáležitost odbývají finančním 
příspěvkem kamsi do pryč, nebo 
líbivoou nálepkou na svém profi-
lu. Od takových, co se nenaučili 
vnímat své okolí a rozumět mu. 
A sobě. A lidem vůbec. Protože 
tenhle pohádkový svět není pro 
lidi. Pro takové lidi, co se navzá-
jem vnímají a snaží se druhým 
i svému okolí porozumět, kteří 
jsou prostě lidmi a mají v sobě 
víc než jen smetiště zmatených 
vjemů.

Jistě, svět není takový, jaký 
je, kvůli bláznivým pohádkám. 
A vlastně ani není tak hrozný. 
Máme přece bezpečné klouzač-
ky a prolézačky, nemáme hlad a 
můžeme jezdit do ciziny a máme 
se krásně. Ano. Ale... Jak často se 
smějeme, nebo jen tak usmívá-
me? Jak často se cítíme opravdu 
šťastní? Nebo spokojení? Nebo 
jen příjemně uvolnění? Nebo jen 
příjemně? Nebo alespoň uvolně-
ní..?
Jistě, mohli bychom nad tím 

mávnout rukou. Ruka trhu to vy-
řeší a na blbosti se přece nikdo 
nebude dívat! Jenže se dívají. 
Prostě to do jejich světa zapadá, 
mezi ostatní dílky, z jakých sklá-
dají své životy. 
Jenže jak tam potom můžeme 

zapadnout my, jejich rodiče, pro 
které je taková pohádka ze všech 
stran a ve všech směrech odpor-
ná? 
Jistě, měli bychom být připrave-

ni a smířeni s tím, že my do jejich 
životů nemusíme zapadnout; že z 
nich v určité chvíli musíme spíš 
vypadnout - aby nás tam po čase 
přijali zpátky, až si z těch různě 

sesbíraných dílků postaví svůj 
vlastní, nový a lepší svět, ve kte-
rém se nám pak dostane místa 
jakési nostalgické vzpomínky na 
to, co bylo (krásné?), ale už není.
Jenže tohle není film pro pu-

berťáky, bořící ulitu svého dět-
ství!

Jistě, krtečkův svět už zmizel, 
není a nikdy se nevrátí. Vystřídal 
ho svět nový a je zbytečné volat a 
zlobit se, že tamto bylo lepší. Jen-
že krtečkův svět nebyl (skuteč-
ný) nikdy, jako není (skutečný) 
žádný pohádkový svět. K tomu 
se jen vzhlíželo - a upínají se k 
němu i dnešní děti, než... Než se 
dají uhranout virtuálním světem, 
který nemá skutečné obrysy ani 
tvary, neběží plynule v čase a 
nic tam není normální ani oprav-
dové. Teprve pak se začnou na 
své okolí dívat „dnešníma“ oči-
ma. Očima, které přehlížejí to, 
co mají na dosah, a hledí kamsi 
za roh, do dálek, do kterým pak 
virtuálně upírají svou pozornost 
a snaží se je zachránit. Nejlépe 
tak, že je chtějí proměnit k obra-
zu svému - a své okolí zase ne-
chávají rozložit podle cizích pra-
videl... 
Nedává to smysl?
Ale to je právě ono! Svět bez 

porozumění, plný nesmyslů, vel-
kých gest a překotných změn. A 
plný opovržení těmi, co se dívají 
kolem sebe.

Co nám naše děti udělaly, že jim 
do hlaviček servírujeme takovou 
krmi? 
Nebo... Možná ani nevíme, na co 

se dívají. Možná nás to ani moc 
nezajímá; hlavně, když je (od 
nich) klid a máme čas na sebe a 
na svoje zájmy a potřeby.
Ale co to máme za poruchu, 

když zavíráme oči před světem 
našich dětí; před tím vnitřním, i 
před tím vnějším, protože jeden 
vzniká ze druhého a druhý z prv-
ního..?
Co to máme za povahu, když se 

dáváme oklamat názory podiv-
ných odborníků a institucí tam, 
kde jde o budoucnost našich 
genů..?
Co to máme za poblouznění, 

když přijímáme jako umění, co 
se nám nelíbí, co nám nic neříká 
a co dělá svět ještě ošklivějším, 
než jaký jsme ho udělali ve sku-
tečnosti..?
Co to máme za počty, když ode-

vzdáváme své životy výměnou za 
možnost bavit se a cpát a naku-
povat, jako bychom to tak sami 
chtěli, přestože vidíme a slyšíme 
a cítíme, že v pořádku už není té-
měř nic...

Že to není vaše vina? Že s tím 
nic nemůžete udělat? Že už ani 
sami nedokážete rozlišit, co je 
špatně a co dobře?
A díváte se spolu se svými dětmi 

na pohádky?!?
Zkuste začít třeba tím...
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HÁDANKA

Proč se muž a žena nemohou 
nikdy domluvit?
Protože mluví každý jinou řečí. 
Protože když žena říká, třeba 

po návratu domů: 
„Tady je bordel jako na smetiš-

ti, na to se nedá dívat, tak jdem 
na to, nedá se nic dělat, musíme 
spolu trošku máknout a dát to 
do pořádku, podívej ty hromady 
nepořádku, ještě bysme ráno zů-
stali bez spodního prádlo, všech-
no špinavý, to musím dát hned 
vyprat, a pak budem potřebovat 
vysavač, tak ho nejdřív postav do 
chodby a dej židle na stůl, hned 
teď…“
Tak muž slyší:
„Bla bla bla, JDEME NA TO, bla 

bla bla, MUSÍME SPOLU, bla 
bla bla, BEZ SPODNÍHO PRÁ-
DLA, bla bla bla, TAK HO NEJ-
DŘÍV POSTAV, bla bla bla, HNED 
TEĎ!“

Jiný jazyk to není, ale něco na 
tom bude, říkáte si?
A co myslíte, mohou se i přesto 

na něčem dohodnout?
Mohou, jistě. A klidně na všem. 

Dokud mají nějaký společný zá-
jem. Alespoň jeden. Pak se do-
vedou shodnout i na uspokojení 
ostatních potřeb, které stojí je-
jich společnému zájmu v cestě, 
přes které se k němu nejdřív 
musí propracovat. 
Na jazyku totiž nezáleží.
A když se chce, když na to při-

jde, najdou společnou řeč i hlu-
choněmí...
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Viktor Krejzík

RADIOAKTIVNÍ 
SATAN

Také máte pocit, jako by nad šestým 
pražským obvodem vyrašil jakýsi 
radioaktivní hřib, takový satan, pod 
kterým se dějí věci vymykající se 
běžnému chápání, jaké byste od 
nikoho se zdravou stolicí nečekali 
ani náznakem? A tam se dějí... Kdo 
ví, časem možná bude šestý obvod 
pronikne do běžné řeči v podobném 
významu, jako se dnes říká o 
kolečko víc, že má někdo vybíleno, 
nebo že mu straší ve věži.

Co je ti do toho?! Mohl by se ně-
kdo obořit. A mně by nezbývalo 
než přiznat, že nic. Jenže 
pokud si druhý plive na 
bradu, nebo když nosí kal-
hoty naruby a hnědým do-
předu, nemusíte mu bradu 
utírat ani prát kalhoty, ale 
měl by se dozvědět, jak 
na tom je. Ve vlastním zá-
jmu...
Samozřejmě nemá cenu 

se té prašivé dvojky ptát, 
jak to myslí a co tím sle-
dují, protože tihle bořiči 
soch mají vždycky nějaké 
vysvětlení. Komunisté ho 
měli, fašisté ho měli také, 
ani Islámský stát nebořil 
sochy jen tak, pro zábavu, 
aby je mohl schovat do kůl-
ny a smíchy se pleskat do 
mastného klobouku, jaký 
je kabrňák. Vůbec ne. Oni 
vědí moc dobře, proč to 
dělají a co tím sledují, ale 
myslíte si, že by nám kdo-
koli z nich řekl pravdu? A 
navíc, k čemu nějaká vy-
světlení nebo argumenty, 
když jde o prasárnu?!
Víte, poslední světovou 

válku vyhráli a Německo 
porazili Rusové se vše-

mi ostatními národy tehdejší-
ho Sovětského svazu. Včetně 
Ukrajinců a tak dále. A spolu se 
spojenci. Možná to někomu zní 
protivně, ale je to tak. A vyhráli 
za cenu obrovských obětí. Jistě, 
po té válce můžeme být každý 
sám sobě generálem a poučovat 
je, co všechno udělali špatně, 
ale ti mrtví mrtví už nevstanou 
a válku vyhráli. I pro nás. Takže 
kopat jim do téhle jejich bolest-
né vzpomínky, to je, jako věšet 
křesťanům na kříže mrtvé kočky, 
nebo zřídit na místě židovského 
hřbitova veřejné záchodky, nebo 
stánek vepřovým. Ukažte se, hr-
dinové! Nějaký argument, proč 
by si to tihle nebo tamti zaslou-
žili, najdete jistě také. I bez dlou-
hého přemýšlení. Jenže to byste 
nesměli být takoví paznehti, co 
jednají zbaběle i tam, kde cítí 
za zadkem pevné krytí, jako jste 
předvedli při odtraňování sochy 
člověka, vedle kterého jste asi 
jako je kus papíru, toaletního a 
použitého, vedle Rossetské des-
ky. Samozřejmě, zbožšťování ty-
ranského faraona dnes není cool 
a mohli bychom i tu desku scho-
vat kamsi do sklepa, ale... To by-

chom nejdřív museli všichni kles-
nout na vaši úroveň. 
A jako by dva takoví podvraťáci 

nestačili, přidá se ještě další se 
svou troškou, že je prý otevře-
ný jednáním o převozu sochy do 
Ruska. A z různých stran vyska-
kují další podobní exoti a vystr-
kují na nás svoje tlusté zadky a 
myšlenky, co je shnilé sbírají pod 
stromem moudrosti. 
Co s nimi? S takovými, co chtě-

jí na minulosti tančit své rituální 
tance? Neměli bychom jim kou-
pit pejska. Nebo krysu. cviče-
nou. Nemocnou... A nešlo by tře-
ba vyhlásit referendum o jejich 
převozu do Brusele (podle vzoru 
prdel; nejsme dětský časopis), 
nebo rovnou za oceán, do země 
neomezených možností, aby si je 
tam, vypreparované vystavili?   
A nebo odstraňme sochy všech 

vojáků, protože pod nimi a pro-
ti nim umírali lidé. Často i dobří 
a nevinní! A nebo vyhráli bitvu, 
kterou my bychom dnes vyhrát 
nechtěli, zmetci špatní! A rovnou 
bychom při tom mohli zbořit so-
chy všech bělochů, když tolik let 
zneužívali výhody své barvy pleti 

a nedávali žádný pro-
stor jiným barvám, ty-
rani! A sochy bílých žen 
také, protože nenabídly 
svůj klín utlačovaným, 
přestože mohly, samo-
zřejmě! 
Aspoň na Praze 6, ať 

všichni vidí...
A postavme tam sochy 

Andělce. Anebo rov-
nou Dolfíkovi. Ať je jas-
né, že ty davy, co ho v 
pražských ulicích kdysi 
nadšeně vítaly, jsou ve 
svých potomcích stále s 
námi – a že vědí, kde je 
jejich naše místo!
Dej blbovi funci - a zbo-

ří sochu, říkával Jan We-
rich. Těžko. Ale zní to 
dobře.
A kdyby něco, on se 

někam schová a tatínek 
jim vyhlásí válku! Něja-
ký jejich mocný, adop-
tivní tatínek. Aby pak 
mohli hanět generály, 
kteří za ně tu válku po-
vedou... 
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Už jste slyšeli, že kamarád má auto 
na plyn a jezdí za korunu? Jestli 
vám pojmy jako zážehový, vznětový 
nebo wankel znějí cize, nebo 
prostě splývají v motor, tedy věc, v 
níže to jaksi hoří a tím se roztáčejí 
kola u auta – a to je všechno, víc 
netřeba vědět, nějaká akcelerace 
a výkon, nebo obsah, počet válců a 
kompresní poměr, na co, nezájem, 
jedině snad... za kolik to jezdí, tak 
na to jistě slyšíte.

Jen pozor, aby kamarád, co jez-
dí za korunu, nebyl ten samý, 
co vám tuhle vykládal, že na to 
s manželkou vlítnou každý den, 
ráno i večer, a někdy ještě po 
obědě, když je čas.  Oni i kama-
rádi mají někdy své dny a lžou, 
a tenhle by možná dokázal jezdit 
za korunu i náklaďákem. Pokud 
ale mluví jinak celkem uvěřitelně 
– a říká vám, že jezdí za korunu, 
tak je celkem možné mu věřit. 
Protože on nelže, pokud opravdu 
jezdí na plyn. Úplnou pravdu vám 
ovšem také neříká. S drobnou re-
zervou a malou pochybností mu 
ale můžete věřit, i když (zřejmě) 
jednak zaokrouhluje dolů, možná 
víc než maličko, a potom také (s 

velkou pravděpodobností) zapo-
míná přičíst benzín, na který se 
auto rozjíždí, než se motor za-
hřeje. Zanedbatelné množství to 
není ani v létě, v zimě pak je to i 
dosti znát. 

