


– vyskytuje se zfiídka u nûkter˘ch v˘chodních horsk˘ch kmenÛ. Dospûl˘ muÏsk˘ jedinec, u kterého tato deviace 

propukla, vyhlédnut˘ klacek, haluz ãi kmínek zprvu s láskou zdobí a následnû náruÏivû líbá (obr. ã. 1.). 

Pozdûji, kdyÏ emoce nejsou dfievem náleÏitû opûtovány, nastávají u xylof ila dlouhá období depresí (obr. ã. 2.), 

která nepfiekonává ani zv˘‰ená konzumace boroviãky. IVO MEDEK KOPANINSK¯
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Chtûlo by se nám plesat a pitvofiit se po zpÛ-
sobu tûch, ktefií v sobû na‰li dûtinské zalíbení 
a radují se z toho, Ïe ráno v zrcadle ãi v reflexi 
skla dopravního prostfiedku nalezli svÛj 

obraz. Vida, cosi známého a sympatického v cizím svûtû! Tak jako je milá 
tváfi plná v˘rostkÛ a neÏitÛ svému majiteli, stejnû milé je nám i dal‰í ãíslo 
Clinamenu. Komu jinému by jeho vydání mûlo pfiinést radost neÏ nám, 
ktefií jsme jej porodili, o‰etfiili pupeãní ‰ÀÛru, vykoupali je a osu‰ili?
Desáté ãíslo je vûnováno pfiedev‰ím milovníkÛm historické cyklistiky. 
Kdo toho je‰tû nebude mít dost, mÛÏe si poãkat na dal‰í ãíslo, kde 
cyklisté pokraãují ve své divoké jízdû. Kdybychom je‰tû mûli lokomotivu, 
uspofiádáme na poãest Alfreda Jarryho závod kolem svûta. V Clinamenu 
jsou pro Vás pfiipraveny dal‰í ãlánky, ilustrace i kresby. Na‰i autofii, 
kreslífii a v˘tvarníci, spolu s dvûma kanceláfiemi úfiedníkÛ myslí jen na 
Vás! Hledáme nové kanceláfie, stûhujeme stoly a Ïidle. V pevné jednotû 
s byrokracií státních orgánÛ hypertroficky bytníme, abychom zachovali 
krok s dobou. Nechceme zÛstat stranou, jinak nás stát pfieválcuje.
Vûnujte pozornost tomuto varování:
V nûkter˘ch letácích popisujících urãit˘ typ lékÛ je pfiiloÏeno varování, 
které upozorÀuje kupujícího na to, Ïe jsou ke koupi i nepravé varianty 
téhoÏ léku, které ov‰em mají daleko k originálu. K tomuto kroku 
pfiistupujeme i my, kdyÏ musíme na‰e ãtenáfie upozornit na to, Ïe se 
mohou setkat s v˘robkem, kter˘ není totoÏn˘ s tím, co produkujeme my. 
Je skuteãnû pouze jeden opravdov˘ Clinamen, kter˘ nemá alternativu. 
Dostalo se nám informací, Ïe pr˘ je v Teplicích pfiipravován jak˘si 
patafyzick˘ ãasopis, kter˘ by mohl odloudit ãást na‰ich pfiedplatitelÛ. 
Musím fiíci, Ïe se toho vÛbec nebojíme, neboÈ Ïádné pfiedplatitele 
nemáme. Pokud v Teplicích chtûjí vydávat svÛj ãasopis, snadno jej 
odli‰íte od Clinamenu. Nejde ani tak o název, na kter˘ máme samozfiejmû 
©, ale o obsah. Není moÏné dûlat dva stejné ãasopisy, aniÏ by kdo 
opisoval. O tom, kdo opisuje nemÛÏe b˘t pochyb, je to vÏdy ten druh ,̆ 
kter˘ opisuje od prvního, ne naopak. Známe jen jeden znám˘ pfiípad, 
kdy první opisoval od druhého, a jak to dopadlo! Oba nemûli napsáno 
nic! Z Teplic nemáme co opisovat, neboÈ je na‰e tvorba pÛvodní. âasopis 
kter˘ vzniká v Teplicích se také nebude jmenovat Clinamen, ale PAKO. 
Pamûtníci praví: „To uÏ tady jednou bylo, a jak to dopadlo?” Nejdfiíve 
autofii sami zastavili jeho vydávání, a potom tak je‰tû jednou pro jistotu 
uãinila policie. Îe by obsah tohoto ãasopisu nebyl v souladu s dobr˘mi 
mravy? To my zkoumat jistû nebudeme, ale je dobré se nad tím zamyslet.
Nyní, kdyÏ jsme vyfiídili nepohodlného soupefie, máme pro Vás jen jednu 
radu: âtûte! âtûte Clinamen!

Lektor Zahlubovaã.

VYDÁVÁ  NAKLADATELSTVÍ 
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DEFINICE:
Clinamen je podle Epikura „náhodná odchylka v pohybu atomÛ ãasoprostorem, která je pfiíãinou 
v‰eho dûní na svûtû.“ Náhodná odchylka clinamen je tedy hybnou silou svûta a tvofií vlastní, dy-
namickou podstatu patafyziky. Z hlediska patafyziky je v‰e v podstatû stejné, ale nikoli zcela du-
plicitní ãi zamûnitelné. Právû tento mal˘ rozdíl, kter˘ naz˘váme náhodná odchylka clinamen, se stal 
pfiedmûtem na‰eho pokusu.

