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Foto: Radomil Martinec Text: Nikola Ulčáková #EDITORIAL

SLOVO ŠÉFREDAKTORKY 

Milí přátelé, náhodní čtenáři i naši podporova
telé, v aktuálním čísle budeme vzpomínat 
a připomínat. RECALL – téma v anglickém 
jazyce nese ve zkratce všechny významy zamě
ření druhého letošního výtisku. Jako jaro každý 
rok budí rostlinky a připomíná nám tak krásu 
těch nejjemnějších kvítků, nechali jsme se in
spirovat a připomeneme vám, co bychom rádi 
probudili v lidech okolo nás, v našem preziden
tovi… Ve Francii byla znovu prolita krev, tento
krát selhal lidský faktor, soucítíme s rodinami 
zemřelých i všude jinde ve světě. Toto číslo 
je o lidech. Vzpomínejme a žijme moudře.

Balancujeme na rozhraní modré a zelené. V tyr-
kysovém kabátě komunikujeme se srdcem a ze srdce.

Znáte Recykliteraturu? Tento milý projekt před-
stavujeme skrze spolupráci s nimi, a to na straně šesté. 
Jana Bačová Kroftová, která ukazuje osobnosti, jež 
„udělaly pořádné věci“, nebo jsou jí sympatické svým 
životem. Sama JBK pak říká, že sebe a děti potřebova-
la obklopit velkými lidmi, kterých je především u nás 
v politice málo, a tak je denně malovala déle než jeden 
rok. Tvořila armádu. Více o zrealizovaném projektu si 
můžete přečíst na straně sedm a dál.

Jsme vděční, že v Ostravě funguje několik inici-
ativ a lidé se snaží probouzet centrum. O ostravských 
legendách si počtete na čtyřce a pětce. Vprostřed jsme 
dodrželi plakátový styl, teď ale skrze poezii o něco pro-
síme. Prosíme pana Nohavicu.

Dosti jsme se věnovali politice. Kdo jiný než 
mladí a Underground by měli do jejích skulinek šťourat. 
Panu Danu Drápalovi jsme dali prostor pro pokračování 
či obhajobu článku Na pokraji války (14. 2. zveřejněn 
na webu undg.cz), který narazil na výraznou kriti-
ku. Na straně 26 zjistíte, co se děje v podhradí, tedy 
v Podhradí. Tímto vás vyzýváme k vyluštění křížovky, 
která připomene jak velká jména, ale také lotry, aby-
chom si více vážili dobrých a mysleli na ně.

Pod tíhou zodpovědnosti dnešního člověka, speci-
álně žurnalisty, dovolím si parafrázovat S. Kierkegaarda 
„dej nám slabý zrak, pro všechen bezvýznamný brak a oči 
jako střely, by pravou pravdu zřely“. Poznání prý láme 
kletbu strachu na všech cestách života (viz Raketová 
auta a internetové matky). Na devětadvacítce prší.

Renovujeme a podporujeme poezii, ve středu 
22. 4. pořádáme spolu s Trojhalím a Animou Trojpoezii 
TYTYTY. 3 scény – slam poetry, hudebně -poetická 
stage a poetický dialog, 3 porotci, Trojhalí, TyTy a Ty! 
Do 12. 4. přijímáme na e -mailu trojpoezie@gmail.com 
registrace v podobě dvou autorských básní a zpracova-
ného CV nebo portfolia s informací, kterou scénu bys 
chtěl/a okupovat.

Zadní strana obálky představuje první velké 
jméno z hlavní scény letošního studentského Majálesu 
Ostrava. Přesně 29. 4. 2015 proběhne tato student-
ská slavnost, časopis zastřešuje UNDG zónu, kde vás 
lákáme na: SLAM POETRY EXHIBITION, MINIKINO 
KOUTEK, PALAČINKY SMALL STAGE, IMPRO DIVADLO, 
RECYKLITERATURU, STORIES ON BALIČÁK, FOTOSTĚNU, 
možnost nahlédnout a bavit se o pozadí časopisu 
UNDERGROUND a také hudební poklady, jakými jsou 
Slepí křováci a David Stypka.

Když už jsme u toho připomínání… Je jaro 
a všechno kvete. Kytky, stromy, keře, mlází. Mé srdce ra
dostí tepe. Mé oči dojetím slzí. Říkám Jaro od Tata Bojs 
a děkuji Mardošovi.

Jménem redakce Vám přeji krásná probouzení. 
Užijte si čtení!
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Foto: Lucie Nohlová Text: Andrea Černá #DE FACTO / causa

SPÍCÍ OSTRAVSKÉ LEGENDY

Říká se, že čas napraví vše. 
V případě budov hotelu Palace, 
Ostravice ‑Textilie a OD Horník 

to ani přes snahu mnohých není 
tak úplně pravda.

V únoru roku 2011 měli památkáři svátek. 
Alespoň vzhledem k tehdejší situaci. Historicky cenný 
komplex budov, obecně označovaný jako bývalý hotel 
Palace, získal nového majitele. Ten předchozí chtěl 
objekt zbourat, dokonce už bylo vystaveno povolení 
k demolici. Všech pět budov mělo být srovnáno se 
zemí, místo nich chtěl vlastník postavit nový luxusní 
hotel a obchody. Z finančních důvodů ale z plánů sešlo 
a krátce poté přišlo odkoupení firmou Sedm stromů. 
Po několikaměsíčním jednání byla nejhorší varianta 
odvrácena, ale až nyní, po dalších čtyřech letech, se 
věci zase začínají dávat do pohybu. Snad.

Dobu, kdy v prostorech fungoval opravdový 
hotel Palace, si pamatuje málokdo. Dostavěn byl 
v roce 1913 na základě návrhu vídeňského architekta 
Wunibalda Deiningera, který projektoval i protilehlou 
budovu Obchodní a průmyslové banky spadající pod 
komplex Ostravice. Obě budovy ve stylu neobiedermei-
eru odkazovaly na secesi a staly se symbolem ostrav-
ské architektury. Využilo se práce odborníků od císař-
ského dvora a legendárními se staly i hotelová kavárna 
s cukrárnou z 30. let, kvůli jejichž návštěvě stálo frontu 
na ulici až sto lidí najednou.

Hotel Palace byl stavbou evropské úrovně a záro-
veň jednou z nejmodernějších budov v republice, přesto 
se jej (na rozdíl od zmíněné budovy banky) nepodařilo 
dostat na seznam kulturních památek.

Posledních deset let se uvažuje o proměně hote-
lu na bydlení pro studenty. Tato varianta se líbí městu 
i univerzitám, nejpoužívanějšími slovy v tomto kontextu 

se ale staly výrazy nejspíš a asi. V dubnu 2013 titulky 
novin hlásají, že kampus bude. V říjnu 2013, že nebu-
de. Srpen 2014 – bude. Říjen až listopad 2014 – nebude. 
Za situaci jako v Kocourkově můžou samozřejmě peníze, 
respektive otázka poskytování evropských dotací. Ty 
nakonec na opravu majitel nečerpá. Situace nevypada-
la dvakrát příznivě, když najednou v únoru byl založen 
nový web projektu Kampus Palace informující, že ve 
školním roce 2015 / 2016 už bude vše v provozu, a rovnou 
nabízející rezervaci pokojů (aniž by byla uvedena cena). 
Stránky počátek rekonstrukce dokládají fotkou z kon-
ce ledna, která má dokázat vyklízení starého nábytku 
z prostor hotelu. Na dotaz týkající se aktuálního stavu 
zástupci společnosti Sedm stromů odpověděli, že právě 
probíhají poslední jednání a finální řešení se bude znát 
v průběhu března.

Hned naproti hotelu Palace se nachází ostravské 
ikony, neméně architektonicky významné stavby, které 
sice mají jiného majitele, nicméně problém s využitím, 
údržbou a stavem je stejný, či spíše ještě horší. Budovy 
Ostravice -Textilie, slavného obchodního domu a přilehlé 
banky, patnáct let chátraly. Nový vlastník RME Czech 
se objevil v březnu 2014 a občané Ostravy se více o stavu 
věci (ne)dozvěděli na listopadové veřejné debatě o bu-
doucnosti objektu. Z debaty byla patrná absence vize 
ať už ze strany města, majitele, nebo publika a otázku 
„Tak kdo vymyslí, co s tou Ostravicí uděláme?“ si jednot-
liví aktéři přehazovali jako horký brambor. Nikos Boboras, 
jednatel společnosti, tehdy prohlásil, že chtěl s městem 
jednat už v dubnu, to ho prý odkázalo až na členy, kteří 
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vzejdou z nových voleb. Ty ale byly již před třemi měsíci 
a na stránkách projektu Ostravica 2020 v sekci novi-
nek stále tkví věta „Trochu se rozdýcháme a začneme 
reagovat.“ První schůzky majitele a vedení města už sice 
začaly, na smysluplnou jednotnou myšlenku si ale počká-
me. Na webu se objevily i výsledky ankety mezi občany 
města, ze kterých vyplynulo, že lidé jsou pro zachování 
vzhledu těchto historických budov, názor na využití se ale 
liší a výsledky jsou tím pádem rovněž nejednotné. Vše se 
tedy bude točit opět okolo evropských dotací, bez nichž 
to v tomto případě nepůjde.