Jezdit na plyn je móda. Pro jed-
ny. Pro jiné spíš výstřednost – a 
pro nás, racionálně spořivé, je to 
dávno standard. Kdo nejezdí na 
plyn, je pro mě podivín, kterému 
nerozumím. Proč s tím už dávno 
taky nezačal..? Nechápu.
Jiný případ jsou takoví, kterým 

na koruně nesejde a mnohem 
důležitější je pro něj rychlost a 
vůně spáleného banzínu. I oni ale 
mohou číst dál. Není a nemá to 
být je jen pro nás, normální lidi, 
kterým burácení motoru hořkne 
s představou mincí řinčících vý-
fukem do luftu. I oni se dozvě-
dí spustu zajímavých novinek o 
ekologii, o světě alternativních 
paliv, kde jako by se poslední do-
bou stávaly alternativními spíš 
benzin s naftou, nebo o dotacích 
a o krytých garážích, o evrop-
ských normách, o kevlarových 
nádržích a... 

Takže za prvé jsou ještě pořád 
alternativními zkapalněné ropné 
plyny (LPG) a zemní plyn (CNG), 
ačkoli ty zkapalněné ropné plyny 
(LPG, neboli propan-butan) jsou 
alternativní a ekologické spíš tak 
trochu omylem. 
A čím, že jsou tedy zajímavé?
Pro firmy s dobrou účetní a pro 

lidi s dobrým rozumem hlavně 
úsporou nákladů, kterou si mů-
žete snadno spočítat sami. Jest-
li třeba jezdíte za 7 litrů benzí-
nu na 100 kilometrů, bude to na 
plyn asi 7,5 litru (jezdíte-li dravě, 
tak i víc, protože s plynem to dá 
víc práce jezdit dravě), a pokud 
stojí plyn 15 korun (a benzín 32 
Kč, ale poměr zůstává zhruba 
stejný, i když se ceny mění), tak 
spotřeba je 1,13 Kč/km u LPG 
oproti 2,24 Kč/km u benzínu, čili 
koruna deset na kilometr, ovšem 
to je před započtením výše zmí-
něného benzínu na rozjíždění, 
kdy má studený motor zdaleka 
největší spotřebu a můžete počí-
tat v průměru navíc 10-30 haléřů 
na kilometr, podle toho, jak a kde 
jezdíte, takže poté vychází rozdíl, 

Jezdíš na plyn ?

...a proč ne?

Jerry Clarks
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Zkratka LPG znamená Liquified Pet-
roleum Gas, tedy zkapalněný ropný 
plyn, dříve známý jako propan-butan. 
Ten vzniká jako vedlejší produkt při 
těžbě a zpracování ropy. Plní se do ply-
nových lahví a využívá se pro vaření, to-
pení a svícení, ale je rovněž oblíbeným 
alternativním palivem pro vozidla. Do 
nádrže auta se tankuje v kapalném sku-
penství. LPG je těžší než vzduch, takže 
při úniku nedojde k jeho samovolnému 
odvětrání. Z toho důvodu mají auta na 
LPG zakázaný vjezd do podzemních ga-
ráží. 

 
Je sice směrnicí Evropského Parlamen-
tu a Rady 2014/94ES  zařazen mezi al-
ternativní paliva, neboť jej lze získávat 
i jako produkt při těžbě zemního plynu, 
nicméně v rámci ČR má výhradně pří-
mou souvislost s ropnými produkty. 

 
Strategické koncepce již s LPG v ČR ne-
počítají jako s alternativním palivem – 
ovšem přiznejme si, že naše strategické 
koncepce nikoho nezajímají a podstat-
né je, s čím přijdou bruselští (nevolení) 
úředníci. A pokud oniřeknou, že LPG je 
alternativní palivo, tak bude, i kdyby se 
stokrát vyrábělo z ropy. A když řeknou, 
že bílá je černá a černá není barva, bude 
to tak, i kdybychom všichni najednou 
protestně rozmlátili svůj mobil o zem. 
Jen číňan se bude smát, jako (poslední 
dobou) vždycky. 

čili úspora cca 90 haléřů na kilo-
metr, přičemž u aut s nižší spo-
třebou to bude méně, například 
pro 5 litrů benzínu na 100 km je 
u LPG asi 82 Kč/km oproti 160 
Kč/km u benzínu, po započtení 
rozjezdů na benzín tedy úspora 
asi 65 haléřů na kilometr.
A vzhledem k tomu, že přestav-

ba je u LPG asi od 30 tisíc korun 
do zhruba 70 tisíc u CNG, plus 
mínus, je to hodně najetých kilo-
metrů, než se taková suma vrá-
tí. Padesát až sto. Tisíc. Než se 
člověk dostane na nulu… Abyste 
ušetřili prvotních 50 tisíc korun, 
musíte nejdřív najet asi 70 tisíc 
kilometrů. Přibližně. Plus mínus. 
Na CNG spíš asi plus, protože 
prvotní investice bude vyšší, na 
LPG možná něco mínus. 

Máte to v plánu?
S tímhle jedním autem?
Abyste pak byli na nule? (A když 

nepočítáme další drobná zdraže-
ní, jako jsou revize, servis plyno-
vých součástek a zařízení, výmě-
na plynového filtru, dražší svíčky 
a možná ještě něco...)

Ale peníze, pořád jen peníze. 
Koho to zajímá?! (kromě mě)
A co třeba spolehlivost? (nijak 

citelně se nezhorší) A údržba? 
(nijak zvlášť citelně se nekom-
plikuje ani neprodražuje) Bez-
pečnost? (jednou za rok jezdíte 
na celkovou kontrolu a „očmu-
chání“, jestli neutíká plyn; asi 
to není úplná nutnost a projdete 
bez toho i u STK, ale samozřej-
mě, kdyby se něco stalo, může 
vám to pojišťovna přičíst ke zlu). 
Jo, a když už jsme utekli od těch 

peněz, tak pro auta na plyn je 
asi o polovinu, tedy o tři až čty-
ři stovky dražší měření emisí. 
Na druhou stranu jsou ale zce-
la osvobozeny od platby silniční 
daně. Běžný smrtelník to neoce-
ní, ovšem podnikavý smrtelník 
hned ví, kam a jak to zaúčtovat.

A teď to hlavní:
Co je lepší? LPG, nebo CNG?
Staré latinské přísloví říká, že 

nejlepší je to, co mám já. Snad-
nou úvahou tedy odvodíme, že 
hodnocení je silně subjektivní. 
Jsou ale objektivní kritéria, podle 

tak. Docela. Úplně. Cena 24 Kč/
kg totiž odpovídá zhruba 19 Kč/
litr, přičemž spotřeba vozidla 
s CNG odpovídá benzinovému 
motoru, zatímco u LPG spotřeba 
po přestavbě stoupá. V  koneč-
ném přepočtu na cenu za 1  km 
tedy dosahují oba plyny přibliž-
ně stejných provozních nákladů. 
Respektive rozdíl v neprospěch 
CNG není tak velký, jak se zdá, 
dodávám.

Nová auta se na LPG dělají mi-
nimálně, na CNG občas ano, ale 
jsou zhruba o těch 50 až 70 ti-
síc dražší než benzínová. Je tře-
ba ale dávat pozor, aby nádrž na 
plyn nebyla moc maličká, což se 
běžně stává, například u Ško-
dovek, a i když maličká nebu-
de, stejně prý na CNG ujedete 
nejvýš asi 400 kilometrů. Když 
u LPG na celkem běžnou nádrž 
na 35 litrů ujedete při spotřebě 
7 litrů na 100 km 500 kilometrů. 
A to vůbec není nic výjimečného. 
U CNG je dále hodno pozornosti, 
zda je nádrž kevlarová, s život-
ností 20 let, nebo ocelová, která 
má životnost jen 10 let, protože 
výměna takové nádrže vás může 
přijít až 100 tisíc korun. 
Navíc pak nesmíte do krytých 

garáží. 
A vozíte s sebou v autě bombu.
S plynem, který vás může ot-

rávit. Když nějak prosákne ven, 
nebo uteče a tak.

kterých je lepší LPG, a jsou jiná 
objektivní kritérie, podle kterých 
je lepší CNG.
Odborníci například tvrdí, že 

CNG může zvýšit výkon motoru 
a má pevně danou kvalitu, za-
tímco na LPG vám výkon motoru 
lehce poklesne a kvalita plynu 
může být u různých čerpacích 
stanic různá. Špatná ale nesmí 
být nikde, dodávám raději. LPG 
má výrazně hustší síť čerpacích 
stanic a přestavba vychází levně-
ji, u CNG je také větší nádrž, při 
přestavbě vždy v kufru auta, ale 
při tovární výrobě kufr zůstává 
nezmenšen, je to ovšem dražší.  
A abychom nezapomněli, tak 

obojí je v provozu levnější než 
benzín. I než nafta. 
Tedy poté, co najedete pár desí-

tek tisíc kilometrů, než „se zapla-
tí“ prvotní investice. 

U CNG se uvádí cena za kilo-
gram, u LPG za litr. V současnos-
ti se cena LPG pohybuje kolem 
13–14 korun za litr, za CNG za-
platíte asi 24 Kč/kg. CNG vypadá 
na pohled dražší, ale není tomu 

 
CNG znamená Compressed Natural 
Gas, tedy stlačený zemní plyn. Existuje i 
varianta BioCNG, kdy jde o stlačený bio-
metan. Dlouho se používal hlavně pro 
vaření a ohřev vody v domácnostech, v 
poslední době i jako palivo produkující 
velmi nízké emise. Evropskou unií byl 
vybrán jako jedna z možností snížení 
množství CO2 v atmosféře. V případě 
BioCNG se navíc jedná o obnovitelný 
zdroj energie, neboť biometan se vyrá-
bí z odpadů ze zemědělské výroby nebo 
čističek odpadních vod. 

 
Podle usnesení vlády ČR ze dne 11. květ-
na 2005, č. 563, týkajícího se programu 
podpory alternativních paliv v dopravě, 
zemní plyn, který má za cíl do roku 2020 
stabilizovat spotřební daň CNG a LNG 
na úrovni minimální spotřební daně, 
kterou stanovuje směrnice EU, se stát 
zavázal nezvýšit v období 2020-25 daň 
pro tato paliva dle zákona 261/2007 
Sb., nad 290 Kč/MWh spalného tepla.
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V pohodě, žádný strach. Ono 
to nezní moc přesvědčivě, ale… 
Ani benzín není zdraví prospěš-
ný a nádrže s ním také boucha-
jí, přinejmenším ve filmech – a 
nikdo se kvůli tomu nehorutí. A 
jak s autem na plyn proniknout 
do krytých garáží vám poradím 
za chvíli.
Nejprve ale ty výbuchy pod se-

dadlem. věřte mi, že doby, kdy 
něco takového hrozilo, jsou 
dávno pryč – a například mně, 
který už vlastním možná desá-
té auto na plyn, vybuchla nádrž 
jen dvakrát. Poprvé, když jsem 
svou vlastní nešikovností… Ne, 
klid, dělám si nevhodnou legra-
ci. Plynové nádrže nebouchají. 
Rozhodně ne víc než benzínové. 
Jsou tlusté a pevné a samý ven-
til a pojistka, takže… V pohodě, 
žádný strach. Například u CNG 
jsou konstruovány na 400 barů, 
když přitom v nádrži je tlak polo-
viční, a u LPG jsou nádrže zkou-
šeny na tlak 67 barů a v nádrži 
je po naplnění tlak směšných 10 
barů (neboli desetinásobek tlaku 
atmosferického).
A se zákazem vjezdu do garáží 

to vůbec není tak horké. Na vnitř-
ní, krytá parkovišti sice opravdu 
(jakoby) nesmíte, protože kdyby 
tam vaše auto vybouchlo, zboří to 
celou stavbu a... zkušený čtenář 
už jistě tuší nevhodnou legraci, 
a tuší správně, neboť ve skuteč-
nosti auta na plyn nesmí do uza-
vřených garáží proto, že LPG je 
v kapalném skupenství těžší než 
vzduch a pokud by z auta utíkal, 
neodletí kamsi do pryč, ale zů-
stane tam, v uzavřeném prosto-
ru, což by bylo otravně nepříjem-
né. CNG je v tom nevinně a má  
smůlu, někde, neboť je v nádrži 
v plynném skupenství, lehčí než 
vzduch, a pokud tedy někde za-
kazují vjezd oběma systémům, 
plyn jako plyn, majitelé CNG ta-
kový zákaz porušují právem ro-
zumu, zatímco majitelé druhého 
systému se tím stávají sprostmi 
delikventy.
A jsme u toho, protože jedni i 

druzí mohou zůstat v klidu, v ta-
kovém sprostě zlotřilém klidu, 
protože snad není místo, kdo by 
se ten zákaz dodržoval. Jinak ře-
čeno jsem nikdy a nikde nezažil 
jakoukoli kontrolu, že by mě tře-
ba z parkoviště s takovou znač-

kou vyhnali. Ne. Nikde mě ne-
vyvedli za ucho, ani jeden jediný 
křivý pohled jsem nezaznamenal, 
ani jsem nikdy během těch roků 
nenašel za stěračem lístek, že 
bude-li se to opakovat, vyvedou 
mi auto ven v řetězech.
Možná to bude tím, že i kdyby 

kapalný plyn vykapal ven, stejně 
se odpaří – a uletí pryč. A oni to 
nejspíš tak nějak tuší, že podob-
né zákazy mají asi tolik smyslu, 
jako když v parku zakážete ne-
chat psy běhat na volno. Aby ně-
koho nepokousali. 