V¯CHODISKO:
¤eka s modr˘m obliãejem
plyne loukou v zeleném ‰atu
jemném jako zelené chm˘fií.
V obdélníkovém cípu nekoneãna
ohraniãeném bílou mfiíÏí je bíl˘ kfiíÏ.
Po diagonále pfiichází andûl,
klidn˘ a také bíl .̆
KfiíÏ je zaraÏen do zemû
skrz tûlo zeleného draka
s rÛÏov˘m rozeklan˘m jazykem.
Obãas probûhne zelen˘ Pierot metající 

pfiemety.
BÛh je mlad ,̆ vlídn˘ a má zelenou svatozáfi.
Jeho ‰aty jsou modré.
STROMY JSOU ZELENÉ – NIC VÍC.

BARVA âASU
Stafií netvofii se smûjí pod zelené vousy.
Srdce zÛstavá ãervené, modré a fialové.
Tká umûl˘ závoj ãasu z karmazínového 

hedvábí.
Jeho stín se omezuje na to, b˘t pouze ãern .̆
Pekeln˘ oheÀ je jasná krev,
ãervená hvûzdiãka na modrém nebi se mûní 

ve svatozáfi.
Stín ãerného kfiíÏe zrÛÏoví,
modré nebe zfialoví,
silnice je rovná a bílá.

TO CELÉ V ZELENÉ MLZE
KfiíÏ zrudl,
jen bílá paÏe se zdá silnicí.
BÛh s modrou svatozáfií zjasÀuje 

nebeskou modfi.
OheÀ ãervená jako zlato hvûzd
a nestvofieno je pouze bílé roucho 

jediné formy,
zrcadlící se v zelené tÛni.
âERVENÉ OBLIâEJE – âERVENÉ TVÁ¤E.



POPIS:
Pokus probûhl v Ïelezné dvoranû Paláce StrojÛ budoucí 
neexistující PafiíÏe zalité potopou univerzální Seiny. 
Patafyzick˘ obãasník Clinamen ã. 9 byl umístûn na stûny 
této dvorany. Základní barvy v tubách v bfii‰e malovacího 
stroje nesou rÛzné zmûny v textu, které ta nenadálá bestie 
clinamen – ejakulovala na stûny svého vesmíru, kter˘mi je 
v na‰em pfiípadû patafyzick˘ obãasník Clinamen ã. 9.
Malovací stroj se (asi náhodnou odchylkou clinamen) na-
stavil na uspokojivû nízkou úroveÀ, odpovídající zhruba 
matematicky definované chybû. Nebylo tak ohroÏeno vydání 
patafyzického obãasníku Clinamen ã. 9, protoÏe následky 
náhodn˘ch odchylek clinamen nebyly oãividné. Koneãn˘ 
poãet odchylek v‰ak není znám, a tak nelze uãinit defini-
tivní závûry na‰eho pokusu.
Druhou sloÏkou pokusu bylo odstranûní nebezpeãí odhalení 
náhodn˘ch odchylek clinamen pfii peãliv˘ch korekturách. 
I tomuto nebezpeãí, které by mohlo zcela zniãit ná‰ pokus, 
se podafiilo úspû‰nû zabránit Faustrolovskou metodou, 
matení korektorÛ ‰patn˘mi správn˘mi slovy a poté jejich 
opûtovném nahrazování správn˘mi ‰patn˘mi v˘razy. Pokus 
se zdafiil!

V¯SLEDKY:
Nejvíce zasaÏen˘m náhodnou odchylkou clinamen co do 
mnoÏství byl pan Ivo Medek Kopaninsk ,̆ kter˘ prozatím 
zaznamenal ãtyfii její v˘skyty  – a to pouze mizením (slova 
v úvodním textu; kruhu kolem textu „viz obr. ã. 1“ v pojed-
nání o drobnomalbû; slova „kvíz“ v nadpisu „Filatelistick˘ 
kvíz“; a podpisu na úplnû poslední stranû). 
Dal‰ím nositelem náhodné odchylky clinamen byl pan 
Roman Erben, v jehoÏ textu do‰lo k zámûnû slova za zcela 
jiné a náhodná odchylka clinamen zde vytvofiila nov˘ text. 
Zde byla zaznamenána nejvût‰í emotivní reakce.
Ke stejnému jevu do‰lo v textech pana Leonarda Medka. 
Zaznamenána pomûrnû nízká emotivní reakce s poukazem 
na to, Ïe v souborném kniÏním vydání zmizel tento text 
úplnû. Patafyzika nám zde demonstruje zcela neãekané pro-
jevy náhodné odchylky clinamen.
Zvlá‰tním projevem náhodné odchylky clinamen je, Ïe 
pfiíjemcem reakce na dÛsledky náhodné odchylky clinamen 
od dvou v˘‰e zmínûn˘ch pfiíjemcÛ náhodné odchylky clina-
men (tzv. nositelem autorského v˘tisku) byl nejv˘‰e jmeno-
van˘ pan Ivo Medek Kopaninsk .̆  
Také v mém úvodníku do‰lo k poskakování ãárek mezi jiná 
slova a zmizení podpisu.
Tímto struãn˘m pojenáním povaÏuji bádání o na‰em poku-
su za zahájená.