V roce 2012 vznikla za zachování Ostravice pe-
tice, za kterou současně stojí i spolek Lauby. Neustálý 
koloběh znaleckých posudků a zabezpečování domů 
nebaví nikoho a spolek se snaží popohnat stav kupředu 
dřív, než bude stav budov tak bídný, že už bude pozdě 
něco řešit. Na debatě o současné Ostravě, která se ko-
nala v posledním únorovém týdnu v rámci pravidelných 
diskuzí v Sádrovém Ježkovi, se Jan Becher za spolek 
Lauby snažil ponouknout přítomné, aby se názorově 
zapojili do dění, a tak se možná dočkáme další rozpra-
vy o osudu Ostravice. Obchodní centrum ani placené 
parkoviště obyvatelé nechtějí, na přestavbu na bytové 
jednotky nemají domy dispozice a oblíbený návrh vě-
decké knihovny je příliš drahý. To bohužel nic nemění na 
faktu, že je nutné, aby realizace správného nápadu brzy 
vykročila zdárně ke svému cíli. Kdo žádný nápad nemá, 
a přesto chce vyjádřit přízeň s aktivitou ostatních, může 

se vyfotit před jakoukoli historickou budovou v centru 
města a přidat hashtag #ostravajevcentru.

Ve zmiňované anketě se občané shodli snad 
jen na jediném faktu – že nechtějí nová nákupní 
centra. Není to ale jen Ostravica, která bývala honos-
ným obchodním domem. Na ulici Zámecká, vedoucí 
z Masarykova náměstí směrem k Elektře, se nachází pě-
tipatrový dům známý jako OD Horník. Při svém otevření, 
tehdy ještě pod názvem OD Bachner, to byl největší ob-
chodní dům v zemi. Zároveň to je jediné dílo mezinárod-
ně uznávaného architekta Ericha Mendelsohna na čes-
kém území. Budova byla zasažena bombardováním za 
2. světové války, přesto jí daleko více uškodily nevhodné 
rekonstrukce v 80. letech, kterým nezabránilo ani pro-
hlášení budovy za kulturní památku. Nejznatelnějším 
zásahem byla výměna oken, která úplně proměnila ráz 
budovy. Tuto vizuální degradaci socialistickými okenice-
mi, které tehdy měla každá druhá budova, nemůže za-
chránit ani původní keramická fasáda. Když nyní jdete 
po ulici, někdejšího skvostu si ani nevšimnete a budete 
mít co dělat, abyste u jeho dveří postřehli vzpomínko-
vou ceduli, o kterou se postaral okrašlovací spolek Za 
krásnou Ostravu. Svou největší slávu má tato legenda 
za sebou a dnes je v jejích prostorách Tesco Expres, sva-
tební salon, laser game a second hand, jedno patro je 
úplně prázdné. Na citlivé opravy nejsou peníze. Dokud 
totiž objekty nevidíme v havarijním stavu, není co řešit. 
Dopadne Horník jako Ostravica? ∞
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Koláž: Marek Ondruch Text: Marek Ondruch #KULTURA/umění

NA MOTIVY RECYKLITERATURY

Ústředním motivem tohoto čísla Undergroundu je Recall – 
vzpomínání a připomínání. Barvité vzpomínky navodí 
staré rodinné fotografie objevené v zaprášené krabici 
od bot někde na půdě. V tomto případě jsme se ony fo-
tografie rozhodli zasadit do krátkých příběhů na motivy 
Recykliteratury, tedy tvorby příběhů kombinováním foto-
grafií a textů nalezených v knihách a časopisech. ∞
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Foto: Tereza Bačová Text: Marek Nesit #ROZHOVORY

Tyto pocity a názory vyjad-
řuje sochařka a scénografka 
Jana Bačová Kroftová ve 
svém portrétovém projektu 
Každý den. Umělkyně pochá-
zející z Hradce Králové se 
sama sebe zeptala, zda doká-
že něco dělat opravdu každý 
den po dobu jednoho roku, 
a stanovila si tak jasný cíl.

Jak vás napadlo kreslit každý den 
jednu vybranou osobnost?

Projekt vznikl přesně 
7. 11. 2013. Tehdy jsem se 
rozhodla, že se pokusím 
každé ráno, když vstanu, 
připomenout si osobnost 
ten den narozenou tím, že 
ji nakreslím. Jedním z důvodů 
byl trochu depresivní 
pocit ze současného 
stavu naší společnosti. 
Přiznávám, že jsem byla 
dost překvapená a smutná 

z výsledků prezidentských 
voleb, ale i obecně z toho, 
jaké osobnosti si vybíráme 
do vysokých politických 
funkcí. Zarazilo mě, jaký typ 
charakteru je některým lidem 
sympatický. V projektu mi 
nešlo ani tak moc o nějaké 
umění, jakožto o osobní 
protest. Proto jsem chtěla 
sebe a nejbližší okolí obklopit 
tvářemi lidí, kteří nás svým 
dílem, názorem a životním 
postojem inspirují a nějak 
posouvají v myšlení.

Kolik portrétů od začátku vašeho 
protestu celkem vzniklo?

Teď vám to neřeknu úplně 
přesně. Dělala jsem po dobu 
jednoho roku každý den 
jeden portrét. Vydržela jsem 
to rok, podle plánu. Nyní 
kreslím portréty, jen když 
mám čas. Chtěla jsem si na 

začátku vyzkoušet, co to 
znamená dělat něco opravdu 
každý den. Portréty jsem 
dávala na Facebook a na své 
webové stránky. Ukázalo se, 
že na Facebooku je celá řada 
aktivit každý den. Opravdu 
hodně lidí se snaží předvést 
něco každý den, což je mi 
velmi sympatické. To „každý 
den“ je svým způsobem 
terapie. Každý den uděláte 
něco, co sice nemusíte, ale 
získáte tím dobrý pocit. Pro 
mě to kreslení bylo pozitivní 
velice. Zajistilo mi příjemné, 
byť zprostředkované setká-
vání se skvělými osobnostmi. 
Každá osobnost ovlivnila 
následně celý můj den. Když 
jsem kreslila Ellu Fitzgerald, 
pobrukovala jsem si její písně 
v průběhu celého dne. Ke 
kreslení jsem často poslou-
chala autorskou hudbu, 

„Zbrojím, sestavuji armádu proti hlouposti, 
agresivitě, nenávisti, závisti, sobectví, aroganci, 
zbabělosti, neznalosti souvislostí, neschop-
nosti rozeznat dobré a zlé, pošetilosti, nelásce, 
netoleranci. Stavím ji proti nám všem, stavím 
ji i proti sobě a svým nedokonalostem. Stavím 
ji na naši ochranu. Stavím ji proti všem sou-
časným agresorům, kteří popírají demokracii, 
humanismus, lidská práva. Každý den přidám 
jednoho ozbrojence, armáda sílí!“

ROZHOVOR O ARMÁDĚ JBK



Grafika: Jana Bačová Kroftová
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pokud šlo o hudební osob-
nost. Šlo  -li o spisovatele, 
našla jsem si třeba mluvené 
slovo, u ostatních jsem po-
slouchala dokumenty a tak 
dále. Prostě jsem si udělala 
hezky hned po ránu.

Volila jste si někdy dopředu osob-
nosti, které nakreslíte?

Někdy jsem si psala dopředu, 
koho chci kreslit. Díky tomu 
už třeba vím, kdo bude zítra 
slavit narozeniny. Taky je fajn, 
že někoho znáte velice letmo 
a spoustu detailů se dozvíte 
v průběhu procesu. Třeba 
Pulitzerova cena, dobře, 
ale kdo byl Pulitzer, to jsem 
nevěděla. Dohledávala 
jsem si všemožné detaily, 
které byly velice překvapi-
vé. Celý proces mi přiná-
šel novou inspiraci. Nebo 
takový Josef Hardtmuth. 
Byl to architekt, praco-
val na Lednicko -valtickém 
areálu, a protože měl stále 
špinavé košile a manžety 
od pisátka, napadlo jej dát 
grafit do dřeva. A tak vznikla 
tužka. S každou osobností 
jsem přišla na další příjem-
né a překvapivé detaily. 
Otevírala se mi celá řada 
nových témat k přemýšlení.

Kreslila jste každý den na stejném 
místě, doma?

Ano, to už byl takový rituál. 
Vstala jsem, a pokud jsem 
neměla vytipovanou osob-
nost dopředu, zjišťovala 
jsem, kdo se ten den narodil. 
Když jsem našla více zajíma-
vých osobností v jednom dni 
a nemohla se rozhodnout, 
ponechala jsem výběr náho-
dě a hodila jsem si korunou.

Některé portréty jsou černobílé, jiné 
velmi pestrobarevné. Jakým způso-
bem jste volila techniku a zpracová-
ní každého konkrétního portrétu?

To jsem ponechala náhodě. 
Vyvíjelo se to tak, že první 
kresba byla malinká, asi 
deset centimetrů veliká. Byl 
to Karel Jaromír Erben. Jeho 
portrét byl hotový za deset 

minut. Samozřejmě že kresba 
se časem měnila. Když kres-
líte každý den, ruka se stane 
jistější, hlava dává konkrét-
nější pokyny, vyvíjí se vám 
linka. Jelikož celá věc neměla 
žádné ambice ve smyslu, že 
tvořím něco výjimečného, 
nezaměřovala jsem se až tak 
na řemeslnou stránku, ale 
na samotný proces prožitku 
a chvíle strávené s někým 
výjimečným.

Poté, co jste vydržela rok, nyní kres-
líte s nepravidelnými přestávkami?

Ano, teď už to beru jako 
takový bonbónek. Můžu 
si to dovolit, když mám 
čas, a patřičně si kresbu 
vychutnávám.

Co se u vás změnilo s časem, přibyla 
vám práce?

To ne. Nemám mnoho času, 
stejně jako jsem jej neměla 
v období roku kreslení. Ale 
tehdy jsem si prostě stano-
vila takovou metu a nyní už 
jednoduše nemusím.