Tak ale proč člověk přejde na 
plyn, když začne šetřit až po le-
tech, neměl by parkovat v ná-
kupních centrech a vozí s sebou 
v autě bombu? 
My chytří (a nenároční) kupuje-

me auta už hotová, takže šetříme 
od začátku, na zákazy kašleme a 
bomba v autě nám nevadí. Jsou 
sice také lehce dražší než stejná 
benzínová, ale bývá to už mno-
hem méně než původních pade-
sát až sedmdesát tisíc.
Ale jak se ten plyn do auta do-

stane, proč to udělají ti první? 
Ano, správně: Protože je to eko-

logické!
Píšou, že zemní plyn (CNG) je 

nejčistší pohon z běžně dostup-
ných fosilních paliv a v porov-
nání s benzínem přináší až o 30 
% nižší emise CO2, o 75 % nižší 
emise CO a až o 80 % nižší emi-
se aromatických uhlovodíků. A 
v porovnání s naftou je to ještě 
lepší. 
To nechci rozporovat, když to 

říkají odborníci, ale ze své zku-
šenosti musím dodat, že na emi-
sích se netvářií tak nadšeně a že 
dokonce říkali, že plyn je, co se 
emisí týče, horší. Asi přehánějí, 
ale když se podíváme na náhod-
ný výpis z emisí, uvidíme (napří-
klad) tohle:

A z toho (mála) zjevně nevychá-
zí alternativní pohon jako výraz-

ně lepší, tedy ekologičtější. (CO2 
je oxid uhličitý, coby produkt do-
konalého spalování, CO je oxid 
uhelnatý, HC jsou nespálené 
uhlovodíky, obojí produkty nedo-
konalého spalování, a hodnota 
lambda ovlivňuje emise CO, HC 
i NO, tedy oxidy dusíku, přičemž 
optimum, tzv. stechiometrický 
stav, je λ=1.)
Ale podívejme se ještě jinam:

Řekněme tedy, že ona tvrzená 
ekologičnost vozidel na alter-
nativní pohon nemusí být vždy 
tak docela, úplně a jednoznačně 
pravdivá. Ale nikomu to neříkej-
te!
A ano, rozhodně zní to krásně 

– a my, eurounijní světoobčané, 
milujeme krásná slova a krásné 
myšlenky. A tahle krásná slova 
a myšlenky si vykoledovaly do-
tace a úlevy – a hned jsou ještě 
krásnější. Sice jen dočasně, ale 
pár let to ještě potrvá. U CNG se 
od roku 2020 zvyšuje spotřební 
daň téměř o sto procent, přes-
ně o necelou korunu padesát 
na kilogram, ale do roku 2025 
by pak nemělo k žádnému další-
mu zdražení dojít, což je ovšem 
lépe číst tak, že v roce 2025 k 
dalšímu zdražení dojde. I pak 
ale daňové zvýhodnění (zřejmě, 
možná, nejspíš) zůstane. Pro 
LPG zůstává cena stejná a k vyš-
šímu zdanění by prý mohlo dojít, 
kdyby spotřeba zemního plynu 
v dopravě přesáhla 600 milionů 
metrů krychlových za nejvýše 12 
po sobě jdoucích kalendářních 
měsíců, což v dohledné době 
asi nehrozí, nebo kdyby inkaso 
spotřební daně z minerálních 
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olejů kleslo meziročně o víc než 
dvě miliardy korun, nebo kdyby 
schodek státního rozpočtu pře-
sáhl 1,5 procenta HDP – tak po-
tom se mohou dít věci. Nějaké. 
Ale ty se mohou dít i bez toho, 
například už v roce 2015 stát 
uvažoval o změnách, neboť počet 
aut na plyn rostl jako z vody. Ale 
zatím… se nic neděje.
Vlastně ano, od roku 2020 je 

zrušeno zvýhodnění ceny dál-
niční známky pro auta na LPG, 
protože jich je prý moc (a bylo by 
to drahé), ale pro auta na CNG 
zvýhodnění zůstalo, neboť jich je 
méně, i když ekologický přínos je 
u obou systémů prý zcela srovna-
telný. 
Ale nechme to být, protože od-

porovat můžeme asi jedině vztek-
lým praštěním mobilem. Jenže 
tím nic nezměníme. Jde navíc jen 
asi o pět stovek ročně. Dobrých, 
ale… Dokud platí daňové zvýhod-
nění, nechme tohle být, jako ta-
kovou oběť bohům. A teprve, až 
daňové zvýhodnění padne, může-
me rozmlátit mobily o zem. 

Zatím jsou ale oba plyny zvý-
hodněné – a ten pocit, kdy mizíte 
od benzinky s (výpočtem prově-
řeným) vědomím, že jste minulou 
nádrž jezdili při spotřebě kolem 
koruny na kilometr, ten je k ne-
zaplacení. A že si trošku lžete a 
nepočítáte benzín na rozjíždění 
a kdoví, co ještě? No a co? Ten 
pocit za to stojí. A když nestojí, 
nechte ho viset a pořiďte si jiný 

zážitek. Třeba kolo, ale pořád-
né! Nebo auto na letecký benzín, 
třeba. Nebo s koženými sedadly, 
nebo s uřezným výfukem, ať je 
vás pořádně slyšet. 

Vraťme se ovšem ještě – výji-
mečně – k penězům. 
Kupovat nové auto na CNG 

(nebo na LPG, ale takových se 
vyrábí mnohem méně) se při zvá-
žení všech informacích nejeví 
být úplně a jednoznačně ekono-
mické. Ale člověk to udělá rád z 
ekologických důvodů, nebo spíš 
pro dobrý pocit, pro příjemnou 
iluzi, že jim slouží. A to za to sto-
jí. A když nestojí, nechte ho...
Ale koupit ojeté auto na plyn už 

dává větší smysl. Bývají sice po-
řád dražší než auta na benzin (v 
odpovídajícím stavu), ale rozdíl 
není tak vysoký a vracet se začne 
mnohem dřív. Pokud nebudete 
muset kupovat novou nádrž, pro-
tože ty jsou striktně na deset let 
a přes to vlak nejede, ani tech-
nickou nedostanete na dva roky, 
pokud vám platnost nádrže končí 
dřív. Nebo možná dostanete, ale 
neměli byste. A je to (bez montá-
že) asi 3 až 5 tisíc korun, samo-
zřejmě i víc, pokud budete hledat 
opravdu velkou a (nebo) opravdu 
drahou (značku). Dále pozor u 
aut z dovozu, jakou mají plnicí 
koncovku, kterých je více druhů 
(u nás je italská, dále jsou ještě 
typy belgický, holandský a ruský, 
přičemž třeba v Německu použí-
vají kromě ruského všechny – ale 

existují a jsou snadno dostupné 
redukce) a některá plynová zaří-
zení mají u nás také velmi ome-
zený servis...

Někdo má rád vdolky, jiný zase 
holky. Co jednoho oslní, jiný bez 
zájmu přehlédne. Mně například 
nikdy nedošlo – a kdybych si to 
kdesi nepřečetl, nedošlo by mi, 
že se dvěma nádržemi dojedete 
dál. Ve zdejších krajích nejde o 
nijak závratný přínos, ale pokud 
jezdíte třeba přes… abych něko-
ho neurazil… prostě někam da-
leko, kde jsou benzínky asi jako 
oázy uprostřed pouště, může být 
dvojnásobný dojezd velkou výho-
dou, když se tam navíc domluví-
te jen Bulharsky nebo Rumunsky, 
nebo třeba Norsky, tedy vůbec, a 
mapy občas mluví jakýmsi sta-
rým dialektem, kde je něco, co 
není, a není něco, co je (ve sku-
tečnosti).

Jezdit na plyn je prostě mož-
nost. Pro všechny. Pro výstřední 
ekoteroristy i pro držgršle, co si 
kvůli koruně nechají dát pod se-
dadlo bombu. Každý se rozhodu-
je podle svých představ a potřeb. 
A vůbec nevěřte povídačkám, 
podle kterých jjaké auto, takový 
penis. Tím se nevzrušujte a po-
řiďte si, co se vám líbí. Ono je to 
totiž přesně naopak. Jaký penis, 
takové auto. Ale naopak. 
Rozumíme si, že... 
Ale třeba vás uklidní závěr té 
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Josef Smýkal

JAK JE TO S 
PRAVDOU 

Je pravda jen jedna, jasná a přesná, 
nebo je flekatá jak dalmatin a 
černobílá? A nebo jich je víc, hodně? 
Dokonce až tolik, že každý člověk 
má tu svou, jedinou a pravou?

Nesmyslná otázka, myslíte si?
Ale podívejte se na nějaké dis-

kuse nad otázkami, které nás 
všechny ovlivňují a zraňují, vět-
šinou, pokud je řeší státní or-
gány. Nad politikou, nad věcmi 
veřejnými. Opravdu jste si ještě 
nevšimli, že čím větší hlupák, tím 
více má jasno? A čím má takový 
hlupák vyšší vzdělání, tím oslni-
vější to jeho jasno bývá; až nad 
tím občas rozum zůstává stát. 
(Vzdělaný hlupák není contradic-
tio in adiecto, ale factum a jeden 
ze základních výdobytků moder-
ní civilizace.) 

Je tma jen převlečené světlo?
A co to znamená? Že jde v pod-

statě o to samé? Nebo o dva na-
prosté protiklady?
Je to jasné?
Mohlo by jít o to samé, neboť 

tma vlastně neexistuje a vzniká 
jen díky nepřítomnosti světla, 
takže vždy jde o kvantitu světel-
ných paprsků (mimochedem to 
nejsou paprsky, ale vlnění; byť 
ani vlnění to není tak docela), 
přičemž ta je prakticky vždy ne-
nulová, čili jakési světlo je všude 
kolem nás, jen my je už nevnímá-
me - a říkáme tomu tma; někteří 
dříve a někteří později; pro něko-
ho je tma všude, kde nezáří lustr, 
zatímco jinému stačí hvězdy, aby 
viděl...

A nebo jde o protiklady? Jelikož 
bez (dostatku) světla není život a 
s tmou se ztrácí (viditelný) svět? 
Je to pravda? Nebo jak kdy, jak 

pro koho, jak kdo chce..?
A je pravda, že socialismus za-

bil víc lidí než nacismus? Nebo 
je pravda, že socialismus ani ka-
pitalismus nezabíjejí; že to dělají 
lidé - a často titíž v jednom i dru-
hém kabátě. Nebo je to lež? 
Proč umírají lidé chudobou? 

Proč ve válkách o zdroje? Proč 
stresem z nemožnosti zvolnit? 
Proč nestíhají nebo odkládají lé-
kařskou péči? Proč si ve společ-
nosti připadají ztracení a odmíta-
ní? 

Kolik pravdivých odpovědí je k 
takovým otázkám možno připo-
jit..? 
A který prezident byl horší? Ha-

vel, Klaus, Zeman? Jeden úplný 
alkholik, jeden částečný, dva sil-
ní kuřáci, kterým zdravá živo-
tospráva nic neříkala - a třetí, 
protivný největšímu počtu lidí, 
jimiž - téměř - opovrhoval. Ze-
manovi tleskal ve stoje Knesset, 
čili izraelský parlament, Havlovi 
americký Kongres. Klaus má zda-
leka nejvíc odborných uznání. A 
zlikvidoval Havel domácí zbrojní 
průmysl? Táhne nás Zeman na 
východ? A bylo to první špatně? 
Pro západní zbrojaře jistě ne, ale 
nebylo by opravdu lepší vzdát se 
zbrojení? I za tu cenu, že bude-
me chudší? Jenže kdo? Není to 
spíš tak, že musí zchudnout ti 
druzí, aby nám to nevadilo a byli 
jsme schopni tomu tleskat? A 
není Rusko náš tradiční obchod-
ní partner a země s obrovským 
potenciálem, kam bychom mohli 
vyvážet násobky své produkce? 
Není to země, která nás - prý - 
sice okupovala, ale po jejím od-
chodu nebylo nic "jejich"? Zatím-
co dnes okupovaní nejsme, ale 
domácího majitele má už jen zlo-
mek celé země? Jen Babiš konku-
ruje cizozemcům - takže proto jej 
všichni nenávidíme(?) 
Umíte na to odpovědět tak, aby 

každý mohl přikývnout, že ano, 
že to co říkáte, je celá, úplná a 
jistojistá pravda? Nebo se musíte 
nejdřív ponořit do svých názorů, 
abyste na nich postavili "správ-
nou" odpověď?