Prohla‰uji v‰echny emoce, skutky a názory vzniklé tímto 
pokusem za neuÏiteãné, a tedy plnû vyuÏité k prohloubení 
poznání Vûdy Vûd – patafyziky. 

DÒLEÎITÉ UPOZORNùNÍ!
Nelze vylouãit, Ïe náhodná odchylka 
clinamen se bude projevovat 
i v dal‰ích ãíslech patafyzického 
obãasníku Clinamen, a mÛÏe tak fun-
govat podobnû jako napfi. prokletí.

vypracoval
KURÁTOR PROVEDITOR

Po provedení pokusu se ob-
jevila námitka, Ïe mohl b˘t 
pfieru‰en pfied odevzdáním 
do tiskárny.
To by sice bylo moÏné, ale 
takov˘m zpÛsobem probíhají 
bûÏná vûdecká bádání. Metoda 
zkou‰ení „naslepo“ v‰ak ne-
zkoumá jevy v jejich celist-
vosti a poskytuje pouze ãásteãné 
v˘sledky. Patafyzika zkoumá 
podstatu svûta ve v‰ech jed-
nostlivostech a zab˘vá se tedy 
i následky pokusÛ, nejen jejich 
v˘sledky, jako konvenãní vûdy.

5
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PATA
1. patafyzika (skrat.)
2. obec na Slovensku (medzi Nitrou a Trnavou)
3. zadná ãasÈ chodidla (po trnavsky)

PATAJAZYK
jazykové symboly a prostriedky pouÏívajúce sa na opis 
patafyzick˘ch pojmov, javov a vecí

PATASLOVNÍK
slovník obsahujúci v˘razy pouÏívajúce sa v patajazyku

PATAFYZMUS
patafyzická axioma (kt. je v˘sledkom patafyzickej logiky)

PATAGRAM
slovná hraãka vznikajúca skonzumovaním jedného alebo 
niekoºk˘ch písmen

PATÁK
v‰eobecné patafyzické platidlo (ak˘koºvek peniaz)

PATASTÁZA
proces ‰írenia patafyziky po tomto a in˘ch svetoch

PATAMORFÓZA
premena neuvedomelého patafyzika na uvedomelého

PATALIZMUS
sveteln˘ úkaz, pri ktorom sa vo vzduchu zjavujú tatko 
Ubu a mamka Ubuºa

PATALÍZAâ
najvernej‰í prívrÏenec patafyziky (patafyzick˘ fanatik)

PATAZIT
cudzopasník priÏivujúci sa na patafyzike

PATADOR
zápasník zo sviÀoìasmi

PATA·UTIZMUS
spôsob r˘chlej prepravy z metafyziky do patafyziky

PATADA
slávnostné podujatie akéhokoºvek charakteru, ktorého 
vrcholom je Mi‰kovanie mozgov

PATAFUNUS
patafyzick˘ pohreb; pochovávanie patafyzika zo v‰etk˘m, 
ão k tomu patrí

PATADELLA
pokrm pripraven˘ zo surov˘ch mozgov sviÀoìasov

PATAMUZIKA
hudba, v kt. je v‰etko dovolené; neplatia 
v nej Ïiadne pravidlá, obmedzenia ani 
hranice; patamuzikou môÏu byÈ ‰ialené 
experimenty, rovnako aj humorne-absurdné 
kompozície ãi Ïánrovo neurãiteºné skladby 
s textami i bez textov

PATAGÓNIA
1. juÏná ãasÈ JuÏnej Ameriky patriace 
   Argentíne
2. agónia patafyzika (skrat.)

PATAZMRD
patafyzick˘ zmrd (vulg. patamrdo‰)

PATALÓG
1. ‰pecialista na patafyziku
2. patafyzick˘ prejav (k niekomu alebo 
   k sebe samému)
3. kartiãkov˘ systém patafyzick˘ch hesiel

PATAXID
zlúãenia vznikajúca pri procese prdenia do 
éteru

PATALIKA
patafyzická symbolika (skrat.)

PATAMÁDA
nakladené vymi‰kované mozgy

PATAKORTIKUM
droga spôsobujúca stav patafórie

PATAFÓRIA
patafyzická eufória (skrat.)