Jaké byly vaše pocity ve chvíli, kdy 
rok pravidelného kreslení skončil?

Po tom roce jsem byla 
opravdu vyčerpaná. Snad 
měsíc jsem na Facebook 
nechodila vůbec. Až po pár 
týdnech jsem cítila, že mi 
něco schází. Začala jsem si 
říkat: „Kdo se to dnes vlastně 
narodil? Tenhle je výborný, 
toho musím dnes nakres-
lit!“ Zpětně mi došlo, že ten 
rok dennodenního kreslení 
a připomínání si skvělých lidí 
byl vlastně dost výjimečný, 
a i když to nebylo vždy jed-
noduché, stálo to za to.

K čemu jste tedy po roce kreslení 
dospěla? Posunulo vás to někam 
v chápání, proč si lidé dnes vybírají 
osobnosti, jaké si vybírají?

Ne, nevím, proč si lidé 
vybírají osobnosti, jaké si 
vybírají. Někdy mi přijde, 
že u některých přetrvávají 
archetypy lídrů z minulé-
ho režimu. Jako by slušně 

vychovaný, vzdělaný člověk, 
který nelže, nemanipuluje 
a neuráží, neměl v dnešní 
politice šanci. Myslím, že 
lidé si vybírají současné 
politiky z nějaké bezradnos-
ti či nevědomosti. Třeba si 
naše společnost dostateč-
ně neformuluje, v čem tkví 
lidská hodnota a humani-
smus. Často zapomínáme 
na obyčejné a základní věci, 
jako jsou slušné podání ruky, 
poděkování či důvěra. Tyhle 
drobné detaily, zdánlivě 
nedůležité, to je ten prvotní 
cvrnk do kuličky. Ten je buď 
dobrý, nebo se nepovede 
a kulička ztratí směr. Na 
detailech záleží a člověk, 
kterému chybí tahle základ-
ní pravidla, může studovat, 
co chce, a být prezidentem, 
jakým chce, ale už je něco 
špatně. Mě na celém životě 
zajímá to neustálé zoomová-
ní. To, že je důležité získávat 
od věcí odstup a pak se zase 
přiblížit zpátky k tomu nej-
menšímu detailu.

Jak vypadá váš současný denní 
rytmus?

V současnosti jsem vstá-
vala ještě o něco dříve, ve 
tři hodiny ráno. Pracovala 
jsem intenzivně na ilustra-
cích k nové knize pro děti 
o Staroměstském náměstí. 
Kniha je spojena i s pátracím 
sešitem, aby si děti mohly 
Staroměstské náměstí a jeho 
krásy zažít pátráním na 
vlastní oči. Aby odlepily zrak 
od všudypřítomných obrazo-
vek a vyšly na čerstvý vzduch 
do skutečného světa. Nyní je 
to hotové a od zítřka budu 
mít opět víc času si po ránu 
nakreslit a dozvědět se více 
o někom výjimečném. ∞
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Josef Václav Myslbek

20. 6. 1848 — 2. 6. 1922

portrét č. 272

Myslbek vzkřísil české sochařství 19. století a povznesl 

ho na světovou úroveň. Sám Rodin si ho velice vážil. 

Snad i díky jeho hlasu Myslbek získal dvakrát zlatou 

medaili v sochařství na pařížském Salonu. Jako rektor 

Akademie výtvarných umění a zakladatel sochařského 

ateliéru tamtéž založil sebevědomou českou sochařskou 

tradici. Joj, kde jsou ty časy. Svým žákům na AVU 

s oblibou říkal: „Když jsem byl mladý, nebylo v Praze 

skoro nic, jen kamenný most.“ Díky němu a jeho žákům 

už je to jiné… Dobrou noc.
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Foto: archiv dobových LN Text: Andreas Papadopulos #DE FACTO / causa

KASTRACE DEMOKRACIE

Poslední roky opět dochází 
ke zcela záměrnému vyklešťování 

české demokracie a cílenému 
ataku na elity, na svobodu 
a kritické myšlení občanů. 

Nejviditelnějším důsledkem 
souboje oligarchie s masou 

je centralizace moci ztělesněná 
osobou ministra financí.

Postupné nabývání tzv. Babišovy moci je pří-
značné a vyvolává řadu otázek. Ve světle nedávných 
událostí se obavy o zbytky naší svobody zdají být 
nadmíru aktuál ní. Dá se jim důstojně čelit? Neskrývaná 
konformita a oddanost bývalému režimu se vlivnému 
zaměstnanci zahraničního státního podniku a členovi 
komunistické strany vyplatily. Včasné převlečení kabátu 
a zřeknutí se viny za spolupráci se zločinnou STB, skrze 
kterou totalitní režim vydíral, mučil a zabíjel, mu po-
mohly vyhnout se na dlouhé roky podezření z nekalých 
úmyslů. Autoritářství a direktivní řízení se po „sametu“ 
rozhodl aplikovat převlečené za moderní nástroje dra-
vého kapitalismu. Na zbohatnutí a nabytí obrovského 
hmotného i nehmotného majetku není nic, co by přímo 
ohrožovalo naši demokracii. Avšak účelné vynaklá-
dání těchto prostředků na korupci základních pilířů 

demokracie je bezprostředním nebezpečím. Současná 
situace tak připomíná slavný záběr z kultovních 
Hvězdných válek. Impérium Agrofert se jako Hvězda 
smrti vznáší nad naší republikou a čeká na povel vrchní-
ho velitele Darth Vadera. Tři, dva, jedna, pal!

Paprsek v mžiku zničil planetu, stejně tak 
AB v mžiku zničil pubertu naší demokracie. Paralela 
s Temnou stranou Síly není náhodná. Mocichtivý 
kancléř Palpatine býval také zámožným obchodní-
kem, který využil antikorupční vlny a nespokojenosti 
společnosti k uplatnění své moci a likvidaci rytířů Jedi. 
Ty, které nezničil silou, zlákal na scestí.

A byla to právě kumulace moci ve státě do rukou 
úzké kliky kancléřových vyvolených, co ve slavné vesmír-
né hexalogii symbolizovalo veškeré zlo. Vliv, který tato 
skupina měla, byl zásadní a pronikal do všech sfér života 
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obyčejných lidí. Vyvolával nenávist v hrdých a naději ve 
slabých. Kumulace majetku za účelem korupce demo-
kratizujících institucí, kontrola klíčových médií a finální 
převzetí politické moci ve státu po pečlivě vykonstruované 
celospolečenské poptávce. Není náhodou, že tento popis 
je aktuální i v naší republice. Opusťme intergalaktický 
prostor a pro srovnání zapátrejme v české minulosti.

Pár let před vstupem do aktivní politiky se AB 
angažoval v mocných protikorupčních hnutích po celé 
republice. V předvečer oznámení kandidatury hnutí 
ANO v parlamentních volbách došlo k nákupu jednoho 
z největších vydavatelství v zemi s obrovským podí-
lem na mediálním trhu a značným vlivem. Výsledných 
18 % hlasů nebyla náhoda, ale léta připravovaný chlad-
ný kalkul. Agresivita, se kterou lidé kolem AB hlásali 
jednoduchá a prázdná hesla, se blížila údernickým 
hnutím. Všechno to makání, zařizování a dohlížení byly 
synonymy k plnění plánu.

Ve fungující demokracii se mají všechny proti-
klady rozumně vyvažovat. Hérakleitův princip se v tomto 
pojetí blíží svou nevyvratitelností k fyzikálním zákonům. 
Připustíme  -li, že sametová revoluce byla světlou výjimkou, 
tak v minulosti nikdy neexistovaly dostatečně efektivní 
prostředky, jimiž šlo ozdravný proces demokratizace na-
startovat bez krveprolití. Nyní, v informačním věku, máme 
reálnou možnost změnit zaběhnuté paradigma dějin.

Jestliže chceme, aby naše společnost byla zdravá 
a lidé se reálně podíleli na vládě, je nutné pro začátek sup-
lovat funkce, které byly velkokapitálem odcizeny. Internet 
poskytuje prostor k rozmělnění mediálního trhu na mnoho 
menších a na oligarchii finančně nezávislých redakcí. 

Zakládání nových periodik by mělo být prvním krokem. 
Dále je nutné snažit se nabourat přílišnou ekonomickou 
moc jednotlivců co největší vlastní ekonomickou nezá-
vislostí. Nepotřebujeme věci vlastnit k tomu, abychom 
je užívali. To už platí například o filmech nebo hudbě 
a je otázkou času, kdy se „sharing economy“ prokáže 
jako vhodná alternativa k situaci, kdy kapitál skrze dluhy 
kontroluje naše životy. Následuje to nejbolestivější – pro-
ces změny myšlení, které nám je vnucováno. Jako příklad 
slouží neoprávněný apel finančníků, průmyslníků a prak-
ticky všech velkých firem na podporu technického vzdě-
lávání na úkor humanitních škol. Korunku všemu nasadil 
právě ministr financí, když prohlásil, že by rušil víceletá 
gymnázia a místo nich budoval učiliště a střední odborné 
školy. Absolutní nelogičnost této rétoriky je vysvětlitelná 
pouze jako přímý útok na ještě nenarozenou generaci elit 
schopných kritického myšlení. Škola je posilovnou pro naši 
duši. Nesmíme se vzdát vysokoškolského vzdělání jako 
veřejného statku a posílit tím zranitelnost lidí s žádným 
nebo středoškolským vzděláním na trhu práce. Mezi nimi 
se, často velmi oprávněně, tvoří podhoubí pro odmítání 
demokracie, neboť nevěří v její dobré úmysly.