Byl socialismus od základu 
zrůdný systém? Nebo měl svoje 
klady a jako idea byl skvělý, jen 
ztroskotal na tom, že lidé nejsou 
dobří? Myšleno pracující lidé... 
Zatímco vlastníci továren a bank 
a obřích komplexů dobří jsou? 
Tak proč nám nevadí, když jsou 
špatní mocní? Protože oni nám 
umí podsunout, co si máme my-
slet? Protože na to mají média a 
peníze, tedy všechny prostřed-
ky?
Je lepší starat se o imigranty, 

nebo o domácí v bídě? Nebo by 
bylo nejlepší starat se o všech-
ny, o celý svět? Třetí je správ-
ně, samozřejmě, ale... V rámci 
možností a v rozumných mezích. 
Jenže kde jsou ty meze? Z dobře 
hlídaných vilových čtvrtí a domů, 
kam se přes recepci nedostane 
ani Policie, se říká snadno, že to 
zvládneme. Řečeno je MY - ale 
znamená to VY. Vy to vydržíte. 
Musíte!
Je sousedova manželka přitažli-

vá? Zeptejte se ho... Zevnitř vy-
padá všechno jinak než zvenčí. 
Na dotek jinak než na pohled. 
Na ramenou jinak než na kárce. 
V bohatství jinak než v chudobě. 
Ráno jinak než večer. O hladu ji-
nak než za syta. Ve světle jinak 
než za tmy. Ve válce jinak než 
v míru. V šatech jinak než bez 
nich. Bez touhy jinak než s ní. S 
rozumem jinak než bez něj. S po-
korou jinak než v zajetí pýchy. S 
láskou jinak než ve vzteku a tak 
dále...

Nepříjemných pravd je plný 
svět. Stejně jako nepříjemných 
lží. Ale ti, co pomocí obojího pli-
vou po větru a vyvolávají konflik-
ty a touží po silné armádě a lep-
ších zbraních, ti se válek účastnit 
nebudou. Oni včas zmizí kamsi 
do exilu, aby tam přečkali nej-
horší a vrátili se přesně ve chví-
li, kdy se bude rozvrácená země 
rabovat, dělit a rozdávat. A nebo 
takoví válečníci, kteří tráví život 
u počítače raději si objednají pi-
zzu domů, než by si něco k jídlu 
sami připravili. Těm také přijdou 
sexy všechny konflikty a násilí, 
když jde o boj za správnou věc. 
Třeba vyvěsit tibetskou vlajku, 
to má člověk hned lepší den. Než 
si uvědomí, že žije v "čínském 
světě". A než si uvědomí, jak to 
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v Tibetu vypadalo předtím, než 
přišel čínský "teror". Ale proč by 
si to uvědomoval, proč by si ka-
zil den, když je to tak vzrušující, 
že..??? 

Pravda je krásná a přitažlivá - 
ale není jednoduchá. A nemá jed-
no jediné správné vyjádření.
Pravda je také, že říkat prav-

du se nevyplácí. Když hlupákovi 
oznámíte, že je hlupák, neza-
miluje si vás. A když pussynám 
řeknete, co jsou, budou vás ne-
návidět všichni jejich příznivci. 
Samozřejmě ne proto, že jste 
řekl pravdu. Ani hlupák to nepři-
zná. A tím spíš se to nevyplácí, 
že pravda není jednoduchá. V 
určité společnosti může hlupák 
dělat vedoucího. A pussyny mo-
hou kdesi kázat o morálce. Úplně 
v pohodě. A psychopat může být 
klidně prezidentem. Musí! Proto-
že normální člověk by se z toho 
zbláznil...
Pravda ve světě logiky je něco 

jiného než pravda v našem, sku-
tečném světě. Modré oči jsou 
modré jen v určitém osvětlení a 
co jednomu páchne, jinému tře-
ba voní. Něčí škoda přinese dru-

hému prospěch a co je pro mě 
drahé, toho si jiný může koupit 
celý balík a klidně to vůbec ne-
rozbalit. Otevřený dům může mít 
zavřená okna a otevřené okno 
může být pastí, může chladit, 
ale i vyhřívat dům, může pouštět 
dovnitř čerstvý vzduch, ale také 
jedy, a může být otevřené a přes-
to s mříží, nebo otevřené jen klič-
kou, ale vlastně zavřené...
Měli bychom proto říkat, že oči 

jsou modré jen většinou? 
Klidně. I když to asi není nutné. 

Ale měli bychom být schopni při-
pustit, že pravda těch druhých 
není, nebo nemusí být o nic hor-
ší, než je ta naše. Ona pouze stojí 
na jiných základech - a o těch by-
chom se měli (být schopni) bavit. 
Že je socialismus zrůdný? A že 

je příšerný kapitalismus? Že je 
Zeman blázen? A že je magor Ha-
vel? Že je Rusko nebezpečné? A 
že jsou nebezpečné Spojené stá-
ty? A Německo? A Čína? Protože 
si u nás pěstuje svého Zemana? 
A Havla si sem dosadil západ, 
protože přece celou republiku 
najednou zaplavily plakáty Havel 
na hrad v době, kdy jich u nás 
nebyly takové množství schopné 
vytisknout ani státní tiskárny?

Ano. Ano, ano, ano... I když... 
Možná...

Ale má smysl se o tom hádat???
Je Rusko šťastná země? A bude 

Tibet svobodnější, když si vybo-
juje svobodu? Nebo jinak: Budou 
tam lidé šťastnější?
Někteří určitě. A o to vždycky 

jde - kteří? A kolik jich bude?
Z někoho mluví hloupost, z ji-

ného naivita, z dalšího vypočí-
tavost, chamtivost, závist, bez-
ohlednost, zklamání, pýcha a 
tak dál - ale nikdo nemá úplnou 
pravdu. Nikdo nemůže tvrdit, že 
jeho pohled je jediný správný - a 
pokud to říká, poděkujte mu. A 
věřte těm, co říkají opak...
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Adam Shark

BOJOVÉ 
SPORTY

Každý kluk je agresor, tak to chtěla 
příroda, i Bůh to tak chtěl, i ženy 
to tak chtěly, dokud svět býval 
přirozený – a nebezpečný... Ano, 
některý méně a jiný více, to je 
pravda, ale platí to pro všechny, což 
ostatně potvrzují nemnohé výjimky 
z tohoto pravidla. Kluci museli 
bojovat a vítězit, aby mohli přežít, 
alespoň kdysi dávno tomu tak 
bývalo, zatímco děvčatům tenkrát 
stačilo se zamilovat do vítěze. Poté, 
co jim zabil manžela. Třeba. 

Dnes je  ale jiná doba, host vy-
hazuje číšníka z restaurace, imi-
granti mají lepší sociální zabez-
pečení než domácí, staré křivdy 
se napravují novými křivdami 
a muži jsou od dětství sešlapá-
váni do rolí zlých neschopných 
provinilců, co nechtějí poslou-
chat (hlouposti) a nechtějí se 
učit (zbytečnosti) a nejraději by 
jen ubližovali ženám (které chtě-
jí poznat) a přírodě (již chtějí 
ovládnout) a světu (se kterým si 
chtějí rozumět) a tak dál. 
Ve školce se musí jen sedět a 

malovat, jako to dělají šikovné 
holčičky, ve škole se taky jen sedí 
a biflují se teorie, takže šikovné 
holčičky excelují - a zdeptaní 
praktičtí kluci pak, většinou, ani 
nemají chuť pokračovat ve stu-
diu s davem rozjásaných děvčat, 
proplouvajícících vzdělávacím 
systémem díky (šikovnému) vy-
plňování (nesmyslných) testů. 
A když je těch správně vyplně-

ných testů hodně, říkáme tomu 
vzdělání a plníme tím úřady a in-
stituce a organizace a tak dál.
No není to k vzteku?!

Jenže co dělat, jak si pomoct, 
když se ze svého vzteku neumíte 
u stolku hezky vymalovat, nebo 
napsat plačtivý román, který vás 
zbaví zlosti? 
Rozmlátit ten stůl? Psací stroj? 

Počítač? Ale co pak..?
Bojové sporty!
Judo, kendo, sumo, karate, 

aikido, box, jiu jitsu, capoei-
ra, kickbox, taekwondo, shao-
lin kempo, sanda, krav maga, 
kung fu, mma, musado, nin-
jitsu, sambo, tai chi, tahjský 
box, vale tudo, wate jitsu, 
wing sun, wu shu - stačí si vy-
brat.
A i když jste předchozí výcho-

vou zplesnivěli do rachitického 
nemehla, co se zadýchá i při hra-

ní počítačových her, tak nevadí. 
V pohodě! Vlastně ne tak docela; 
je to překážka, ovšem nikoli ne-
překonatelná. Jen budete zpočát-
ku během cvičení občas toužit po 
smrti a první mizerné pokroky se 
vám srazí do jakéhosi radostné-
ho zklamání: Nepodařilo se, ale 
přežil jsem!

Nejspíš nevydržíte. Ale pokud 
ano, když svou minulost překoná-
te, otevře se vám svět, kde platí 
úplně jiná pravidla a zákony, než 
jaké znáte z dřívějška. Zjistíte, že 
podlost a zákeřnost se netoleru-
je, že lhaní a pomlouvání nejsou 
k ničemu, že tady nic neokecáte 
a nic nezískáte smlouváním kde-
si stranou - ale především se po-
stavíte na nohy a dojde vám, že 
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v sedě se nežije, ale hnije, a že 
dívat se na boj virtuálních panáč-
ků na displeji mobilu je, asi jako 
dívat se na mravenčí porno. Zají-
mavé, ale cosi tomu chybí. 
Jakmile ovšem dostanete pěs-

tí na čelist - a poprvé to ustojí-
te, nebo když později prvně sám 
cizí čelist zasáhnete (samozřej-
mě obojí nechtít, omylem, nedo-
patřením), tak teprve potom se 
vám rozsvítí, jak chutná život. 
Takový ten pravý, co býval kolem 
nás předtím, než jsme se všich-
ni naučili stát hezky spořádaně 
u přechodu na červenou, ačkoli 
široko daleko není ani blatník od 
auta, než jsme přijali, že muži a 
ženy jedno jsou, až na pár nepod-
statných anatomických rozdílů, 
a pohlaví že je ve skutečnosti 
mnohem víc - a lepších, než ta 
stará a obyčejná, a než jsme se 
naučili toužit po tom, co nechce-
me, a dokonce o to prosit, nebo 
si poslušně užívat toho, co nás 
nebaví, a učit se tomu, čemu ne-
věříme, a smekat před tím, čím 
opovrhujeme... Prostě tak dávno, 
že ani naši rodiče si ty doby ne-
pamatují.

Většina chlapů si o ženách my-
slí, že jsou uzlíčkem hormonů, 
smýkaným jimi od vzteku přes 
pláč ke zmatkům, neschopné se 
nad sebou racionálně zamyslet. 
Takže si teď, jen tak mezi námi, 
přiznejme, že nejsme o nic lep-
ší. (Ani horší.) Jen máme tu smů-
lu, že naše hormonální ovládá-
ní bylo současnou společností 
diskvalifikováno a nesmíme je 
používat. Vůbec. Nikdy a nikde. 
Ono to sice není možné, ale co 
na tom - prostě to platí a basta! 
Abychom si nemohli ale stěžovat, 
vznákly tělocvičny, kde smíme - 
kontrolovaně - povolit uzdu svým 
(špatným) hormonům a nechat 
se jimi přirozeně řídit. I když, 
to někdy můžeme i v ložnici, ale 
tam už riskujeme, že to samé, 
zač vás partnerka kdysi blaženě 
objímala, bude dnes příčinou k 
vláčení po soudech. Ale takový 
už je dnešní svět. 
Bojové sporty nejsou jen adre-

nalin. 

Ale zpátky do bojové tělocvičny, 
kde platí pořád jedna pravidla. 

Ze začátku vám to ani nepřijde, 
ale pak, když už se něco naučí-
te, pak to přijde - a je to rána. 
Klidně na čelist, ale především 
na příslušná mozková centra. To 
se vyvalí testosteron a vám vyjde 
z nosu dým a z uší kouř, alespoň 
tak nějak se budete při tom funě-
ní cítit, a vzápětí si s vámi pohrají 
noradrenalin s dopaminem a se-
rotoninem, abyste se cítili dobře 
i s nadbytkem tyroxinu v žilách, 
který vám vyladí činnost svalů, a 
rozhodně se přidá i endorfin se 
svou troškou do mlýna, kdyby 
třeba váš soupeř vypadal moc 
nebezpečně, tak abyste před ním 
neutekli, a kortizol vaši mobiliza-
ci dokončí - a náhle je z vás zvíře 
a začnete se bít ze všech sil, i z 
těch, co jste nikdy neměli, a celé 
vaše tělo se vzbouří a napění, aby 
se prosadilo až ke slastnému zví-
tězství, s nímž přijde ještě větší 
dávka dopaminu a možná i něja-
ký oxytocin, který se v masivních 
dávkách vyplavuje při porodu a 
díky němu vzniká mateřská lás-
ka, z níž vy v tuhle chvíli cítíte 
jen slabý odvar, ale i tak se vám 
dokonale zamotá hlava... A nebo 
jste slabší a cosi podobného se 
právě odehrává ve vašem soupe-
ři, zatímco ve vás panuje kortizol 
a dusí a tlumí vás, opuštěný hor-
mony aktivity a štěstí a radosti a 
uspokojení, které vás provázely 
bojem, a váš mozek je bez nich 
najednou ve svém základním sta-
vu - tedy v depresi, kdy jako by 
zůstala aktivní jen substance p, 
umožňující vnímání bolesti. 
Tíseň porážky ovšem nikdy ne-

trvá dlouho a vy se pokaždé 
zvednete, nebo vás zvednou ka-
marádi, usmějí se na vás, nebo 
si vzpomenete na cosi měkce vo-
ňavého - a jdete znovu trénovat, 
odhodlaní být příště lepší a nej-
lepší, aby to měkce voňavé cosi 
neuteklo jinam.  A vidina příští-
ho vítězství vám zaručeně zlep-
ší náladu. Vlastně ani euforie po 
vítězství netrvá nikdy dlouho, ale 
vy si ji budete dlouho pamatovat. 
A to se počítá!