PATAHªAD
optick˘ prístroj na zväã‰ovanie mal˘ch vecí 
a zároveÀ na zmen‰ovanie veºk˘ch vecí 
(podla potreby)

PATAFIL
ãlovek, kt. du‰evnou potravou je v˘luãne 
patafyzická literatúra

PATASEXUÁL
ãlovek s absolútnou sexuálnou odch˘lkou 
orientujúci sa v˘luãne na patafyzikov 
muÏského i Ïenského pohlavia

PERO LE KVETPERO LE KVET              Krátky slovník 
patafyzického jazyka          (krat‰í ako najkrat‰í slovník 

slovenského jazyka)



PATAGENIZÁCIA
postup, kt. je moÏné dosiahnuÈ rovnomerné rozmiestnenie 
uvedomel˘ch patafyzikov na tomto i ostatn˘ch svetoch

PATAFÓBIA
chorobn˘ strach z patafyziky

PATABIÓZA
umelé spojenie dvoch patafyzikov na pokusné úãely

PATADOXOGRAFIA
zbieranie a spracovávanie patafyzick˘ch udalostí

PATAFRÁZA
patafyzické spracovanie cudzej predlohy

PATAFRÉNIA
patafyzická psychóza vyznaãujúca sa pestr˘mi 
nesystematick˘mi bludmi a halucináciami

PATAKOMBA
patafyzické podzemné pohrebisko v tvare ‰pirály

PATARZIA
povzná‰ajúci a oãisÈujúci úãinok z preÏitej patafyzickej akcie

PATASKOP
prístroj, kt. je moÏné uvidieÈ aj neviditeºné

PATAGAMIA
patafyzické spoluÏitie dvoch alebo viacer˘ch patafyzikov 
nerovnakého pohlavia

PATABILITA
patafyzická neochvejnosÈ

PATADOX
jav odporujúci patafyzickej skúsenosti

PATABOLIZMUS
proces patafyzick˘ch premien

PATAGOR
patafyzick˘ magor (skrat.)

PATASTROFÁCIA
spôsob komunikácie s neprítomn˘mi osobami alebo vecami

PATALEPSIA
1. stav patafyzickej nepríãetnosti
2. choroba spôsobujúca ochrnutie 
   reãového ústrojenstva do takej miery, 
   Ïe ãlovek je schopn˘ komunikovaÈ 
   s okolit˘m svetom len a len bre-
   chaním (príp. ‰tekaním)

PATARCHIA
zriadenie zaloÏené na vláde 
uvedomel˘ch patafyzikov

PATANOSIâ
ãlovek (pfiíp. zviera) prená‰ajúci 
patafyziku

PATAXIA
schopnosÈ komunikovaÈ niekoºk˘mi 
jazykmi súãasne

PATAFÓN
prístroj umoÏÀujúci dokonalé 
telepatické spojenie s k˘mkoºvek 
kdekoºvek

PATATENZIA
úbytok patafyzickej slovnej zásoby 
spôsoben˘ upchávaním pamäÈov˘ch 
kanálikov

PATATOMIA
pomalé odumieranie patafyzick˘ch 
buniek v mozgu patafyzika

PATALURGIA
druh v˘roby patafyzick˘ch úÏitkov˘ch 
predmetov

PATAL¯ZA
postup, pomocou kt. je moÏné nado-
budnúÈ ubuovsk˘ bachor

PATAATAP
zrkadlov˘ obraz

PATASKÉZA
prísne patafyzick˘ spôsob Ïivota

PATADROMÁNIA
chorobná túÏba po patafyzikoch

PATATONYMIA
porucha spôsobujúca pouÏívanie jedine 
t˘ch slov, kt. majú opaãn˘ v˘znam

PATAXÉMIA
nedostatok patafyzickej príÈaÏlivosti

PATANOMÁLIA
prdová alebo v˘kalová nepravidelnosÈ

PATAGRAFIE
chorobná neschopnosÈ písania 
vulgárnych slov

7
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O to vzácnûj‰í je snímek anonymního paparazziho, zachycující 

loveckou spoleãnost na zámku v R. Tato, naprosto neschopná se 

uÏivit lovem, doslova proÏrala polovinu zámku hostitele. Zábûr 

zachycuje moment pfied závûreãn˘m pfiípitkem. Jak smutn˘ 

pfiípad pokraãující devastace restituovan˘ch kulturních památek. 

BohuÏel se s takov˘mi pfiíklady budeme v budoucnu setkávat 

stále ãastûji, zvlá‰tû kdyÏ odpovûdn˘ orgán odstraÀuje z jejich 

postÛ zaslouÏilé památkáfie s praxí, místo aby se vûnoval 

skuteãn˘m problémÛm napfiíklad v Národní galerii.

IVO MEDEK KOPANINSK¯

Mnû v noci zdál se Ïiv˘ sen. Hlas zvuãn˘ jak polnice 

mi pravil nesmlouvavû: Je tfieba sebrat se a vyhledat 

lid sluÏebn ,̆ jenÏ stojíce ve dvojicích na nároÏí ulic, 

tfiímá v pûstech, tak jako vûjífi jest, pamf let StráÏná 

vûÏ a Probuìte se, kdeÏ s plytkou nadûjí na pfiíchozí 

pomrkává. 