Nacházíme se v situaci, kdy jsme si oslepili své-
ho mistra Hanuše, a tak musíme být nanejvýš opatrní. 
Jestliže bude jedno ozubené kolečko ve spletitém sou-
kolí demokracie poškozeno, dojde v celospolečenském 
diskurzu k nezvratnému posunu a naše dosavadní 
ústavněprávní uspořádání se nebude schopno obnovit 
pro další generace.

Proto si musíme položit kardinální otázku: 
Chceme žít jako eunuchové? ∞
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Grafika: Ondřej Bělica Text: Ondřej Bělica #KULTURA / architektura

OD RÉTORIKY PO #CHATTING

Na světě je nás stále více. Fyzicky 
se k sobě přibližujeme, ale mezi‑
lidské vztahy paradoxně ochabují. 

Komunikovat tváří v tvář nám dělá 
problém. Ztratili jsme hlas?

Síla slova v objetí architektury

Ve starověkém Řecku demokracie počítala s tím, 
že lidé na veřejnosti budou řečnit jako občané. Řekové 
se museli spolehnout čistě na svůj hlas. Jedinou mož-
ností, jak se nechat slyšet, bylo dokázat svým hlasem 
rozezvučet celé náměstí nebo agoru. Také zaujmout lid, 
aby naslouchal a porozuměl. Jinak řečeno: úspěch kaž-
dého jedince, politika i obchodníka záležel na tom, jak 
obratným řečníkem byl. Touto výsadou se ve své době 
uznávala rétorika jako jedno ze svobodných umění.

Rétorika, takzvané řečnictví, je mistrovství verbál-
ního projevu. Společně s gramatikou a dialektikou tvoří 
trojjedinost této disciplíny. Ve své době se často stávalo, 
že publikum bylo zcela negramotné, rétor tak musel po-
užít své dovednosti k tomu, aby výklad pochopily všechny 
vrstvy. Musel také zvládat hovořit kulantně, avšak i ob-
ratně argumentovat, naslouchat oponentuře a striktně 
zastávat či bilancovat nad vlastními názory. Zkrátka 
otevřená debata poháněna nástroji myšlenek a hlasu…

Bravurní zvládnutí této techniky řeči se může 
také stát pravou rukou lží, naléhání a nekalých úmyslů. 
Tuto cestu k moci volí lidé, kteří pracují s polopravdami, 
emocemi a agresí. Pozor na demagogy!

Důležitou roli hraje také prostředí, ve kterém se 
tato událost odehrává. Především architektura těchto 
prostor a jejich akustika. Schopnost prostor pohrávat 
si s hlasem a zvuky je úžasná, ať už hovoříte v jeskyni, 
v parlamentu, nebo zpíváte ve vídeňské opeře. Každý 
architektonický prostor dodává zvuku své osobité kouz-
lo a utváří tak atmosféru.

Z řecké agory k virtuální platformě

Těžištěm starověkých měst byla lidová shromáž-
dění na volném veřejném prostranství.

Agora, prostor plný světla, obyvatel a jejich vní-
mavých smyslů. Na tomto místě se konaly tváří v tvář 
veřejné bohoslužby i vojenská cvičení. Vyhlašovala se 
zde rozhodnutí panovníka nebo rady. Později se kolem 
agory stavěly důležité veřejné budovy, chrámy a repre-
zentativní sloupořadí, které poskytovalo stín a chrá-
nilo proti dešti. Z agory se postupně vyvinulo náměstí 
v podobě, jak jej známe dnes. Tento otevřený ven-
kovní prostor se díky technologické revoluci přeměnil 
v minimální zatemněné pokojíky, kde mezi žaluziemi 
prostupují linie zbytků světla. Tvář ozařuje rámeček 
svítících krystalů, které interpretují virtuální prostory 
plné znaků, informací a dat.

Mluvené slovo působí na posluchače svou 
expresí, která se do mysli vryje a v čase se informace 
rozplyne. Ve virtuální komunikaci vizuálně vnímá-
me pouze heslovité útržky myšlenek a ty zůstávají 
v pamětech archivů serverů, které obsahují všechny 
debaty v čase dohledatelné. Pro tato shromaždiště 
dat se buduje zcela nový typ architektury pro veřejné 
dění a dorozumívání se. Architektura tmy, klimatické 
odolnosti a heslovitých frází prostřednictvím elektric-
kých impulzů. Vzájemným úsměvům je možná konec. 
Mezilidská chemie vyprchává. Komunikace závisí na 
komunitě. Shromažďujte se a množte se! ∞
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Nabízí možnost registrace v ordinaci praktického 
lékaře MUDr. Víta Kašpárka. Při nové registraci je 
poskytován pacientovi bonus dle výběru – v podobě 
vyšetření pro řidičský, potravinářský, zbrojní 
průkaz apod. zdarma.

V budově polikliniky je kromě praktických lékařů také 
zajištěna zdravotní péče odbornými lékaři.

REGISTRACE NA ČÍSLE: 595 002 605

Poliklinika AGEL
v centru Ostravy, Tyršova 34
(naproti pasáži kina Vesmír)

1. dubna v 17:00
Kateřina Sidonová: Unikám do nikam. 
Vernisáž obrazů a kreseb spisovatelky, 
překladatelky a výtvarnice. 
Výstava potrvá do 4. 5. 2015.

21. dubna v 17:00
Jiří Padevět: Krvavé finále. Beseda 
nositele nejprestižnější tuzemské 
literární ceny Magnesia Litera nad jeho 
novou knihou mapující na stovkách 
dobových fotografiích poslední měsíce 
2. světové války v Česku.

23. dubna
Maraton ve čtení z Dona Quijota. 
Dopolední čtení se studenty 
Gymnázia Petra Bezruče.

29. dubna v 18:00
Básník představuje básníky: 
Radovan Jursa a jeho básníci – Holan, 
Reynek, Skácel… Poetický večer.

23. dubna – Knihy mají zelenou. 
Celodenní 15% sleva na knihy 
a dárky od společnosti 
Celé Česko čte dětem.
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Foto: Lukáš Dvořák Text: Nikola Ulčáková #OVA FASHION / ze světa

MIM A NESÉRIE MICHAELY ČAPKOVÉ

Michaela vždy vytváří kolekce podložené urči-
tým konceptem, nikdy se neřídí trendy, které ani nijak 
nesleduje, jak sama tvrdí. „Zajímá mne mimo nositelné 
kolekce také fashion art, tzn. snažím se vytvářet oděv 
s přesahem do výtvarného objektu,“ svěřila se nám mla-
dá tvář módního světa. Ke své tvorbě používá primárně 
přírodní materiály, ale nebrání se ani novým materiálům, 
např. technickým, které kombinuje s těmi přírodními. 
Nechce tvořit ve velkých sériích, to prý postrádá smysl. 
Zaměřuje se na malou produkci a solitérní kolekce, které 
představuje pod svým jménem cca dvakrát do roka.

V malé produkci (do cca 20 ks/vzor) šije i vybra-
né produkty pod značkou MIM by michaela čapková, 
která vznikla v roce 2011. Konkrétně jde o mikiny, pláště, 
leginy… produkty v sekci MIM se postupně proměňují.

Od začátku módního fušování ji inspirují japonští 
návrháři, kteří výrazně vynikají střihovou dokonalostí, 
čistotou formy a materiálovým cítěním.

Dále Míša doplnila: „Z ostatních značek mne 
baví např. A. F. Vandevorst, Sruli Recht, Gareth Pugh, 
Rad Hourani.“ High fashion není úplně pro její náturu, 
ale život bez práce v módním odvětví si nedovede 
představit. Jednou by chtěla pracovat pro nějakou 
kvalitní značku a ráda by vedle toho měla i svůj vlastní 
label. Kéž jí to čas dovolí.

Nová kolekce bude pánskou prvotinou. 
Minikolekce, která zatím čítá 3 outfity (9 ks), ale pracuje 
se na jejím rozšíření, vznikla jako klauzurní práce na 
UMPRUM. Zadání Ikonická recyklace, které znělo přesně: 
„Vytvořit kolekci inspirovanou určitým návrhářem, jako 
by byla pro jeho módní dům – přinést do ní něco ze sebe.“ 
Projekt byl zaštítěn výraznou osobností z oblasti vrcholo-
vé módy paní Elisabeth Laengle, objevitelkou například 
návrháře Helmuta Langa. Nyní s těmito kolekcemi vyráží 
na „tour“ po světě. Pokorná Michaela přibližuje: „Měli 
bychom vystavovat v Tokiu, NY a Vídni…“

SHOWROOM již od 27. 3. 2015
Kristýna K., Nastassia Aleinikava, Blueberries.cz, 

Pattern, MIM /michaela čapková, Sofya Samareva, 
Alter Deco, Michaela Gorcová – v takovém kreativním 
složení společně 27. března otevírají showroom s názvem 
Back Yard v centru Prahy. ∞

Michaela Čapková, cílevědomá a skromná 
mladá žena z Uherského Hradiště, kde vy-
studovala Střední uměleckoprůmyslovou 
školu – Ateliér Modelářství a návrhářství odě-
vu. Pokračovala bakalářským programem 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a od roku 
2013 je součástí Ateliéru Design oděvu a obu-
vi na UMPRUM, kde studuje pod vedením 
doc. Liběny Rochové.
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Foto: Billie Ward Text: Tomáš Trávníček #DE FACTO / věda a tech

RAKETOVÁ AUTA A INTERNETOVÉ MATKY

My lidé máme od počátku věků neukojitelnou 
touhu objevovat stále nové věci, horizonty, posouvat 
hranice veškerých svých možností. Právě tato zvědavost 
a vynalézavost stojí za enormní expanzí druhu Homo 
sapiens sapiens v posledních několika málo tisíciletích. 
Nejinak je tomu v oblasti rychlostních rekordů.