Ztratili jste chuť svoje hormony 
dráždit? Že hned poté, co jste 
četli o tréniních, při kterých se 
umírání zda lepší volbou? Že ne-
stojíte o rány od silnějších sou-
peřů? Ale ne. Ono vás to ve sku-

tečnosti láká, jen jste si nechali 
vsugerovat, že správný chlapec... 
neběhá, neskáče, nepere se, ne-
soutěží a jen hezky sedí na židli 
a maluje si, nanejvýš mačká kno-
flíky a nechává za sebe bojovat 
obrázky. 
Ale nevěřte tomu. To nejste vy, 

to se jen vaše nitro během dlou-
hých let výchovy nechalo takhle 
zprasit. Nebo, samozřejmě, jest-
liže pohladíte i ovladač k počí-
tačovým hrám, než ho odložíte, 
nebo si trénujete před zrcadlem 
okouzlující výraz, či se po ránu, a 
večer také, celí mažete a leštíte a 
krémujete a češete a jinak upra-
vujete, tak v sobě mužské pro-
kletí možná nemáte. I to se může 
stát - ale nevadí. Váš život tím 
sice přichází o hromadu skvělých 
zážitků, ale spoustu jiných zase 
dostává navíc. Sice moc netuším, 
jaké to jsou, ale vy na to možná 
jistě jednou přijdete...
Ale vy ostatní to musíte vyzkou-

šet. Nejdřív, na rozhýbání třeba 
aspoň fotbal. Nebo jiný živější 
tanec, to je jedno. Pro začátek...

 
Že není deprese vaším základ-
ním stavem? Ona to byla pou-
há nadsázka, ale... Jako je (vý-
chozí) tma jen nepřítomností 
světla a (výchozí) zlo nepří-
tomností dobra, tak je i (vý-
chozí) depresi pokaždé a vždy 
nutno zahnat s pomocí vese-
lých hormonů. Nic moc po-
vzbudivého, ale takový je prostě 
svět. Radost k nám musí přijít, 
kdežto smutek prázdnoty nosí-
me v sobě.
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JAK DOSTAT 
HOLKU DO 
POSTELE

Jan Ďourek 
... rozmlouvá s Lejlou Habasovou

Především platí, že chtít holku jen 
do postele je dávno překonaná věc, 
která se již ve slušné společnosti 
nepřiznává ani v žertu. Ale na 
druhou stranu je pravda, že pro 
takové, co nejsou schopní si sehnat 
partnerku pro manželství či vážný a 
perspektivní vztah, ale zároveň jsou 
zmítáni plodivou touhou, by bylo 
nelidsky trýznivé projít životem v 
trvalé samohaně. Proto se zeptáme 
Lejly Habasové, dcery Tondy 
Habase z Tesly Králíky, především 
ale šikovné začínající novinářky, 
jak ona to vidí, coby představitelka 
a zástupkyně něžného pohlaví, o 
které jim, přiznejme si to otevřeně, 
jde především, bohužel, tedy zda by 
se, s přimhouřením obou očí dalo 
přijmout jako nouzová, eventuelní 
možnost, že by tito zoufalci vstoupili 
s dívkou do takového, řekněme 
jednorázového vztahu.

Takže co ty na to, jako dáma?
No, jak to podat, tak nějak hez-

ky, snesitelně? Všem je nám asi 
jasné, že kdybyste vypadali dob-
ře, jako vy, kluci, tak by vám to s 
námi šlo dobře, a kdybyste vypa-
dali skvěle a byli fakt okouzlující, 
ať už třeba perfektním jednáním, 
nebo významným postavením, 
nebo těmi majetkovými poměry, 
jak se říká, šlo by to prakticky 
samo a měli byste dosti příleži-
tostí a seznamovacích úspěchů a 
hledali byste spíš možná, jak se 
některých svých přítelkyň zbavit, 
takže si, bohužel, přiznejte, že 
se tohle povídání týká jen těch z 
vás, kteří nejsou nijak oslniví ani 
vzhledem, ani postavením, ani 
ničím. Z toho budeme vycházet 
a to si musíme připomínat, aby-
chom nezačali vymýšlet nějaké 

romantické pohádkové příběhy, 
protože tady musíme počítat, že 
se pohybujeme spíš v kalnějších 
vodách, kde se neprohánějí žád-
né štiky a podobně krásní tvoro-
vé, ale spíš takové ty žabky, co 
se krásnými stanou až ve vašich 
očích. 
To jsi řekla krásně. Ale ne-

vím, jestli jsem dobře pocho-
pil odpověď na mou otázku. 
Souhlasíš tedy s možnos-
tí takového jednorázového 
vztahu, explicitně sexuální-

ho vztahu, abych byl přesný? 
Není to pro tu druhou stranu 
třeba nějak nepříjemné, nebo 
dokonce urážlivé.
Jistě, tak kdyby to pro tu dívku, 

pro tu žabku, mělo být nepříjem-
né nebo urážlivé, asi by se do ta-
kových aktivit vůbec nepouštěla. 
Protože když ženská nechce, tak 
nic nebude, to je jasné. Pokud by 
ji tedy dva nedrželi, nebo kdyby 
ji někdo omráčil a tak. Ale o tom 
se tady nechceme bavit, ne?
To rozhodně ne.
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No a když chce, tak sice může 
toužit po tom, co nemůže mít, ale 
zřejmě jí nezbude než přijmout 
to, co může mít. A nebo jinak: 
Buď se vzdá své touhy, nebo sleví 
ze svých představ. Jiná cesta mě 
nenapadá.
A co byste jí radila vy?
Na to se těžko odpovídá, když ji 

nevidím před sebou. Ale dejme 
tomu, že je učesaná, případně i 
oholená, kdyby bylo třeba, na-
voněná a vymydlená - a přesto 
její přitažlivost zůstává na nule, 
přibližně. Slabé touhy se vzdát 
může, ale silná je prostě silná. Ta 
přemůže i chlapa, vždyť to zná-
te... (směje se)
Jenže co když jí nejde o ten 

sex, nebo jen o něj, ale chtěla 
by něco víc?
Lži, sex a prachy. To je nějakej 

film, myslím, ale říkám to jen, že 
tohle všechno spolu prostě tak 
nějak souvisí. A my si třeba tady 
můžeme namlouvat, že to není 
pravda, a můžeme se na tom i 
dohodnout, že to není pravda, 
ale nic se tím nezmění. Takže co 
by chtěla víc? 
Lásku?
Tu jí dá i pes. Nebo kočka. Nebo 

babička. Nebo rodiče.
Ale mužskou lásku!
Takže sex. 
Ano. Nebo spíš se sexem.
To je výzva! Tak asi musí najít 

člověka, který hledá něco podob-
ného, nebo jinak, který hledá sex 
- a něco, co může nabídnout ona. 
A co může nabídnout ona? Víme 
to?
Sebe?
Sebe může nabídnout i ten pes. 

Nebo kočka. Nějakou přidanou 
hodnotu. Když sex to není, ten 
bereme jako danou věc, jako nut-
nou podmínku, jestli tomu dobře 
rozumím.
Ano. Asi.
Takže má nějakou přidanou 

hodnotu?
A ten muž ji má?
Ne. Kdyby ji měl, nelovil by žáby 

v kalných vodách, že. (usmívá se)
Takže dejme tomu, že jsou 

oba tak nějak bez přidané 
hodnoty. 
A potkají se někde u baru, nebo 

v kině nebo jánevímkde, a chtěli 

by oba uspokojit tu základní po-
třebu, nebo tu nutnou podmínku, 
nebo jak jsme si to pojmenovali...
Přičemž ona by chtěla něco 

víc... (skáču jí do řeči)
(ona se na mě zadívá) Lži a prachy? 

(zeptá se nesouhlasně)
Normální vztah? (napovím)
Vy myslíte, že holky jsou z Ve-

nuše, viďte. (směje se) A kluci z 
Marsu...
(krčím rameny)
Tak vás vyvedu z omylu. Ne. 

Všichni jsme ze Země. A někdo je 
na sex a někdo je na prachy a ně-
kdo je na hovno, že to tak musím 
říct, aby se to rýmovalo. (usmívá 
se) Určitě je spousta kluků, kteří 
touží po tom, aby je nějaká holka 
milovala, a určitě je spousta ho-
lek, který touží po tom, aby se do 
nich bláznivě zamiloval nějakej 
kluk. Jistě.
A kluků, co touží po klucích, 

a holek, co touží po holkách...
To taky. A dětí, co touží po no-

vém kole, a tak dál, ale to by-
chom si zbytečně komplikovali 
už tak dosti složitou situaci... Vy 
si prostě myslíte, že holky jsou ty 
trubky, co sedí v koutě a čekají, 
až se do nich někdo zamiluje...
Ne!
Ne? Ale touží po lásce? 
To ano.
A jak? Zoufale? Nebo normálně?
Normálně. Určitě.
Po takové té normální lásce, ke 

které patří i sex.
Ale ne po sexu bez lásky.
Víte to jistě?
Myslím si to...
Protože jsou z Venuše?
Protože jsou to ženy.
A ty, co pracují v bordelech, to 

nejsou ženy?
Tak to je něco jiného. Ty k 

tomu byly donuceny?
Kým?!
Okolnostmi... Pokud ne nási-

lím.
Takže dokážou přijmout okol-

nosti, které je donutí mít sex bez 
lásky za peníze, ale sex bez lásky 
pro radost přijmout nedokážou?
To já nevím.
A co myslíte?

Nevím. Já za ně nemůžu mlu-
vit.
Aha. (pousměje se) A já za ně můžu 

mluvit?
(krčím rameny)
Proto jsem tady, ne?
Vlastně ano. (přikývnu)
Takže pokud chtějí sex pro ra-

dost, mohou ho mít, kdykoli chtě-
jí. A pokud chtějí lásku a nesta-
čí jim ta rodičovská, nebo ta od 
domácích mazlíčků, nebo ta od 
dětí, pokud už nějaké mají, tak se 
musí nějak zviditelnit, nějak zalí-
bit. A po pravdě, chlapovi stačí 
uvařit, nebo se na něj usmát - a 
být přítulná, aby se zamiloval. To 
chlapi to mají složitější, protože 
se jednak po ulicích nepotuluje 
tolik žen hnaných hormony do 
rychlých vztahů, a za druhé, že-
nám nestačí dobře uvařit a hezky 
na ně vrtět zadkem...
Protože muži jsou z Marsu a 

ženy z Venuše... (skáču jí do řeči)
Ne. Protože mají muži vyšší 

sexuální potřebu, v průměru, a 
díky tomu mají ženy možnost si 
z té nadržené smečky vybírat 
kousky, které jim mohou zajistit 
pohodlnější život. Některé ženy. 
Ale o těch se teď nebavíme, jako 
se ani nebavíme o těch mužích, 
kteří dovedou sobě i svým blíz-
kým zajistit pohodlný život. My 
se bavíme o těch mužích, kteří v 
noci čumí na porno, a o těch že-
nách, které v noci čumí na televi-
zi, když to řeknu ošklivě. A tohle 
rozdělení není dáno pohlavím, 
ale množstvím určitých hormo-
nů. Takže chlapi, kteří mají těch 
hormonů méně, možná koukají 
na seriály, a ženské, které jich 
mají víc, možná to porno sledují 
stejně aktivně, jako jejich muž-
ské protějšky. No nekoukejte na 
mě tak pohoršeně. (dívá se na 
mě) Já bych se jen ráda už koneč-
ně dostala k tomu seznamování.
Tak jdeme na to...
Takže máme dvě nepříliš atrak-

tivní osůbky, které obě touží po 
nějakém, řekneme intimním sblí-
žení, a obě vědí, že jsou natolik 
neatraktivní... (dívá se na mě, jako by 
to vysvětlení patřilo mně především) ...že 
nějaké dlouhodobější sblížení 
nebo vztah nepřicházejí moc v 
úvahu. Souhlas? 
Dejme tomu.
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Výborně! Takže za prvé je tře-
ba, aby dotyčná měla dojem, že 
je krásná, zajímavá, jedinečná a 
žádoucí.
Takže jsme u těch lží.
No ono někdy funguje takové to: 

Potřebuju někoho do postele, ne-
máš zájem? Ale většinou je lepší 
držet se konvencí a hrát hru, jaké 
se obvykle hrají, protože lidé se 
cítí lépe, když jsou věci tak, jak 
obvykle bývají. Ale jsou to jen do-
hodnuté konvence. Kdysi museli 
muži nejdřív získat majetek, než 
se mohli ucházet o ženu, a někde 
to tak je pořád, a jindy a jinde se 
dívky v podstatě prodávaly - vě-
nem - a také to fungovalo a ne-
bylo třeba jim vykládat, že jsou 
krásné a chytré a nejlepší na svě-
tě. Já myslím, že každý chlap by 
si na to dokázal zvyknout, kdyby 
mu nadržené ženské vykládaly, 
jak je krásný a chytrý a žádoucí, 
ale to by je k tomu musely dohnat 
jejich hormony, právě ty, které k 
tomu nutí muže.
Ke lhaní...
Krása je relativní. A žádoucí v 

tu chvíli pro něj určitě jsou.  A 
po pravdě, většinou takovým že-
nám platí chlapi útratu a jinak je 
hostí, takže si vlastně rovnou vy-
kupují odpustek za to, třeba jen 
částečné lhaní. Ale ty ženy se v 
podstatě prodávají. Ne?
No to je docela silné tvrzení!
Silné svou pravdivostí?
Spíš svou ostrostí. Nebo hru-

bostí.
A jak byste to pojmenoval vy? 