Je tfieba k lidu tomu spû‰nû pfiistoupit a kázat jim 

o Ubu Králi: o jeho udatenství a neohroÏenosti, 

o znamenit˘ch skutcích jeho. Ubu jest ten, jenÏ pfii‰el 

namísto Mesiá‰e a stanul na místû svatém (kdo ãte 

rozumûj), konajíce v‰echny mocné skutky své. Jdûte 

a rcete lidu sluÏebnému: Tento jest Ubu. Pravte to 

nikoli vskrytu, jako zbabûlec, ne v pfií‰efií, jako ten 

jenÏ se bojí, ale vefiejnû, bez báznû a hany. Král Ubu, 

pseudomesiá‰, nepfii‰el, aby spasil mnohé, ale aby 

naplnil ducha skutky tûlesn˘mi, aby vykoupil nás, 

zbaviv nás vûãného bfiemene – totiÏ dualismu du‰e 

a tûla. NeboÈ kdo má sná‰et vûãn˘ boj du‰e s tûlem, 

to opakované podléhání, tu tûla, onehdá zas du‰e? 

Ono ‰patné svûdomí, jeÏ pfiichází bez zfietele na 

vítûze, aby t˘ralo zmuãenou du‰i ãi bezboÏné tûlo? 

Svûdomí, jeÏ fieÏe a pálí, aÈ uãiníme vítûzem 

kteroukoli ãást svého ãlovûãenství? Proto pfii‰el ten 

velk˘ sjednotitel, ten BÛh poÏivaãnosti a vûãné 

nedoÏranosti, jenÏ slove Ubu. Pfii‰el, aby z útrob 

bfiicha svého smrad vypustil a jednostejn˘m uãinil 

svût.

Hovnajs!

Jdûte a rcete lidu sluÏebnému:
Proã vûãnû nûkde stojíte jako nûmí, v rukou archy 

popsané, proã sv˘mi nejist˘mi úsmûvy obluzujete, 

aniÏ byste svedli mnohé ãi nemnohé z  cesty jejich? 

Jdûte a ãiÀte skutky tûla, sluÏte králi Ubu se srdcem 

horoucím, tak jako prve jste slouÏili, aniÏ by za Vámi 

kdo pfii‰el! CoÏ nesly‰íte vlivn˘ hlas krále Ubu, jenÏ 

pravil hlasem mocn˘m: Hovnajs! Jdûte tedy a uãiÀte, 

jak bylo fieãeno!

Ten, jenÏ pfiijít nemûl a pfieci pfii‰el, si vybral Vás za 

své sluÏebníky, abyste neãinili tak jako prve! Abyste 

nestáli na nároÏí ulic a nenabízeli StráÏnou vûÏ 

a Probuìte se! On, král Ubu praví nyní k Vám: 

Probuìte se nyní vy ze svého snu, slezte ze sv˘ch 

stráÏn˘ch vûÏí a pohleìte, jak slovo skutkem uãinûno 

jest! Hovnajs v‰ude jest vÛkol, kam oko dohlédne 

a ucho doslechne, jen Hovnajs v‰ade jest! Já vÛli Va‰i 

a chtûní va‰e zmûním ve svÛj opak, jen já dám vám 

to, co nikdo nechtûl a ãeho jste se nenadáli! Jen já 

slíbím vám, od ãeho kaÏd˘ prchá a pfieci utécti 

nemÛÏe, já sliby své plnit dovedu! V‰ak ptejte se 

pfiedkÛ sv˘ch a zadky va‰e vám odpoví. Teì trubte 

fiití v tubu a rcete: 

AÈ Ïije ná‰ dobr˘ otec a král Ubu!

Chór:
AÈ Ïije a bzdí ná‰ otec Ubu, aÈ má jej lid sluÏebn˘ 

od nyní aÏ na vûãnost jen plnou hubu! Sláva jen Otci 

a králi Ubu, to trubte fiití v tubu!

Lid sluÏebn˘ kdyÏ slova tato sly‰el, probudil se ze 

sna a ze stráÏné vûÏe spû‰nû se‰el. A shlukl, splynul 

v jeden ‰ik. 

Hovnajs!, teì volá jeden kaÏd˘ sluÏebník. 

LEKTOR ZAHLUBOVAČ
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DANIEL ·TVERÁK

vyjde
v nakladatelství

Dlouholetá záhada jezera Lochness

 je koneãnû objasnûna. Mezinárodnímu 

t˘mu pavûdcÛ se zároveÀ podafiilo vyfie‰it 

problém v‰ech záhadn˘ch tvorÛ na Zemi, ktefií 

dlouho vzbuzovali zájem záhadologÛ. Tito lidé 

budou mít koneãnû klidn˘ spánek - podfiezali si pod 

sebou vetûv a objekty jejich zájmu jiÏ neexistují, nebo 

brzo zmizí ze svûta. V‰echny tyto legendární tvory 

likvidují tyto ãtyfii diluviální pfií‰ery, které pfieÏily na 

jihoamerick˘ch stolov˘ch horách 

a nûjak se dostaly dolÛ.

KURÁTOR PROVEDITOR
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„ToÏ se na to, taÈko posadíme, neboÈ to bude 

vypadat jako pfiedná‰ka.“ Oba usedli 

doprostfied laviãky na místo, které bylo 

vyhfiáté zadkem muÏe, kter˘ tu pfied chvílí 

loupal okurku. Usedli ãelem k zelenému 

domu, aby vidûli, zda se nebude vracet 

z mejdanu od Pawlowské deprivant 

Viewegh. Brzy k nim pfiisedla polohluchá 

a poloslepá stafiena a frivolní bezdomovec.