Píše se rok 1997 a válečný veterán britského 
Královského letectva, pilot Andy Green, se v americké 
poušti Black Rock Desert rozjíždí po vyklizeném úseku 
v aerodynamicky tvarovaném autě Thrust SSC poháně-
ném dvěma masivními dvouproudovými motory z vo-
jenských stíhaček. Zbytek týmu napjatě čeká. Ozve se 

třesk. Ale lidé zcela překvapivě místo vyděšených reakcí 
propuknou v jásot. Andy totiž za ohlušující rány sonické-
ho třesku překonal s autem rychlost zvuku a tím i světový 
pozemní rychlostní rekord, od té doby nepokořený.

Přesuňme se zpět do současnosti, kde Andy a jeho 
tým již šestým rokem pracují na nástupci rekordního 
auta – projektu Bloodhound. Ten si dává za úkol poko-
řit hranici tisíce mil za hodinu, tedy 1609 km/h. Cílem 
ambiciózního programu iniciovaného britským minis-
terstvem pro vědu a rozvoj je nicméně mnohem více než 
„jen“ posunutí rekordu. Má přilákat celou další generaci 
budoucích inženýrů a techniků, kteří budou v pokroku 

Jak spolu souvisí raketová auta 
a internetové matky? „Knowledge 

dispels fear in all sorts of 
walks of life.“ (Andy Green) 

Volný překlad: „Poznání láme 
kletbu strachu na všech 

cestách života.“ Tento článek 
je o vědění. O experimentech, 

době internetové třesoucí si rukou 
s dobou kamennou. A o volbě.



21

pokračovat. Proto je s ním spojena obrovská populár-
ně vzdělávací kampaň, do které se zapojilo již více než 
5700 škol ve Velké Británii a tisíce dalších všude ve světě.

Během pročítání podkladů pro původně pouze 
technický článek mě hluboce oslovila věta z úst samot-
ného pilota Greena. V reakci na otázku, proč to všechno 
vlastně on a jeho kolegové dělají, vždyť je to plýtvání, 
když nikdy v dohledné době přece nebudeme běžně 
cestovat takovými rychlostmi, Andy shrnuje:

„Knowledge dispels fear in all sorts of walks of 
life.“ Tedy hodně volně přeloženo: „Poznání láme kletbu 
strachu na všech cestách života.“

A téma bylo na světě.
To, že projekt Bloodhound využívá dnešní pro-

pojenou internetovou dobu konstruktivně, působí jako 
obrovský kontrast k chování většiny přispěvatelů do 
diskuzí na českém internetu. A internetovým matkám. 
To jsou osoby, které si v případě nemoci svého dítěte 
vygooglí příznaky a s již „neprůstřelnou“ anamnézou si 
přijdou do ordinace pouze pro léky. Potom jsou schopny 
se hádat se studovaným doktorem o tom, kdo má prav-
du. Toto odvážné tvrzení je přímo od zdroje – v rodině 
mám dětskou obvodní lékařku, která smutně konsta-
tuje, že poslední dobou se z tohoto přístupu matek 
bohužel stává trend. V práci se dostávám do kontaktu 
i s dalšími doktory a ti jen přitakávají.

Doba internetová umožňuje bleskový přístup 
k informacím a komunikaci s kýmkoliv, klidně na 
opačné straně planety. Zároveň se ale zvyšuje množství 
šumu, protože psát může najednou úplně každý.

Informační váha důkladné vědecké studie a ni-
čím nepodloženého příspěvku na blogu se pro běžné 
čtenáře slévá dohromady, ať už jako záměr marketin-
gu, či v důsledku neschopnosti data filtrovat a násled-
nému přehlcení.

Oba pojmy v nadpisu článku spojuje vědění. 
Rozdíl je v uchopení a volbě. A tak přestože ještě v období 
průmyslové revoluce si lidé mysleli, že rychlost větší než 
32 km/h je může zabít, dnes konstruujeme hypersonické 
auto. Od dob starověkého Řecka s veřejnými fóry a vyso-
kým standardem polemiky a konstruktivní kritiky jsme se 
za 2500 let dostali k výkřikům do tmy a k urážení dalších 
anonymních „diskutérů“ na fórech internetových.

V mnoha ohledech se pak může zdát, že doba 
kamenná a současná nejsou od sebe nejdál, ale že se 
pomalu uzavírá kruh a mají k sobě blíž, než si myslíme.

Co s tím? V prvé řadě potřebujeme nadhled. Ten 
nám pomůže nazírat na sebe objektivněji a připustit si 
problémy, které máme, chyby, kterých se dopouštíme, 
a utišit ego natolik, že připustíme možnost změny.

Dále touhu. Po vědění a po tom, být každý den 
lepším člověkem.

A jako poslední zodpovědnost a sounáležitost. 
Nedělme svět na „já, my a oni“. Každý z nás má podíl 
na tom, co kolem sebe denně vnímáme. Na každé kři-
žovatce tvoříme svými rozhodnutími budoucnost nejen 
pro sebe, ale i pro ostatní. Volba, jak pracovat s tím, co 
máme k dispozici, informace nevyjímaje, je na každém 
z nás. Využívejme naši zvědavost konstruktivně a vědo-
mě. Pak budeme moudřejší, než jsme byli včera. ∞
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Grafika: Faloomabinga Text: Dan Drápal, dan ‑drapal.cz #DE FACTO / život

BUĎME RADĚJI PŘIPRAVENI

Po zveřejnění článku „Na pokraji 
války“ (undg.cz), v němž jsem 
zmiňoval nebezpečí eskalace 

konfliktu s Ruskem, jsem dostal 
řadu negativních reakcí.

Někteří glosátoři reagovali způsobem, který by 
byl namístě, kdybych si já osobně tu válku přál. Zřejmě se 
domnívali, že když o ní mluvím, tak ji přivolávám. Jeden 
z dobrých přátel mě nabádal, abych si o svém názoru, že 
bychom měli jít bránit Estonsko, pokud by bylo napa-
deno, pohovořil se svými syny. Poslechl jsem ho, byť jen 
částečně. (Můj starší syn byl od vojenské služby osvobo-
zen.) Mladší syn okamžitě odpověděl, že by určitě šel – byl 
v Estonsku na misii a má tam prý přátele. Nebudu tajit, 
že rychlost a jednoznačnost jeho odpovědi mi tak úplně 
nesedla; nebyl jsem si jist, zda zvažuje, o jaká rizika jde.

Přesto nelituji, že jsem článek napsal. Jsem 
totiž přesvědčen, že morální dilemata by nás neměla 
zastihnout nepřipravené. O to víc, že situace může být 
patrně velmi složitá. Pokud Rusko takový krok udě-
lá – a ujišťuji všechny, že si to nepřeji a ani netvrdím, 
že to udělá, nicméně jako možnost to připouštím – tak 
podobně jako v případě Krymu nebo východní Ukrajiny 
nebude válka na začátku „řádně“ vyhlášena. Opět to 
bude tzv. válka hybridní. Rusko bude lhát, Západ bude 
vědět, že Rusko lže, a Putin bude vědět, že Západ ví, že 
Rusko lže. Obě strany se ale budou tvářit jakoby nic. 
Nu, tak to někdy v diplomacii chodí.

Najednou bude snesena řada dokladů, jak 
Estonsko ubližovalo či ubližuje ruské menšině. A při-
nejmenším něco z toho asi i bylo či bude pravda. 
Popravdě řečeno, sudetští Němci byli v meziválečném 
Československu také reálně diskriminováni. Např. ně-
mecké firmy měly mnohem těžší přístup ke státním 
zakázkám než české či slovenské. Další projevy dis-
kriminace popsal Emanuel Rádl v knize Válka Čechů 

s Němci, jež vyšla již v roce 1925. Československo fatálně 
zanedbalo vysílání československého rozhlasu v němči-
ně. Prostě udělalo velmi málo, téměř nic, pro to, aby si 
získalo loajalitu sudetských Němců.

Nevím, kolik chyb udělali nebo udělají Estonci. 
Ukrajinské chyby jsou očividné. Nicméně opoziční po-
litici nejsou stříleni za bílého dne v těsné blízkosti sídla 
vlády, opoziční novináři nejsou likvidováni. A pobalt-
ské státy, Moldavsko, Gruzie a nyní do značné míry 
i Ukrajina se snažily či snaží dostat z orbity Moskvy. 
Podobně jako my touží po právním státu, omezení ko-
rupce, rozumné hospodářské politice atd. – a samozřej-
mě možná předně po tom, aby se aktuálně vládnoucí 
chovali k obyvatelům země umírněně.

Ale vraťme se k základní otázce. Formuluji ji tak-
to: Je v našem životě něco, na čem nám záleží natolik, 
že bychom byli ochotni za to i zemřít?

Upozorňuji předem, že nepřijímám odpově-
di typu: „Rozhodně nechci umírat v konfliktu, který 
vyvolali američtí váleční štváči!“ Opakuji otázku: Je 
v našem životě něco, na čem nám záleží natolik, že 
bychom byli ochotni za to i zemřít?