Když žena zneužije mužovy se-
xuální potřeby a nechá se od něj 
hostit a jinak si sloužit?
Vy si opravdu myslíte, že to 

muži dělají jen kvůli té sexu-
ální potřebě?
No ještě je možné, že to dělají z 

lásky, nebo z blbosti...
Nebo jen tak...
Jen tak? Co je to “jen tak”? Asi, 

jako když jde někdo “jen tak” 
na procházku - a najednou kou-
ká, že je v hospodě? Nebo když 
si jdete “jen tak” zaběhat a pak 
se doma vážíte, jestli to pomoh-
lo. Člověk nedělá nic “jen tak”. 
Ani, když nedělá nic, není to jen 
tak, ale chce si odpočinout. Nebo 
se vyhnout práci, nebo na něco 
čeká, nebo přemýšlí, kde udělal 

Einstein v teorii relativity chybu, 
nebo já nevím, ale není to “jen 
tak”.
Dobře. Tak jak se mohou se-

známit?
No pokud jí prostě řeknete, že 

je krásná, zajímavá, jedinečná a 
že po ní toužíte, tak to zkazíte. 
To je jasné. I když některá by i 
na tohle mohla přikývnout, to si 
nemusíme namlouvat, že ne, ale 
rozhodně je lepší a účinnější to 
nevybalit jako pitomec takhle na 
rovinu, ale dát si s tím trochu 
práci a vzbudit v ní takový dojem. 
Protože každá žena si z toho, co 
slyší a co vidí, jak se chováte a 
co děláte a jak se tváříte, vytváří 
svůj vlastní dojem, kterému pak 
teprve věří.
Máte vy vůbec ráda ženy?
Mám ráda muže, jestli to myslí-

te takhle.
Myslím, jestli nejste proti že-

nám nějak zaujatá.
Ne. (rozesměje se) Jen nemám ráda, 

když se z nás dělají... krávy. Nebo 
nevím, jak to říct. Lépe.
A kdo z vás dělá krávy?
Každý, kdo si myslí, že jsme ně-

jak méněcenné a potřebujeme 
výhody a různé kvóty a jánevím-
co ještě. Ženská vydrží víc, než 
chlap, a je v mnoha ohledech 
lepší, než chlap. Ale jen idiot si 
může myslet, že bude lepší s me-
čem, a že potřebujeme vidět ve 
filmu ženské, jak boxují a střílí 
a zabíjí jako chlapi, jen v mini-
sukních a krásně nalíčené. To si 
opravdu může myslet jedině vůl. 
Nebo kráva. A tím nechci říct, že 
vůl je z Marsu a kráva z Venuše. 
(zasměje se) To je jen rodové rozli-
šení. (oči jí pořád vesele svítí)
A podle vás muži tohle ne-

dělají? Že si z toho, co vidí a 
slyší, vytvoří svůj dojem, kte-
rému pak věří?
Muži mají jeden jasný cíl, ke 

kterému je ženou hormony. Když 
je hormony neženou a když ne-
mají co jiného na práci, taky by 
se mohli takhle kolem sebe roz-
hlížet, ale nedělají to, většinou, 
to je pravda.
Protože jsou z Marsu?
Protože jim stačí vidět ženské 

tvary a jsou spokojení. Víc vidět 
nepotřebují. Ale když by vedle 
sebe seděla žena a muž a oba 

měli stejný cíl, stejnou potřebu, 
nebude se jejich chování nějak 
zásadně lišit. Tedy pokud ten 
cíl nebude sexuální, nebo nějak 
sexuálně podmíněný. Ale lišit se 
bude, samozřejmě. Nejsme stej-
ní, jestli to potřebujete slyšet. 
A nelišíme se jenom tím tvarem 
zadku a hrudníku a tak. Jsme jiní. 
Spokojenost?
No já jsem většinou na té 

druhé straně, kdy se snažím 
druhé přesvědčit, že jsme si 
víc podobní než si myslíme, 
takže nejsem úplně spokoje-
ný, ale dobrá, souhlasím.
To jsem ráda. Už jsem se v tom 

nějak začínala ztrácet. (směje se) 
Ale teď teda zpátky k tomu na-
mlouvání, nebo k tomu balení, 
nebo jak se tomu říká, když je to 
na jednu noc, nebo na jedno po-
užití... 
Ale mohlo by se to vyvinout 

k něčemu hlubšímu.
Určitě. Když budou oba chtít, 

možná spolu zůstanou až do smr-
ti, veselí a spokojení, obklopení 
houfem krásných dětí, jak to v 
manželstvích obvykle bývá... (s 
ironickým úsměvem čeká, kdy 
ji přeruším, ale pak pokračuje) 
...Takže máme chlapa, dohnané-
ho hormony k aktivitě, a chce-
me mu nějak poradit, jak by se 
mohl dát do řeči s dívkou, aby 
se - případně - pak oba sblížili. 
A už jsme se dotkli tématu lha-
ní, takže se k němu ještě vrátím, 
protože ano,  tomhle seznamova-
cím stadiu můžete, nebo možná 
někdy i musíte lhát, protože když 
jí řeknete, že jste nula a smrdíte 
a doma vás žerou krysy, tak vám 
asi nepadne kolem krku, to je 
jasné. Takže jí ale nemusíte vy-
kládat, že jste ředitel zeměkoule 
a jste tam jen v přestrojení, ale 
tak nějak rozumně ji musíte za-
ujmout. A k tomu jen takovou 
poznámku, že jí můžete lhát - a 
ona vám bude nadšeně věřit, a 
můžete jí říkat jen samou prav-
du - a ona vás bude mít za pito-
mého podvodníka. Dokonce je 
to při normálním seznamování 
docela časté, protože když se jí, 
z nějakého důvodu, budete líbit, 
uvěří vám všechno. Ale to asi ne-
bude tenhle případ. Prostě to ne-
znamená, že musíte lhát, ale že 
tu pravdu o sobě prostě musíte 
vždycky nějak upravit, aby zněla 
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přijatelně, nebo zajímavě, proto-
že když neuslyší nic zajímavého, 
jednoduše uvěří tomu, co vidí. A 
to nechcete. A vlastně ani ona to 
nechce.
Ona chce sex.
Oba to chtějí. On tedy víc, dejme 

tomu, ale není to tak, že všich-
ni chlapi si potřebují jen vyprá-
šit pytel a každá ženská touží po 
lásce až za hrob a je ochotná 
kvůli tomu hory přenášet. 
Dobrý? Shodneme se.
Asi jo. Tak nějak... (krčím ra-

meny)
Dobrý! (raduje se) I když... 

(zvážní) Jak jsem předtím říka-
la, že on sleduje porno a ona 
seriály...
Čumí! (opravím ji)
To vystříhnete. (mávne rukou)
Nenene. (bráním se) Tenhle 

rozhovor si lidi přečtou 
tak, jak proběhl. Opravím 
jen přeřeknutí. Nebo opa-
kování a tak...
Tak jsem se přeřekla, no...
Tak už to čtenáři vědí. A 

můžeme pokračovat.
Jste na mě zlej. (škaredí se) 
Tak už to čtenáři vědí.
Nebudou vás mít rádi...
...a můžeme pokračovat. 

(rozložím rukama) Ty seriály a 
porno... (napovídám)
Jo. Koukají na to! (řekne dů-

razně se zdviženým ukazovákem) Čumí 
bych neřekla. To jste mě asi vy-
provokoval...
A ty seriály..?
A porno, já vím. Mě právě na-

padlo, když jsem si na to vzpo-
mněla, jestli ty seriály nejsou 
vlastně takový porno pro ženský. 
(tváří se opravdu zamyšleně) Rozumíte?
Nevím.
No jako se chlapi to, jako, uspo-

kojují u porna, tím svým způso-
bem... (kouká stranou) Tak žen-
ský to mají stejně, u seriálů... 
(čeká, co na to řeknu)
No a..? (nevím, co na to říct)
Nerozumíte. (pokrčí rameny) Právě 

jsem se přiznala, že souhlasím, 
že ženský jsou jiný než chlapi.
Protože sledují místo porna 

seriály?
Protože mají jiný potřeby. Nebo 

je jinak uspokojují... (přemýšlí) I 

když... (znovu se zamyslí) Ono to není 
úplně v rozporu s tím, co jsem 
říkala předtím. Každej chce, co 
nemá, nebo co nemůže mít. Žen-
ská může mít sex, kdy si vzpome-
ne. Tak chce něco jinýho.
Něco víc... (napovím)
Jo. Seriál. (ušklíbne se) Ale to je 

jedno, to klidně vystříhněte, jde-
me na to seznamování...

Nic nebudu stříhat.
Ale čtenáři už vědí, že já jsem 

byla proti, abysme je s tímhle 
otravovali.
Ano.
Takže jdeme na to. Říkala jsem, 

že pravda je to poslední, co hol-
ku zajímá, když se má seznámit 
s klukem. Nebo jinak: Ona ji ta 
pravda zajímá, ale kdyby ji znala, 
nikdy o vás nebude stát. O žád-
nýho. Nebo o jednoho z tisíce. Z 
milionu...
Děkuju za povzbuzení. (usměju 

se)
Tak ono u ženských je to podob-

ný. Možná ještě horší, protože 
chlapi mají o ženských iluze, že 
jsou to princezny z pohádky, ale 
nejsou.
A chlapi princové...
Jo. (usměje se) Ale to si žádná žen-

ská nemyslí, ve skutečnosti. Od 
toho má seriály! (zasměje se výraz-

něji) Takže nelhat, moc, ale prav-
dou šetřit. To je první zásada, 
když se ten chudák bude chtít 
seznámit. A pak druhá: Netvá-
řit se jako hladovej pes. Jako, že 
když vám nedám, tak za rohem 
umřete. Protože to přitáhne mož-
ná nějakou štětku, co vás za ro-
hem okrade, ale jinak to každou 
ženskou odradí. To si pamatuju, 

to se mi líbilo, takový příslo-
ví nebo co, že: Ti, co vypadají 
hladově, nikdy nedostanou 
najíst! 
To zní, jako z bible.
Jo. Ale je to ze života.
To je bible taky.
No, tak je to možná z bible. 

(nedá se vyrušovat) A dál, nebojte 
se jít za ní. Však co?! Přinej-
horším řekne, že nemá zájem.
Vrať se do hrobu...
Možná. Když budete pedofil. 

Ale tak nemusíte vyjíždět 
hned po studentkách, že jo.
No, on když ten chlap 

nemá moc sebevědomí a 
teď mu nějaká trošku opo-
třebovaná dáma řekne, že 
vypadá jak opice, třeba, 
tak mu to moc nepomůže.
Opotřebovaná dáma. (zaškare-

dí se.) To myslíte zralou ženu.
Takovou spíš přezrálou. 

Ne věkem, to chraň bůh, 
ale... Spíš takovou, co se 
už trošku kazí, takovou 

nahnilou...
No pokračujte.
No jak si představujete toho 

chlapa, co o něm mluvíme? 
Mastný vlasy, díry v zubech, 
neoholenej...
Vy taky nejste oholenej.
Ale nesmrdím. Ne?
A on smrdí? To by nemusel. 