DÛchodcova manÏelka si pod sukní prohráb-

la hust˘ klín a spustila: „Zdalipak ví‰, Ïe 

zdravou stfievní flóru hubí antibiotika, stres, 

vyãerpanost, koufiení, cukr, alkohol, konzer-

vaãní prostfiedky a plísnû?“ „Nikoliv,“ zavrtûl 

dÛchodce zápornû hlavou. „Ve stfievû se po-

tom mnoÏí hnilobné bakterie a vznikají rÛzné 

toxické látky hnitím stfievního obsahu a vlast-

ním vyluãováním mikroorganismÛ.“ „Fuj,“ 

komentoval to struãnû dÛchodce. Jak usly‰ela 

baba slovo „fuj“, neodkladnû si vymûnila 

místo s bezdomovcem, aby lépe sly‰ela na 

druhé ucho a pfiitom vidûla zdrav˘m okem na 

dvefie Vieweghova domu. Po krátké odmlce 

zpÛsobené pohybem komparsu, dÛchodcova 

Ïena pokraãovala: „Naru‰uje se vstfiebávání 

Ïivin a jejich syntéza. Ruku v ruce se stfievní 

disbiózou jde vût‰inou i candidová infekce.“ 

„Co to?“ podivil se dÛchodce, jak od nûj 

v tomto místû manÏelka správnû oãekávala, 

neboÈ o takové vûci jaktûÏiv nesly‰el. „Je to 

tak, taÈko,“ fiekla. „Candida je parazitická 

kvasinka, která osidluje moãové cesty, 

pohlavní orgány, játra, plíce, trávicí trakt, 

ústa i jiné orgány.“ „Candidu tam nechci,“ 

pravil dÛchodce resolutnû. „Pfii tomto stavu 

jako zpuchfielá zeì se rozpadá zábrana mezi 

krevním i lymfatick˘m obûhem a stfievy.“ 

Po tûchto slovech jeho manÏelky se blízko 

na ãinÏovním domû mezi patry ulouplo kus 

omítky a s rachotem se zfiítil do projíÏdûjícího 

koãárku s mal˘m dítûtem, kter˘ pilotovala je-

ho matka. Ř ev malého paviána, kter˘ se vy-

trvale domáhal matefiské lásky, rázem ustal. 

Matka zabraná do mobilování si ani 

nepov‰imla, Ïe koãárek ztûÏkl pod kilogramy 

omítky a dÛraznû zabrala. „Toxiny spolu 

s patogenními mikroorganismy, to jest bak-

teriemi, napfiíklad enteropatogenní E. coli, 

houbami a viry, se pak dostávají do celého 

tûla,“ pokraãovala v˘znamnû manÏelka. 

DÛchodce se v my‰lenkách pfiestal zab˘vat 

cizím fakanem a ihned se vrátil k tématu. 

„Kvasinka Candida vymû‰uje jedy, které niãí 

Devianti, deprivanti
Paní uãitelka v dÛchodovém vûku ‰la pomalu parkem a rozhlíÏela se po 

lidech. Jako by hledala nûjak˘ dÛvod, pro kter˘ by se s nimi pustila do 

fieãi. Zastavila se u laviãky, na níÏ sedûl muÏ, kter˘ peãlivû, bez zjevného 

spûchu loupal noÏíkem okurek. Slupky kladl spofiádanû do pfiipraveného 

igelitového sáãku. Paní se zálibnû podívala na muÏe a pravila: „Já, pane, 

kdyÏ cítím vÛni okurky, tak si musím vzpomenout na své dûtství na ven-

kovû. Chodili jsme s dûtmi na pole a trhali jsme tam ty okurky a jedli 

jsme je je‰tû za‰pinûné od hlíny. Ty okurky hroznû vonûly. Kdykoli ucítím 

okurku, pfiipomene mi to dûtství.“ 

„Tomu rozumím,“ fiekl pán nevzru‰enû, „to já, kdyÏ zase vidím pûkné 

pevné poprsí, tak si vzpomenu na to, Ïe mû má matka pod vlivem nûjaké 

reklamy na produkty z kravského mléka jako kojence pfiedãasnû odstavila 

a násilnû pfieorientovala na Sunar. To ale pro mû nejsou pûkné vzpo-

mínky na dûtství.“ Paní pok˘vala hlavou a rozhlédla se po nûkom jiném, 

s k˘m by si lépe pohovofiila. „Chcete kousnout?“ volal za ní muÏ, ale 

ona jen mávla rukou, aniÏ by se k nûmu otoãila. Co kdyby chtûl na 

oplátku pfiiloÏit ústa k jejímu Àadru? I kdyÏ, to asi uÏ ne, uklidnila svoji 

mysl, kdyÏ si uvûdomila realitu Ïivota v souvislosti s plynutím ãasu. MuÏ, 

kterého taková my‰lenka nenapadla ani na vtefiinu, dojedl okurku a zbyt-

ky spofiádanû vyhodil do blízkého ko‰e na odpadky. Stará paní v nûm 

evokovala sobeckou my‰lenku na to, Ïe nûktefií lidé by chtûli kecat, Ïe 

hledají nûkoho, kdo by nastavil své u‰i k cizímu pouÏití. Mûl za to, Ïe 

nejvíc se potfiebují svûfiovat dÛchodci a mladé maminy s mal˘mi dûtmi, ti, 

ktefií mají málo pfiíleÏitostí k hovorÛm. Zvedl se z laviãky a utfiel si ruce 

do kapesníku. Naslouchat nechce nikdo, ale vykecat se v‰ichni. Dfiíve to-

muto úãelu slouÏily zpovûdnice, dnes lidé ochotní napnout své u‰i. To já 

ale nejsem, fiekl si spokojenû a zamífiil k námûstí bfií SynkÛ.