Uvědomuji si rovněž, že jedna věc je naše smýšlení 
teď, v době, kdy nejsme bezprostředně ohroženi, a druhá 
věc je, jak bychom se zachovali, kdyby došlo na lámání 
chleba. Byli lidé, kteří se zachovali hrdinsky v německém 
koncentráku, a pak byli zlomeni v žaláři komunistickém. 
Nejsem a nehodlám být soudcem – jsou hodnoty, na 
nichž mi záleží, ale nemohu říci, zda bych se zachoval 
podle svého předsevzetí a přesvědčení, kdybych měl 
opravdu podstoupit smrt. Tato z principu neodstranitelná 
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nejistota ovšem nečiní úvahy o tom, jaké jednání je mo-
rálně správné, ani nemožnými ani zbytečnými. Netvrdím 
tedy, že určitě pod velkým tlakem splním svá předsevzetí, 
ale považuji za lepší si tyto otázky připustit, nastolit je, 
promýšlet je a hledat správná řešení.

V postmoderní době lidé někdy podléhají doj-
mu, že má smysl řešit pouze otázky pragmatické nebo 
technické. Současná krize nás ale (znovu) staví před 
otázku: Oč v našem životě vlastně jde? Můžeme tuto 
otázku odmítnout a říci si, že Dan Drápal zase napsal 
jeden nekřesťanský článek.

Pokud totiž k boji dojde, bude to skutečně boj 
o svobodu a především o pravdu. A přinejmenším pro 
pobaltské národy i boj o holé přežití. A nebude to tak, 
že by na jedné straně byly státy, které neudělaly žádnou 
chybu, a na druhé straně evidentní monstra. Bude 
dobré promýšlet, co je v sázce a jaké budou důsledky 
případné nečinnosti.

Dostalo se mi ovšem kritiky i z druhé strany. 
Jan Kubalčík uveřejnil v Konzervativních listech článek 
„Nepsaná smlouva“, v němž píše: „Tou nejdůležitější 
otázkou, kterou bylo třeba si položit při přijímání pobalt-
ských zemí do NATO, bylo, zda jsou tyto země a jejich 
obyvatelé součástí Západu. Pokud ano, pak by pro jejich 
odmítnutí musely být velmi vážné důvody. Pokud ne, mu-
sely by být ještě závažnější důvody pro jejich přijetí. Jsou -
-li tato společenství součástí Západu, váže nás s nimi 
nepsaná smlouva – a ta Severoatlantická je pak ‚pouze‘ 
jejím přirozeným potvrzením, její konkretizací a aktuali-
zací, kterou nelze věrohodně, poctivě odmítnout.“

Vlastně z hlediska etického s názorem 
Jana Kubalčíka plně souhlasím. Pokud jsem zpochybnil 
moudrost přijetí pobaltských států do NATO (a právě 
toto zpochybnění Jan Kubalčík kritizuje), pak jsem 
tak učinil kvůli vážným pochybnostem, zda jsme stále 
ještě „dostatečně Západem“. K Západu přece kultur-
ně patřilo i Maďarsko v roce 1956 a Československo 
v roce 1968. Pokud jde o Československo, tak většina 
soudných lidí v onom osudném roce dobře věděla, že 
Západ „pražskému jaru“ určitě vojensky na pomoc 
nepůjde. Pochopitelně existovala celá řada dobrých 
důvodů, proč by to dělat neměl. Z hlediska Čechů 
a Slováků ale byla rozhodující maďarská zkušenost 
z roku 1956. V onom roce totiž celá řada Maďarů, ale 
nejen jich, očekávala či přinejmenším doufala, že 
Západ na pomoc přijde. Nestalo se – a právě proto Češi 
a Slováci o 12 let později věděli, že s vojenskou inter-
vencí Západu nemohou počítat. (Mé pohotové kritiky 
prosím o shovívavost: Neřeším nyní otázku, zda Západ 
v roce 1956 Maďarům na pomoc jít měl, či neměl. Mám 
však velmi silný dojem, že Západ v Maďarech vzbuzo-
val naděje, že se jim pomoci dostane.)

Svůj článek jsem psal právě proto, že mám určité 
pochybnosti, zda národy států sdružených v NATO budou 
ochotny Pobaltí bránit. Rozhodně bych nechtěl, aby se 
jednou ukázalo, že jsme je sice přijali do NATO, ale svůj 
závazek jsme nemysleli dostatečně vážně. Mohu jen do-
dat, že bych byl raději, kdyby všichni smýšleli raději jako 
Jan Kubalčík než jako Lubomír Zaorálek. ∞
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Grafika: Ivana Stránská Text: Jakub Kovář #DE FACTO / život

VIDEOHRY A JEJICH VLIV NA 
PSYCHIKU ČLOVĚKA

Videohry bere velká část veřejnosti jako něco 
špatného, popřípadě jako pouhou zábavu pro děti, kte-
rá nemá hlubší smysl. Nejčastějším argumentem proti 
hrám pak je suché konstatování, že člověk jenom sedí 
u počítače, nijak se dál nerozvíjí, a především trpí jeho 
zrak a fyzická schránka. To samozřejmě něco do sebe 
má, nicméně sezení u počítače není odlišné od sezení 
u televize a tělo strádá úplně stejně i při četbě knih, 
které od sportování odtahují – s trochou nadsázky – od 
doby vynalezení knihtisku. Zbývá tedy otázka působení 
her na psychiku člověka.

Tím nejkontroverznějším je zcela určitě výzkum 
týkající se násilných videoher. Několik provedených 
studií mělo rozdílné výsledky: ty dřívější tvrdí, že násilné 
hry krátkodobě zvyšují agresivitu daného jedince, ale 
z dlouhodobého hlediska skvěle uvolňují stres a naopak 
člověka v reálném životě zklidňují. Výsledky výzkumu 
provedeného Brucem D. Bartholowem však naznaču-
jí, že i dlouhodobě mají hráči násilných her tendenci 

uchýlit se k agresivnějšímu chování. Stejný účinek však 
údajně mají i akční filmy. Proti výsledku studie však 
mluví data – nárůst popularity násilných videoher se 
například nijak výrazně neprojevil v policejních statis-
tikách, v nichž by se logicky mělo začít objevovat více 
trestných činů spojených s násilím. Naopak, počet 
násilných činů od devadesátých let poklesl.

Čísla na krabičkách nejsou pro legraci

Zároveň je ale zřejmé, že děti by násilné hry hrát 
prostě neměly – což ostatně uzná každý rozumný hráč. 
Rodiče, kteří by své děti pak chtěli chránit, by měli při 
koupi hry věnovat pozornost doporučenému věku uve-
denému na krabičce s hrou – organizace PEGI poměrně 
jasně doporučuje, které hry jsou vhodné pro jakou věko-
vou skupinu. A ne, vážně desetiletému dítěti nepatří do 
rukou hra, kde je napsáno 18+.

Pokud toto doporučení dodržíte, můžou hry 
při výchově dětí dokonce pomoct. Výzkumníci se totiž 

Škodí, nebo mohou být 
prospěšné? Otázka, kterou 
si kladou zejména rodiče 

nezletilých, nemá jednoznačnou 
odpověď, nicméně druhá varianta 

se zdá pravděpodobnější.
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shodují, že hry dokážou hráče skvěle motivovat, rozvíjí 
jejich kreativitu a schopnost řešit problémy. Online hry 
pak ve významné míře zvyšují socializační schopnosti 
(hlavními tématy rozhovorů chlapců okolo puberty totiž 
bývají dívky a právě videohry), a dokonce se doporučují 
pro léčbu mírných forem autismu. Stejně tak existují 
simulace určené pro psychology, kteří s jejich pomocí 
pomáhají překonávat pacientům různé fobie.

Hraní samotné pak tříbí mozek – zvyšuje rychlost 
reakcí až o 25 % a zlepšuje paměť, což je prý nejvíce po-
znat právě u dětí a seniorů. Hry pomáhají i jinde: studie 
z roku 2004 například prokázala, že chirurgové hrající 
počítačové hry dosahovali lepších výsledků, protože se 
lépe soustředili a koordinovali své pohyby. A samozřej-
mě, což je možná pro řadu hráčů primární, hry pomá-
hají s relaxací a odbourávají stres.

Pokud tedy budete hrát s mírou (s čímž souvisí 
i problematika závislosti, na kterou zde bohužel nevyšlo 
místo), mohou hry pomoct i vašemu rozvoji.

Zasáhl vás herní fenomén také?
Naše generace byla svědkem rychlého vývoje her 

a poprvé okusila některé žánry.

Wolfenstein 3D

První průkopník žánru FPS vtrhl na monitory 
v roce 1992 a zaznamenal obrovský úspěch, mj. doložený 
i tím, jak moc lidí hru dodnes zná. Pro zobrazování nacis-
tických symbolů byla zakázána v Německu, kde podobné 
praktiky přetrvávají dodnes (mj. dodnes v Německu ve 
hrách stříká z lidí žádná nebo jen zelená krev).

Prince of Persia

Další legendární kousek byl propracovanou ská-
kačkou s těžkými šermířskými souboji. Proslul převážně 
časovým limitem mise a pak také technikou animace – 
veškeré skoky a šerm nejdříve naživo předváděl bratr 
a kamarádi tvůrce, aby pak podle kamerových záběrů 
vznikla animace přímo do hry.

Age of Empires

Nejde sice o první realtime strategii (prven-
ství v žánru má Duna 2), ale zato o jednu z nejpo-
pulárnějších. Age of Empires se stalo strategií, která 
zvláště u nás zanechala v duších hráčů nesmazatel-
nou stopu a dosáhla obrovské popularity zejména 
při hraní po LAN, kde jí mohl konkurovat snad jedině 
Counter -Strike. ∞
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Křížovka: Jan Sigmund Text: Nikola Ulčáková #ANKETA

CO SE DĚJE V PODHRADÍ?