Hele... (obrací se k mikrofonu) 
Jestli to čteš, tak si to vezmi 
k srdci, že smrdět nemusíš. A 
umej se. Fakt jo, fakt je to lep-
ší. Ty zuby... No, co naděláme, 
že jo, zubař je drahej. Ale něja-
ká voňavka, aspoň trošku, a tep-
lá voda, to by se dalo zvládnout, 
ne? Co myslíš? (odmlčí se) Konec 
hlášení pro špinavý chlapy, co se 
chtějí seznámit. (zasměje se a 
opět se vzdálí od mikrofonu) A je 
to. (podívá se na mě) Teď už vy-
padá skoro jako vy.
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To je dobře?
Není to špatně. (zaváhá)
Díky.
Ale mohlo by to být lepší. (upřes-

ní, a když se na ni podívám - asi 
- vyděšeně, pokračuje) Holky mi-
lujou kluky, co jim září oči, co se 
pořád smějí a co mají energie na 
rozdávání. A co ji chtějí rozdávat!
Takových nás moc není.
Aby na nich bylo vidět, že je 

všechno baví. A všechno dove-
dou. A co nedovedou, to se na-
učí. Nebo se to nenaučí, ale jsou 
v pohodě. No a co?! Smích, to je 
důležitý!
Kluci zase milují princezny. 

Takový něžný, křehký, co 
jen čekají, aby mu spadly 
do náruče a mohly ho hladit 
a... tak dál.
Takových nás moc není. (směje 

se)
Takže zpátky do reality. Já 

bych u vás teda neměl šan-
ci.
Na jednu noc?
No. Třeba...
Jak to jenom říct... (dlouze pře-

mýšlí)
To stačí. (urážím se)
Vy jste se urazil?
Ne. Proč?
Tak to jsem ráda.
Jo. (opravuji se)
Ale já jsem vás neodmítla.
Ale odmítla.
Ale ne. To se musíte zbavit té 

představy, že se vám holka hned 
vrhne kolem krku, že na vás celej 
život čekala. Tak to není. Větši-
nou nikdy. (zasměje se)
Většinou vždycky řekne, že 

ne. (zamračím se já)
No jasně! Ona taky neví, na čem 

je. Si představte, že jí řeknete, 
já nevím, jestli se jí líbíte, nebo 
jestli by vás chtěla, nebo jestli 
si s váma dá něco k pití, a ona 
hned, že ráda, a vy se zasmějete 
a řeknete, že vy ale ne, ani náho-
dou. Hrozná legrace.
Vrať se do hrobu.
Jo. Klidně. A vás vaše práce 

baví?
Většinou jo.
Víte. (zamyslí se) To teď nemyslím 

vás, ale já na to mám takový slo-

vo, na ty kluky u nás v redakci, 
že to jsou takový chlapíny, že 
jenom vypadají jako chlapi, ně-
kteří, trošku, třeba vousama, ale 
jinak... 
Chlapíny..? (vážím to slovo na jazy-

ku)
Já jim tak říkám. Oni jsou pří-

jemní, to jo, a hodní a pozorní a 
čistí a hezky oblečení a nemluví 
jako dlaždiči a chovají se slušně 
a jsou ochotní a jánevímco ještě, 
ale... Jsou to spíš jen takoví ka-
marádi. Nebo jako kamarádky... 
(usměje se, nebo spíš ušklíbne)

Já taky?
Ne... (zaváhá)
Chlapína. (mračím se) Jako, že 

nemluvím sprostě? A neplivu 
na zem?
To vůbec ne, ale... Já nevím. Ta-

kový to sebevědomí, jako že jste 
pán světa, to vám chybí.
Možná proto, že nejsem pán 

světa.
No tak nějakýho malýho světa, 

to je jedno!
Vrátíme se radši k tomu umy-

týma navoněnýmu chlapovi, 
co už vypadá jako já.
Vy vypadáte dobře.
To my chlapíny umíme, vypa-

dat dobře.
Nechte toho. Že jsem vám vů-

bec něco říkala...
Proto jste tady.
Abych vám zkazila náladu...
V pohodě. Já to rozchodím.
Ale jinak jste fakt milej.
Takovej... Nebo taková chla-

pína? Jak se to skloňuje?
Chlapína... Nevím. To je blbý 

slovo. A vy to nejste. To jsou ti 
mladí kluci u nás v redakci...
Takže já jsem k tomu navíc 

starej. Starej chlapína. A pa-
třím do hrobu.
No vidíte, to je správný. Smějete 
se... (dodává na můj nechápavý 
výraz)
A tak co má dělat ten na-

voněnej chudák, aby... se s 
nějakou holkou nějak ska-
marádil?
No nejdřív ji teda musí oslo-

vit, že jo. Ono se to nezdá, ale 
spousta chlapů se ani přes to-
hle nedostane. Nikdy. Prostě si 
vezmou tu holku, která je oslo-
ví sama. 
Chudák.
Kdo? Ona? Nebo on?
Asi oba.
Proč? Třeba jsou šťastní. To ni-

kdy nevíte. 
Ne.
Takže ale náš navoněnej chla-

pík se musí zvednout a začít 
sám. Přijít k některé a něco jí 
říct. To je jedno, co? Jen tak po-
vídat. Když to bude vtipný, tak 
výborně, a může to klidně být i 
trochu blbý. Ne moc, ale žádný 

hlubokomyslný řeči nejsou po-
třeba. Spíš naopak. Aby tu holku 
nevystrašil. Ale holky chtějí, aby 
je někdo oslovil. Čekají na to. Sa-
mozřejmě, že nebudou vždycky 
nadšený z každýho, kdo přijde, 
ale není třeba se bát. No tak se 
jich zeptá, odkud mají ten krás-
nej přízvuk, nebo jak je možný, že 
se ještě neznají, nebo jestli jsou 
svobodný, nebo jestli mají rad-
ši vodu s bublinkama nebo bez, 
nebo to je jedno, když to bude s 
úsměvem a v pohodě, může to 
být i blbost. Ale když se u toho 
bude strachy klepat, tak i kdyby 
to bylo z Romea a Julie, tak do-
padne špatně. V klidu. A když to 
nedopadne, nic se neděje.
A když to nedopadne po pět-

advacáté?



51

Tak je někde chyba. Buď si zapo-
mněl vyčistit zuby, nebo to říká, 
jako kdyby prosil o almužnu. 
Jako hladovej pes. 
Jo. A holky mají radši takový 

ty zlý grázly. 
No některý určitě. Ale některý 

zase milujou takový blbečky, co 
se chtějí zasebevraždit. To je růz-
ný.
Hm. Ale toho bohatýho 

grázla, co se furt chechtá, 
toho chce každá...
Jo. (směje se) Ale nebo ne. Líbí se 

asi každé, ale každá by ho asi 
nechtěla. Leda na tu jednu noc. 
Nebo na dvě.
No to nezní moc povzbudivě.
Protože vy máte takový před-

stavy z pohádek, že holky chtějí 
hodnýho prince, kterej jim po-
může zachránit svět. Ale... Víte, 
každá holka moc dobře ví, že má 
něco, po čem vy strašně toužíte, 
a ví, že jste ochotní udělat cokoli 
na světě, abyste to dostali. 
Až takhle?
No jediný, co ji znejistí, je 

jiná holka. Která nabízí to 
samé, že jo. Tak v tom pří-
padě začne zmatkovat a bo-
juje. A prohrává. Stejně jako 
chlap, kterej si myslí, že se 
do něj ženská zamiluje, když 
jí bude nosit kytky a dávat 
dárky a skládat básničky a 
tak dál.
Nezamiluje?
Bude jí to příjemný. Ale za-

miluje se do toho blba, se 
vám směje - a jí si nevšímá. 
Pokud teda vypadá trošku 
zajímavě. Protože člověk 
vždycky chce to, co nemůže 
mít, a to, co se mu vnucuje, 
ho nezajímá.
To mě zajímá.
Ale to je přece jasný!
Jak komu.
Váš zájem je pro ženy pří-

jemný - ale přitažlivý je váš ne-
zájem! Být na ni hodnej a dělat, 
co jí vidíš na očích, je blbost. 
To z vás dělá zoufalce, o který-
ho nemůže mít zájem. Leda! Sa-
mozřejmě pokud už vás miluje a 
píše vám sama od sebe dvacet až 
třicet zpráv denně, tak ano, pak 
už na ni můžete bejt hodnej. Ale 
dokud ještě neví, že vás miluje, 
tak ji musíte přesvědčit, že o vás 

stojí. Ne vy o ni, ale ona o vás. 
Takže budete příjemnej, veselej, 
kamarádskej - ale nesmí poznat, 
jak o ni stojíte. Naopak musí po-
znat, že bez vás to není ono. Ale 
to pozná jedině, když bez vás 
bude. Když se jí nebudete ozý-
vat. Když ji necháte čekat, když 
nebudete mít čas.
Teď si nejsem jistej, jestli ra-

díme mně, nebo tomu navo-
něnýmu zoufalci.
Všichni nadržení jsou zoufalci. A 

všichni zamilovaní taky. Tak to je.
Díky za povzbuzení.
Vy jste zamilovanej?
Nijak zoufale. A nadrženej 

taky ne... (dodávám rychle)
Vypadáte v pohodě. To je důle-

žitý.
To tak jenom vypadá.
I to je důležitý. Určitě lepší, než 

být v pohodě a vypadat jako zou-
falec.

Jako zoufalec nevypadám?
Ne. (prohlíží si mě) Určitě ne. 

(usměje se) Ale nějaká malá jiskřič-
ka v oku vám chybí.
Kdyby jenom ta.
Nebuďte depresivní.
Nejsem.
Jste. (zamyslí se) U nás v práci byl 

jeden takovej... (oči se jí rozjasní) 
...zajímavej člověk. Dole na re-

cepci. Už teda starší, ale tako-
vej... Zajímavej. Já jsem mu jed-
nou pochválila košili, normálně, 
prostě byla hezká, tak jsem mu 
to řekla a on se na mě podíval a 
říká, že díky, a že já mám krás-
nou prdelku, ale že mi to prej 
určitě říká každej... No já nejdřív 
zalapala po dechu, jako co si to 
dovoluje, dědek jeden...
Starší  než já? (přerušil jsem ji)
Určitě. (mávla rukou, jako by 

odháněla mouchu, a hned pokra-
čovala) Ale on se při tom tvářil 
úplně normálně, hezky, v pohodě 
se usmíval a bylo na něm vidět, 
jak je mu úplně jedno, co mu na 
to řeknu, že má prostě jenom ra-
dost, jakou mám... zadek. 
Má dobrej vkus. (ozval jsem se 

znovu)
Vy byste to řekl? (zadívala se na 

mě zkoumavě)
Asi ne. (odvětil jsem a ona přikývla, že 

to souhlasí)
Já byla chvíli celá nějak 

úplně ztuhlá a byla bych se 
snad možná i začala červe-
nat, kdybych tam ještě zů-
stala dýl stát, tak jsem ra-
ději zmizela pryč, ale ještě 
jsem se po něm nenápadně 
ohlédla - a on se pořád tak 
hezky usmíval, tak nějak 
příjemně, jako... já nevím, 
jak to říct, ale napadá mě, 
že jako chlap, ale to zní asi 
blbě, že jo, jenže já fakt ne-
vím, jak jinak to popsat.
Takhle? (zašklebil jsem se na ni)
Jinak. (znovu odehnala mouchu 

a mluvila dál) Chtěla jsem si 
na něj stěžovat, že jo, že si 
tohle nesmí dovolit a že aby 
ho vyrazili, protože to od něj 
bylo fakt hnusný, že takhle 
se nemůže chovat, no ale 
nahoru jsem mu to nějak od-
pustila, ne úplně, ale že ne-
budu chtít, aby ho vyrazili, 
nebo aby se mi přede všema 

omluvil, nebo aby se ke mně ne-
směl přiblížit, nebo tak něco, a 
pak někdy, později, jsem se u něj 
schválně zastavila, jen tak, jako 
by nic, jen jsem mu chtěla říct, že 
to přehnal, nebo jsem se chtěla 
zeptat, kdy si zase vezme tu hez-
kou košili, to je jedno, ale nor-
málně jsem málem začala koktat, 
takže jsem tam stála jako husa a 
on se na mě díval, ale zase tak 
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nějak divně, ale hezky, jako bych 
se mu líbila, to jo, ale zároveň 
jako bych byla snad dítě, nebo 
něco takovýho, nějakej exot, 
hračka nebo co, jestli se to tak 
dá říct, nevím, ale prostě jsem 
se tak cítila, jako nějakej exot, a 
on čekal, co ze sebe vymáčknu, 
a já čekala, co ze mě vypadne, a 
bylo tam takový dunivý protivný 
ticho, jen chvíli, jen třeba vteři-
nu, nebo dvě, možná, já nevím, 
než ke mně přisunul takovou tu 
misku s bonbónama, co jsou tam 
pro návštěvy, a řekl, že jsou dob-
rý a mám ochutnat, a já se roze-
smála a nějak to ze mě všechno 
spadlo a vzala jsem si jeden ten 
bonbón a začali jsme se bavit, asi 
o ničem, o bonbónech nebo tak 
něco, a on byl fakt příjemnej, v 
pohodě, ale přitom jsem furt mu-
sela být ve střehu, jestli si 
ze mě nedělá legraci...
Zajímavej příběh. (znovu 

jsem ji přerušil)
Že jo. (přikývla radostně) A 

takže když se teď chci ně-
kdy odreagovat, tak za ním 
tam zajdu a je to, v pohodě, 
vždycky mi to pomůže. Fakt 
vždycky. To nechápu, proč 
nejsou takový i ty chlapíny 
u nás. (zavrtěla smutně hlavou) 
Možná kdyby takoví 

byli všichni, že by vás to 
otravovalo. 
Tak nesměli by to přehá-

nět, to je jasný. Ale... (za-
myslela se a tvář se jí opět 
rozjasnila) To je hezký, když 
se chlap chová jako pán 
tvorstva. I když je to už dě-
dek někde v recepci. No a 
co?!
Jo. (přikývl jsem) A co z toho 

vyplývá pro toho našeho 
vymydlenýho a navoně-
nýho zoufalce?
Nevím. (pokrčila rameny) Asi to 

souvisí se sebevědomím. Samo-
zřejmě každá holka dá přednost 
bohatýmu a úspěšnýmu chlapovi, 
ale takových moc není, a i když 
se o jednoho takovýho budou dě-
lit třeba tři, nebo čtyři ženský, 
tak jich pořád dost zbude, který 
na tohle nemaj žaludek.
Ale jak má mít chudý a ne-

úspěšný člověk sebevědomí? 
Na co? Z čeho?
Tak ono je dosti bohatých, co 

tohle sebevědomí, před ženský-
ma, vůbec nemají, a jsou zedníci 
nebo popeláři, co jsou v pohodě 
a každá ženská je pro ně jen... 
Ženská. 
A tak je to správně?
Nevím. Asi ne. Ale funguje to. 