Ze schodi‰tû památníku hor‰ích ãasÛ nad laviãkou se ozvalo cválání 

Ïensk˘ch podpatkÛ „Ty se, holka, ale lep‰í‰, uÏ jsi zase mr‰tná jako 

je‰tûrka,“ pochválil penzista o pÛl století mlad‰í manÏelku, která mu 

vbíhala do náruãe po mramorov˘ch schodech do Svatoslavovy ulice. 

„To uÏ bude‰ zase brzo lítat na kolobûÏce jako ta trapajda ·tûpánová po 

Hradû!“ „Teì mám zase jin˘ problém,“ volala mu manÏelka v ústrety. 

„Ale co, tak povídej, neboÈ jak pravil vousat˘ klasik, ãlovûka potû‰í, kdyÏ 

usly‰í o cizím ne‰tûstí, a jiná zpráva to jistû nebude.“ „Já jsem ale tvoje 

vlastní ne‰tûstí,“ pfiipomenula mu dobrácky jeho manÏelka. Penzista se 

krátce zamyslel a pravil tich˘m hlasem: „To má‰ asi pravdu, ale uÏ mû 

nenapínej na skfiipec a fiekni, kde tû zase co bolí.“



buÀky, pfiiãemÏ tûlo se brání zánûtem, dále chemické deriváty po‰kozující 

psychiku a pfietûÏující imunitní systém, zejména lymfatické uzliny, kde 

se pak tvofií nádory. Toxické látky se vyluãují také kÛÏí, coÏ zpÛsobuje 

rÛzná její po‰kození a zmûny. Zaplavují také mozek a zpÛsobují bolesti 

hlavy, únavu a deprese. âast˘mi následky zniãení stfievní mikroflóry jsou 

zácpa a prÛjem. Nûkteré pfiemnoÏené hnilobné bakterie mohou vyprodu-

kovat histamin zpÛsobující alergie.“ „Dost uÏ,“ vyskoãil dÛchodce, „ty 

mû niãí‰, Ïeno. K ãemu tento vûdeck˘ úvod, fiekni mi to rovnou! Má‰ 

zácpu, prÛjem, vytvofiil se ti nádor, má‰ po‰kozenou psychiku, únavu ãi 

depresi?“ „Bolí mû hlava,“ fiekla dÛraznû manÏelka a otoãila svoji hlavu 

na druhou stranu, aby naznaãila nepfiekonateln˘ odpor k manÏelovu 

oãekávání. „Kecá,“ pravil polohlasitû bezdomovec a zaklonil hlavu za 

laviãku, aby si s babou mohl vymûnit v˘znamn˘ pohled. „BoÏe mÛj, zase 

ten star˘ problém,“ zaúpûl dÛchodce. „To aby sis nemyslel, Ïe mû zase 

bude‰ veãer obtûÏovat sv˘mi nestoudn˘mi návrhy,“ pravila zavile jeho 

manÏelka. „Ale kdo jin˘ neÏ já? Kdy jindy neÏ teì a kde jinde neÏ 

zde?“ pravil plaãtivû. „Bolí mû hlava,“ opakovala zavile jeho manÏelka. 

„Koupíme jogurt s levotoãiv˘mi bakteriemi a obnovíme stfievní flóru,“ sli-

boval dÛchodce. „Nasadíme placebo,“ licitoval dále, „vytvofiíme erotické 

prostfiedí,“ sliboval. Erotické prostfiedí na manÏelku zabralo. „Erotické 

prostfiedí je pfiedev‰ím prostfiedím placené lásky,“ odpovûdûla mu 

vzru‰enû. „ProtoÏe jsem v na‰em domû nejlep‰í, bude‰ platit jako mouro-

vatej! Nebo nejsem nejlep‰í?“ otázala se jej zkoumavû. „Jsi jediná a tedy 

nejlep‰í,“ uznal manÏel. 

Jeho manÏelka si znovu spokojenû rukou prohrábla k‰tici pod sukní. 

Frivolní bezdomovec ti‰e hvízdnul a kradmo, av‰ak obdivnû se zahledûl 

na dÛchodcovu manÏelku. Zdála se mu v‰ak b˘t pfiíli‰ mladou a pro jeho 

deviantní vrtochy nezku‰enou. Polohluchá a poloslepá baba v˘znamnû 

luskla prsty, kdyÏ zaslechla vzdálen˘ zvuk vefiejí zeleného ãinÏáku. Dvefie 

se otevfiely a Viewegh se vypotácel z domu bíl˘ jako kfiída. „Celou noc 

psal sraãky, teì jde nûkam na polívku,“ komentoval to bezdomovec. 