Spolek Podhradí začal 
vznikat v prosinci 2014 okolo 

Martina Přikryla, který je autorem 
akce ze 17. listopadu „Chci si 

s vámi promluvit, pane prezidente“. 
Ta se proslavila zavedením symbolu 
červených karet jako protestu proti 

jednání prezidenta Zemana.
Na schůzce 1. prosince 2014 na Pražském hradě 

se po předání petice s více jak 100 tisíci podpisy, jejímž 
autorem byl další nynější člen spolku Jan Němec, sešli 
organizátoři protestů proti Zemanovi a zakladatelé 
facebookových skupin ve vztahu k prezidentovi ČR. 
Cílem schůzky bylo spojit síly a dát svému snažení 
trvalejší a jasnější formu.

K vlastnímu ustavení spolku došlo 10. ledna na 
zakládající schůzi, která definovala cíle a název spolku 
i jeho stanovy. Do veřejného prostoru tak vstoupila 
skupina angažovaných občanů motivovaných negativ-
ně tím, co předvádí po svém zvolení prezident Zeman, 
ale motivovaných také pozitivně s výhledem na úpravu 
Ústavy a na příští prezidentskou volbu.

Už od lednového založení má spolek krajskou 
pobočku v Brně, existuje také zastoupení v Pardubicích 
a krajská pobočka pro Prahu a střední Čechy. Spolek má 
ke konci února 13 členů a jedná s dalšími kandidáty na 
členství. Sympatizantů na sociálních sítích má stovky 

a spolupracuje s dalšími podobnými subjekty a účast-
níky veřejného dění. Složení spolku je různorodé, od 
studentů přes zaměstnance po podnikatele, od sedm-
náctileté studentky po otce čtyř dětí.

Kromě demonstrací a pochodů na Hrad, 
jako byl ten se 100 tisíci podpisy nebo demonstra-
ce ke dni lidských práv, pořádal spolek ve spolupráci 
s Bezkomunistů.cz průvod od hrobu Jana Palacha 
v Praze s názvem „Nevyhasneme“ v předvečer výročí 
jeho skonu. Průběžnou činností spolku je práce na soci-
álních sítích a oponentura k výrokům prezidenta nebo 
jeho okolí jak na Facebooku, tak pro celostátní média.

Významným projektem, který přinesl do spolku 
Michal Majzner, je petice „Prezidente, odejděte“, která 
vyzývá Senát k projednání výroků prezidenta a k posou-
zení podezření na porušení Ústavy. Petice již shromáž-
dila skoro 11 tisíc podpisů po celé České republice a byla 
předána do Senátu. Více informací o ní a jak ji ještě 
podpořit najdete na stránce prezidenteodejdete.cz.
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Zpověď členů spolku

Martin Přikryl, 
předseda spolku Podhradí:

Proč to děláte?

Dělám to proto, že rád věci 
dotahuju do konce. Červenou 
kartou to začalo, lepším pre-
zidentem by to mělo skončit.

Myslíte si, že jsou na změnu páky?

Možná ano, možná ne. Když 
nikdo nic nedělá, společnost 
leniví a degeneruje. S takovou 
společností se těžko něco 
mění. Když to ale vzdáme, 
odevzdáváme se do rukou be-
znaděje. Osobně mám velmi 
malou víru v to, že by naše 
společnost byla schopná ra-
zantní obrody ze dne na den. 
Myslím, že jsme si zvykli žít 
v šedé zóně a vyhovuje nám 
to. Každý den ale potkám ně-
koho, koho přitahuje možnost 
vystoupit z toho světa, kde 
není pro samou mlhu vidět, 
jestli to, v čem šlapeme, je 
ještě bláto. Je nás relativně 
hodně. A i kdyby nás byla jen 
menšina, je potřeba něco 
dělat, aby tato menšina měla 
naději a aby neztrácela vůli.

Jan Sigmund, 
člen předsednictva spolku:

Proč to děláte?

Už od prvního kola prezident-
ských voleb ve mně narůstala 
frustrace, jenže co zmůže 
občan sám, i kdyby se nějak 
angažoval? Že byl Zeman 
špatnou volbou, se v roce 
2014 prokázalo už dostatečně 
a můj práh bolestivosti byl 
dávno překročen. Když jsem 
viděl, kolik lidí se přidalo 
k protestům na Národní třídě 
s červenou kartou a kolik lidí 
pak šlo na Hrad dát najevo 
svou nespokojenost s cho-
váním prezidenta, tak mi to 
dodalo novou naději. Že něco 
udělat jde. Že to občanům 
není jedno. Byla tam rodina 
ze Šumavy a řekli mi, že přijeli 
na Národní, protože tohle 

si líbit nenechají. A jestli 
nemám červenou kartu, že 
papírnictví už nemá. Rozdělili 
jsme se o tu moji… Oni tam 
jeli přes dvě hodiny! Pak jsem 
viděl články o červené kartě 
na BBC a byl hrdý, že z naší 
země je i v zahraničí viditelný 
vzkaz, že nejsme jako Zeman. 
Vystudoval jsem mezinárodní 
vztahy a dost mi záleží na 
obraze naší země v zahraničí. 
Když tam potom člověk jede, 
aby se nemusel stydět.

Myslíte si, že jsou na změnu páky?

Myslím, že demokracie se 
u nás podceňuje. Když se 
občané spojí za nějakým 
účelem, když třeba najdou 
společné téma, jakým je 
slušnost, důstojnost role 
prezidenta, pak i přes rozdíl-
né politické názory mohou 
dokázat hodně. I změnit 
Ústavu. V současnosti je 
potřeba vycházet z toho, co 
máme, tj. postupovat přes 
Senát. Jeho role vyvažování 
přímo voleného prezidenta 
by myslím měla být posílena. 
A o změně Ústavy už mluví 
hodně politiků jako o nut-
nosti. Je ale potřeba ohlídat, 
aby to udělali dobře, aby si 
nevyměnili postoje, nevybrali 
nejslabší možný kompromis 
a pak s vlajkou „občané, 
dokázali jsme to“ nechtěli 
problém odsunout do zapo-
mnění a ještě za to získat 
politické body. Jednu pozitiv-
ní roli tedy Miloši Zemanovi 
musím přiznat, spojil hodně 
lidí včetně politiků proti sobě, 
jen je to potřeba dotáhnout 
do konce. A nedat se otrávit 
tím, že to trvá nebo je složité 
něco vyjednat.

Ondřej Puczok, 
člen spolku Podhradí z Brna:

Proč to děláte?

Když jsme v Brně dělali akce 
spojené s červenými kartami, 
šli jsme do toho i s heslem 
„Naše občanská povinnost 
nekončí vhozením volebního 
lístku do urny“. Občanská 
společnost je pro naši demo-
kracii velmi důležitá a jako 
takovou si ji musíme hýčkat 
a podporovat. Nejde však jen 
o onu podporu, ale pokud 
chceme naši zemi lepší, 
musíme pro to i něco dělat. 
Osobně tak řeším nejen roli 
a chování prezidenta, ale 
o změnu se snažím i na své 
lokální brněnské úrovni. Dále 
také pomáhám na serveru 
Demagog.cz, který odhaluje 
nepravdy politiků ve veřej-
ném prostoru… A navíc mě to 
prostě baví!

Myslíte si, že jsou na změnu páky?

Páky jsou samozřejmě na 
všechno a je jen otázkou, ko-
lik energie na ně musíme po-
užít. V tomto případě pak zá-
leží na tom, kolik lidí přispěje 
se svou troškou do mlýna. 
Pokud je záměrem Podhradí 
do budoucna dělat debaty, 
informovat veřejnost a zapo-
jit se do hledání kandidátů, 
je možné jednou mít větši-
nou zvoleného prezidenta, 
za kterého se nestydí nikdo 
z nás. Pokud to nevyjde teď, 
nesmíme přestat a je nutné 
pokračovat dál. Příkladem 
může být sousední Slovensko, 
kde napoprvé snaha o změnu 
nevyšla, ale napodruhé byl 
zvolen pan Kiska, jehož slova 
i činy by měly být inspirací 
i pro naše politiky.
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VODOROVNĚ:

A) angl. zkratka pro televizi; kř. jméno nejslavnější 
moderátorky planety; hudební styl; francovka; iniciály 
diktátora známého vyhlídkou na Prahu z okna Hradu; 
chemická značka hliníku B) slovenský politik a disident 
spojený se sametovou revolucí; domácky Roland; vyhy-
nulý pták běžec; Zemanův oblíbený železničář; vskutku 
(slovensky) C) rok dokončení Karlova mostu římskými 
číslicemi; citoslovce bolesti; tajenka; název bývalého 
obchodu se zahraničním nebo tuzemským zbožím 
D) naříkání; český dramatik; mravnost; pytlákovy ná-
strahy E) kř. jméno slavné proletářky; nasekat (rozkaz. 
způsob); hluboké lesy F) český zemský patron a světec; 
v pravém úhlu; čarodějova země G) nejmenší řadová 
číslovka římskými číslicemi; spojka; muslimský nevěřící; 
ruský souhlas H) značka veličiny energie; zkratka en-
cykliky Jana Pavla II. o jednotě křesťanů; spojka I) tvar 
pohybu hada

SVISLE:

1) prezident zakladatel 2) jednooký český král 3) ang-
licky starý; vysoký šlechtický titul 4) předpona s význa-
mem starší; latinsky před 5) ovčí vlny 6) alpský mys-
livec; zkratka kulturního zařízení 7) substance; ruská 
řeka 8) sodovky; známý český sběratel chilských per 
9) mexická malířka; zkratka známé české těžařské spo-
lečnosti vyšetřované ve Švýcarsku 10) útočník 11) spojka; 
sociální demokrat nosící krabice s vínem 12) znalci pla-
vebních cest 13) patřící příteli člověka; dojné přežvýkavé 
zvíře 14) jméno feny; mstitelova znamení 15) zkratka 
umělecké školy; předložka 16) pěkně (expresivně) 
17) plocha 18) lidovecký politik a ministr

NÁPOVĚDA:

UUS, OŽU, ALPÍN, KAHLO, DŽAUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
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Cíle spolku Podhradí

Účelem spolku je řešit roli úřadu prezidenta České republiky a výkon této 
funkce. Plně si uvědomujeme důležitost tohoto úřadu a vliv jeho představitele 
na vnitřní i vnější obraz České republiky.