Řekne jí, že s ní chce spát, a ona 
řekne, že jo, nebo že ne, a poho-
da. Funguje to.
Jako, že jí hned tohle řekne?
Tak asi ne jako první větu, ale... 

Víte, když chce, tak je schopná 
to udělat hodinu po seznámení, 
nebo dvě. A když budete furt če-
kat na vhodnou chvíli a pochy-
bovat, jestli není moc brzy, tak 
nakonec zjistíte, že už dávno spí 
s vaším kamarádem. Holky pros-
tě nejsou princezny z pohádky... 
(rozloží pobaveně rukama)

Mně je z toho smutno.
Mně taky. (rázem zvážní) Ale ten 

kamarád je spokojenej. (znovu se 
zasměje) Tak buďte ten kamarád.
Dobře. (přikývnu)
A dělejte věci jinak než ostatní.
Jak jinak? 
Nějak. 
A co dělají ostatní? 
Všechno možný. 
Takže by měli dělat něco ne-

možnýho..? 
Třeba. (rozjasní se jí oči) To je 

dobrej nápad. (usměje se) Ne-
buďte línej.
Co já? Ten umytej chudák je 

tam furt sám...
Asi vypadá, že je na lovu. Pro-

tože kdyby tak nevypadal, už by 
nebyl sám. Ženy chtějí muže, 
kteří je nepotřebují! 
Jo. To je možný. Tomu věřím.
A dokážou být velmi kruté, když 

zjistí, že jste slaboch. A budou 
vás jen využívat a tahat za nos. 
Pokud s vámi vůbec budou mlu-
vit.
A slaboch nosí kytky a je 

hodnej a pomáhá jim a tak..?
(zarazí se) No, asi ne tak docela. 

Ale alespoň na začátku potřebu-
jí, aby je chlap střídavě přitaho-
val a odháněl od sebe, musí bejt 
nedostupnej. Nebo ho aspoň ne-

smí mít pořád za zadkem. 
Takže nějaký dobývání, 

to nefunguje.
Ale jo, funguje. Akorát to 

nesmí přehánět a dělat pro 
ni první poslední.
Ale moji známí se takhle 

dali dohromady. On ji 
uháněl a nakonec uhnal. 
A jsou spolu už spoustu 
let. A vypadají spokojení. 
Ono žádný pravidlo nepla-

tí absolutně. Některou žen-
skou nesbalíte žádným způ-
sobem, prostě nijak, protože 
má ráda ženský. Třeba. Ale 
není to pravidlo. Zatímco 
třeba to, že každá holka 
má radši, když jí pochválíte 
něco jinýho, než prsa a za-
dek, nebo oči, to je pravi-
dlo. Možná s výjimkama, ale 
platný. Proto tak milujeme 
o své nitro, o duši, o naše 
pocity. Protože zájmu o tělo 
máme plné zuby.

Chudák umytej zoufalec.
Třeba bude mít štěstí. S někým 

si sednete hned a s někým nikdy. 
Nebo lehnete...
Jo. Holky jsou emotivní. Takže 

stačí ji nějak zabavit, rozptýlit, 
zaujmout. Některou musíte vzít 
do Paříže, abyste ji zaujal, a jiná 
bude u vytržení, když si s ní bu-
dete jen povídat. Nebo že jste no-
vinář. Úplně ji to celou rozklepe. 
(směje se)
Nebo zedník.
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To asi ne. (zaváhá) Ale když jí 
třeba nabídnete, že jí doma udě-
láte zděnou linku, tak ji to může 
položit na záda. Některou.
Klasický výměnný obchod. 
Tak vždycky je to něco za něco.
Láska neexistuje?
Ale jo, určitě.
Ale! (vytřeštím na ni oči) To jste mě 

překvapila.
Proč? 
No když vás tak poslou-

chám...
Ale ne, my se přece bavíme o 

tom, jak se seznámit. To je, jak 
dostat, co chcete. Jak mluvit s 
děvčaty, aby vám neutekly. To 
ale není láska. Láska přijde, když 
ji nečekáte, nebo ani nechcete. 
To nejde naučit. Samozřejmě se 
může holka jakoby náhodou za-
milovat do bohatýho úspěšnýho 
chlapa, nebo kluk do krásné hol-
ky s dokonalou postavou, ale lás-
ka je spíš to, co ve vás zůstane 
i roky po rozchodu, když už jste 
vystřídal deset dalších partne-
rek a ta ona, co už spolu dávno 
nejste, není krásná jako tenkrát, 
ale pořád vám chybí, když si na 
ni vzpomenete.
Tak pryč, zpátky k tomu na-

voněnýmu zoufalci. Rozumí 
autům a jedné tam nabídl, že 
ji připraví na technickou. To 
auto. Může to dopadnout?
No musí si dát pozor, protože 

některý ženský jsou zvyklý jen 
brát. Jako, že to je v pořádku, 
když jí chlapi slouží. 
Aha. Takže pozor, chlape! A 

na co si má dát ještě pozor?
Jejda! (směje se) To je moc široký 

téma.
Tak stačí jen stručně.
No. (zamyslí se a spustí) Zamilovaná 

holka je poklad. Ta pro vás udělá 
všechno, co může, a ještě spous-
tu navíc. Ale když není zamilova-
ná, tak pozor, protože vás může 
úplně vysát, když pro ni budete 
jen zdroj peněz, nebo on, jen aby 
za ni platil, to je častý, i když jeho 
by asi za ten jeden večer úplně 
nezruinovala, ale pozor na to, 
aby ho jen nevyužívala, protože 
to je docela běžný, že by si od 
něj v pohodě nechala spravovat 
auto, nebo klidně i celej barák, 
a oplácela by mu to úsměvem a 
myslela by si, že je to tak v na-

prostým pořádku...
Vy jste na ně nějak přísná. 

(přerušil jsem ji)
Na holky? Tak když je někdo pi-

javice, tak mu přece nebudu tles-
kat. Ale já jsem přísná i na kluky. 
Akorát tady jsem, abych jim po-
mohla, nebo poradila, tak jim asi 
nebudu říkat, že mají být hodní 
a nechat s sebou orat. Takových 
textů je všude plno, u kterých si 
říkáte: Panebože, jaká kráva to 
psala?!
Nebo jakej vůl, když je pod 

tím mužský jméno.
Jasně. Ale chlapi takový ty vzta-

hový rady moc nepíšou. Leda 
možná nějaký chlapíny... (usměje 
se)
A já. (přiznám)
Nojo, vlastně. Ale tak vy si to ne-

cucáte z prstu, jako oni.
Já to cucám z vašich prstů. 
Nojo, vlastně. (zadívá se na mě zkou-

mavě, až mám strach, jestli jsem se nedo-
pustil nějakého dvojsmyslu; ale usmívá se a 
pokračuje) Tak to necháme. Prostě 
ženský jsou potvory a chlapi jsou 
zmetci. Někteří. … Občas. … Vět-
šinou...
To nezní moc povzbudivě.
To ne. Ale kdo neriskuje, nevy-

hraje. Ani tu jednu noc. (směje 
se)
Ale třeba se ten náš zoufalec 

zamiluje a bude jí sloužit rád.
Třeba. Nebo ona.
Nebo oba.
To by bylo úplně nejlepší. Pro-

tože když se zamilujete, tak je 
z krávy nádherná princezna a z 
úplnýho debila dokonalej princ. 
To zařídí hormony. Ale jednoho 
to přejde dřív, vždycky, a ten dru-
hej pak bude chudák.
Takže byste jim to nedopor-

učovala? Ani jednomu?
Tak záleží, kolik je jim let. Jestli 

jsou mladí, tak klidně.
Já jsem mladej?
Samozřejmě. (usměje se) Mladí tak 

do padesáti let. Nebo do šedesá-
ti. Klidně.
Tak to mám ještě spoustu 

času.
Jasně. V pohodě. To je důležitý. 

Být v pohodě - a úsměv!
Takže chlapi, co si právě při-

padáte zoufalí, třeba jako já 

včera, tak se oholte, umyjte, 
navoňte, třeba jako já dneska 
ráno, a úsměv, jako já teď, a 
můžete vyrazit... Kam vlast-
ně? Na to jsme zapomněli. 
Kde se takový děvčata schází, 
se kterými by se tihle chlapi, 
co byli zoufalí, ale už nejsou, 
mohli seznámit..?
No, dobrá otázka. (zarazí se) Asi 

nikde, musím dát špatnou odpo-
věď. Ale opravdu, diskotéky to 
asi nebudou, hospody spíš taky 
ne, plesy, divadla, koncerty..? 
Možná, ale... Že by se tam, nebo 
kdekoli jinde nějak hromadně 
scházely, to asi ne. 
Takže máme problém, Hous-

tone.
Ale ne. Mluvte s nimi kdekoli. 

V práci, pokud teda nejste noč-
ní hlídač na stavbě, nebo zedník, 
nebo... Nebo jinde. V obchodě, 
na ulici, všude. Kdekoli. 
Nojo, ale co takoví ti nemluv-

ní chlapi. 
Kdo chce, hledá jak. Kdo nechce, 

hledá proč. Když budou chtít, 
začnou mluvit. A když nebudou 
chtít, tak půjdou do garáže, nebo 
do hospody, nebo někam jinam, 
kde je jim dobře. 
K počítači, hrát hry.
To je téma na příště: Proč ze mě 

hraní her dělá idiota? 
Až tak?
Ještě hůř. Ale o tom až příště...
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Konečník

Na všechno srát, srát, srát

 Ladislav Klíma ústy Lumíra Tučka 

Doslovný přepis filosofického pohledu Ladislava Klímy, který si 
vysoce cenil jakési ušlechtilé lhostejnosti, volně přebásněného a dravě 

šířeného Lumírem Tučkem

Jdeš po ulici, kolem tebe všude samý sračky
bankomaty, policajti, dopravní značky
všude zóny zákazů a zóny semaforů
a lidi podle toho kmitaj nahoru a dolů
a ještě si chválej, jak je to zařízený

a nechápou, že jsou těma sračkama řízený

na všechno srát, srát, srát
to je možnost jediná

protože upocená snaha je všech sraček příčina
na všechno srát, srát, srát

to je hlavní zásada
jedině tak ti všichni sráči, můžou vlézt na záda

na každým rohu nabízej ti úžasnou hračku
lidi jim za to ruce trhaj, jak to jde na dračku

jenže když si s tím chvíli hraješ
začne se to srát
máš po hraní

posral se v tom nějakej drát
a lidi stejně chválej, to je hraní báječný

a neviděj, že s tím maj jenom sraní zbytečný



55

na všechno srát, srát, srát
to je možnost jediná

protože upocená snaha je všech sraček příčina
na všechno srát, srát, srát

to je hlavní zásada
jedině tak ti všichni sráči, můžou vlézt na záda

díváš se na televizi, dávaj super sračky
vykovaný reklamama na pochybný značky
ty se máš bavit, dojímat, a taky trochu bát

a přitom žrát a bejt rád
že máš plat a nemáš hlad 

ale lidi to berou, jako vrchol zábavy
a necejtěj, že jim jen pouštěj sraní do hlavy

na všechno srát, srát, srát
to je možnost jediná

protože upocená snaha je všech sraček příčina
na všechno srát, srát, srát

to je hlavní zásada
jedině tak ti všichni sráči, můžou vlézt na záda

jednou za čas máš potřebu se z toho dostat
podle nátury se zhulit nebo vožrat

dopadne to jak vždycky, jsi tuhej jako dělo 
ale neočistíš duši, jenom vyčistíš tělo

a podle toho, co chceš dál
jdeš blejt a nebo srát

a konečně to sraní, začínáš vážně brát

na všechno srát, srát, srát
to je možnost jediná

protože upocená snaha je všech sraček příčina
na všechno srát, srát, srát

to je jediný řešení
protože kdo na všechno sere, tomu se zelení