1. Spolek si klade za cíl sledovat jed-
nání prezidenta republiky a vyvíjet 
tlak na hlavu státu, aby se při výko-
nu funkce držela obecně platných 
morálních a demokratických prin-
cipů, Ústavy a ústavního pořádku 
České republiky. Tyto aktivity spolku 
mohou, při dodržení demokratických 
principů daných Ústavou, vést až 
k požadavku na odstoupení prezi-
denta republiky z úřadu.

2. Cílem spolku je diskuse se spo-
lečností o morálních hodnotách 
a kritériích, která by měl prezident 
České republiky splňovat, a zvy-
šování informovanosti občanů 
o funkci úřadu prezidenta a jeho 
pravomocích.

3. Spolek se chce angažovat v pří-
pravě změn nebo úprav legislativy, 
které zajistí snazší kontrolu výkonu 
funkce prezidenta a vymahatelnost 
jejího plnění až po odvolání tím, že 
zpřesní nebo upraví jeho pravomoci 
a povinnosti.

Veškerá činnost spolku je činěna 
s účelem obecné prospěšnosti. 
Více informací o spolku najdete 
na Podhradi.org ∞
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BÁSEŇ ZVENČÍ – DÉŠŤ

AUTOBIO: To tělo, co se mnou již dvakrát dvacet 
let chodí po světě, se podle všeho jmenuje Petr Háček. 
Vyskytl jsem se nejprve v Ostravě a pak se různě 
vzdaloval a vracel. Umím hrát na kytaru. Neumím 
šplhat. Tyče, lana ani žebříky nebyly vynalezeny pro 
mě. Nedokončil jsem dvě vysoké školy, ale chvilku se 
tam dalo pobejt a leccos nasát (chodívali jsme do 
Dudáka). Pracovní zkušenosti mám různorodé – ve špi-
tále, v obchodní firmě (asistent a manager prodeje), 
v hospodě (myl jsem záchody), ve skladu u pásu s ba-
líky, rozvážel jsem krabičkovou dietu, pomáhal dovézt 
z Číny ohýbačku ocelových trubek, v zemích západní 
Evropy jsem se několik let živil kytarou a žil tam docela 
kočovným životem. Což se ale moc neslučovalo s mou 
pohodlností a snad největší vášní – hnípáním u knížek. 
Nyní pracuji v knihkupectví Kapitola ve Frýdku -Místku, 

jehož skvělá atmosféra mě vyživuje a tržby živí. Když 
mám volno, užívám volna. Zajdu třeba do lesa nebo na 
pivo do Lesa. Na co se těším? Že pravda a láska zvítězí 
nad lží a nenávistí. Že budou zachráněny a smysluplně 
využity historické budovy obchodního domu Textilia-
-Ostravica. Že Imbecilní Sadisti z IS objeví cestu k lid-
skosti. Že se lidi přestanou vymlouvat, že nemají čas 
číst. Že Ostrava přestane smrdět a její centrum ožije. 
Že kouzelné krámky a tvořivost jednotlivců budou 
vyhledávanější než slevy v hypermegasupermarketu. 
Že si jednou troufnu přebásnit muzikálová libreta. 
Muzikál nemusí být vždycky sračka. Hudba je kouzel-
nice i bez bradavice. Nad čím se dojmu, nebývá blbý. 
A ta ostravská divadelnická banda, třeba z Myrona, 
do představení vtiskne často tolik srdce a poctivosti, 
že musím uznat: umějí, prevíti. ∞

Déšť

kupole deštníků
žebroví lebek

svévole smilníků
smích pro úšklebek

krov nártů chodidel
podkroví země

markýza rodidel
jen splaví sémě

v kanály bezedné
píšťalou okapu

žalozpěv nejedné
louže co rozšlapu

zarezlé hřeby
pach vzkříšených

v potu těl
oblezlé chleby

a hlad který otupěl

mokří a mrzutí
plémě co pyká

na arše k vrhnutí
peristaltika

Grafika: Václav Šípoš Text: Petr Háček #POEZIE
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Foto: Lucie Nohlová Text: Marek Nesit #HUDEBNÍ ZÓNA

V 518 DOPORUČUJE

Jeho tip:

Musím se přiznat, že jmen mám v hlavě stovky, 
takže pořádně nevím, z jakýho žánru vybrat. Ale 
co určitě doporučuju všem, je prostudovat celej 
label, protože já když se třeba vrhnu na nějakou 
postavu, tak jdu dál a dál a pak zjistím, že ten 
člověk je taky součástí nějaký vlny a nějakýho 
hnízda lidí. Proto doporučuju londýnský label, 
kterej se jmenuje Warp Records. Jedná se o sou-
časnou experimentální elektroniku. Vyšla u nich 
spousta desek, který mě něčím fascinují.
Nám se podařilo vybudovat vlastní label a vlast-
ní společenství, uvnitř kterýho teď fungujeme. 
Česká scéna není tak velká, takže o lidech třeba 
nějakým způsobem tušíš. Jeden z úplně nových 
přírůstků, který jsem skutečně před rokem ještě 
neznal, je třeba rapper Refew.

O něm:

Vladimír Brož, veřejně známý pod přezdívkou 
Vladimír 518, čerstvý otec, vyrostl v under-
groundové komunitě. Je jedním z nejdé-
le působících rapperů na české scéně, člen 

skupiny PSH, výtvarník, scénograf, zakladatel 
a spolumajitel labelu Bigg Boss. Narodil se 
8. srpna 1978 v Hostovicích. Je vyučeným umě-
leckým kovářem. Po střední škole žil dva roky 
v jednom z nejznámějších českých squatů 
v Praze na Ladronce. Jeho umělecká tvorba je 
velice rozmanitá. Hostoval na deskách inter-
pretů jako LA4, Indy & Wich, Orikoule, Marko, 
DJ Wich, Hugo Toxxx, Neruda, Monkey Business, 
Michael Kocáb, Rytmus, Tereza Černochová, 
Jiří Korn, J.A.R. a mnoho dalších. Je znám i jako 
výrazná osobnost graffiti scény, ilustrátor, komik-
sový výtvarník a autor scénografií pro představení 
experimentální skupiny TOW. ∞

Na webu undg.cz dále doporučovali:

David Jurečka:
Mr. Bungle – Goodbye Sober Day

Mirai Navrátil:
The Chevin – Champion
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Ilustrace: Jana Orlova

Kdybyste měli možnost zavolat 
jakékoli osobnosti a zeptat 
se jí na jednu jedinou věc, 
jak by zněla vaše otázka?

REDAKČNÍ ANKETA

Eva Urbančíková:

Jako první mě napadl drama-
tik Eugène Ionesco. Kdyby se 
tento průkopník absurdního 
dramatu probral v roce 2015, 
zeptala bych se ho, který 
z paradoxů naší společnosti 
vidí jako nejabsurdnější.

Nikola Ulčáková:

Ahoj (pra)babi, už vím, co 
znamená „černookýbača“. 
Chci se od tebe zase něco na-
učit, povídat si a jít sbírat bo-
růvky, až budou… Půjdeme? 
Miluji tě, Borůvka.

Marek Nesit:

Byl by to muzikant 
Dave Matthews, který teď 
u mě dost frčí. Zeptal bych 
se jej, jestli by měl chuť 
zajamovat si… Z mé strany 
asi dost troufalé, ale riskl 
bych to!

Lenka Stošková:

Zavolala bych Pink nebo 
jiné zpěvačce/herečce/slav-
nému člověku, jestli mu ta 
volba života v záři reflektorů 
a stálého obklopení bulvární-
mi novináři za to stála. Nebo 
kdyby měla druhou šanci, 
jestli by volila jinak.

Lucie Nohlová:

Zavolala bych Honzovi 
Ungerovi ze Zrní a zeptala 
bych se ho, kde sehnal ten 
skvělý modrý svetr, který má 
na promo fotkách k albu 
Následuj kojota.

Andreas Papadopulos:

Dobrý den, mr. John Lennon, 
v březnu je tomu přesně 
44 let, co jste nahrál singl 
Power to the People. Stal se 
symbolem doby. Feministický 
a antielitářský – inspiroval 
tisíce lidí a umožnil jim vidět 
svět o trochu barevněji. 
V současnosti je opět vše 
pouze černé nebo bílé. Takže 
tady máte mikrofon, mohl 
byste nám to vysvětlit pěkně 
od začátku?

Andrea Černá:

Nedávno jsem přemýšlela 
nad umělci, kteří položili život 
za své dílo. Zeptala bych se 
proto Borise Viana, zda by se 
pouštěl do psaní Naplivu na 
vaše hroby v té podobě, jak 
román známe, kdyby dopředu 
věděl, že bude nepochopen 
a že se při sledování filmové 
verze této knihy rozčílí tak 
moc, až zemře na infarkt.



#MajalesOstrava