Z blízkého kostela se ozval zvuk zvonu, kter˘ zval vûfiící na církevní pot-

lach. Frivolní bezdomovec by byl rád kostel nav‰tívil, kdyby tam nebyla 

taková zima a kdyby tam docházející baby nenosily tak nemoÏnû dlouhé 

suknû. DluÏno ov‰em dodat, Ïe bezdomovec nebyl toliko bezdomovcem, 

ale v souladu se scénáfiem tohoto dojemného pfiíbûhu mûl i dvojroli, 

neboÈ byl zároveÀ i gerontofilem. Cítil se b˘t vzru‰ován snûhovû bíl˘mi 

vlasy stafien, jejich vrásãitou kÛÏí a stafieckou pigmentací, stejnû jako 

bezzub˘mi ústy, slibujícími nevídané rozko‰e, ale pfiedev‰ím jejich senilní 

demencí, která mu umoÏÀovala ve vhodné chvíli ukojit deviaci. Oblíbená 

vûta dementÛ: „Pane Berka domÛ, já chci domÛ…“ jej vÏdy iniciovala 

k akci. Jeho aktivity mûly vÏdy stejn˘ scénáfi: Bedlivû se rozhlédl, uchopil 

stafienu v pase a zatlaãil ji do blízkého prÛchodu, kde jiÏ mûl pfiipraven˘ 

otevfien˘ dekl od kanálu. Stafieny se vÏdy zpoãátku ochotnû poddaly 

tlaku, neboÈ netu‰ily, co má zlotfiilec v plánu. Urãit˘m problémem bylo 

jen jejich na‰lapání do relativnû úzkého ãtvercového otvoru v zemi. Díky 

kvalitním vysok˘m botám od firmy Vagabond (které si bezdomovec ukra-

dl na adrese podle reklamy na Rádiu 1) a dobfie mífien˘m kopancÛm 

v‰ak obvykle sestup do podzemí netrval pfiíli‰ dlouho. Odtud pak bylo 

relativnû snadné hnát babu spletitou sítí podzemní praÏské kanalizace, 

v romantickém prostfiedí zpûnûn˘ch saponátÛ, kde se tfipytily poletující 

duhové bubliny ve svitu jeho baterky. 

V podzemním pelechu, vystlaném bezplatn˘m deníkem Metro pak byl 

jeho chtíã na bezbrann˘ch stafienách ukojen 

a bezdomovec dosáhl vrcholu. Po hrÛzném 

ãinu vÏdy vystrkoval baby do podzemního 

bludi‰tû chodeb, kde mnohé bloudí dodnes. 

Dnes mûla b˘t pfiedmûtem jeho sadistického 

útoku polohluchá, poloslepá stafiena, která 

vzru‰ovala gerontofilního bezdomovce 

absencí své zubní protézy. Deviantovi v‰ak 

nepfiálo ‰tûstí. Ve zhovadilém útoku mu 

nejprve zabránil neãekan˘ pfiíchod obou 

manÏelÛ. Kromû toho na rohu nuselské rad-

nice blízko vchodu do jeho podzemí postáva-

la dvojice SvûdkÛ Jehovov˘ch s prospekty, sli-

bujícími svût bez konfliktÛ. Takov˘ Ïivot by 

ale zkaÏeného ãlovûka, jak˘m byl frivolní 

bezdomovec, nebavil. Bezdomovec ov‰em 

netu‰il, Ïe pfied malou chvílí ukofiistili rom‰tí 

sbûratelé kovÛ litinov˘ dekl od kanálu, 

opfien˘ v ze‰efielé chodbû o zeì, a v˘hodnû 

jej prodali v blízké nákupnû druhotn˘ch 

surovin, ãímÏ zabránili zametení stop po 

chystaném trestném (podle vlastního naturelu 

nahraì milosrdném) ãinu, neboÈ spolu 

s deklem zmizely zároveÀ i otisky jejich 

nemyt˘ch pafiátÛ. 

Gerontofilní deviant proto vybûhl trapem 

z laviãky za pí‰ícím deprivantem a poÏádal 

jej alespoÀ o dvacku na slepiãí v˘var 

s rohlíkem, nestoudnû nafiedûn˘ vodou 

v pomûru 1:1, jejÏ uvafiili pro otrapy, kter˘m 

je líto vydat peníze za normální 

vydatn˘ obûd, v bufetu nedaleko odtud, 

v Nuselské ulici. Spisovatel, kterému se 

dnes v noci nedafiilo, jej v‰ak hrubû odbyl. 

„Parchant jeden, takovejch prachÛ vydûlá na 

blbcích a nekápne z nûj ani kaãka,“ komen-

toval situaci rozezlen˘ bezdomovec, kterému 

nezbylo neÏ si stoupnout do vstupních pros-

tor metra a nabízet kolemjdoucím slátaninu 

nazvanou Nov˘ prostor. Baba sv˘m zdrav˘m 

okem bedlivû sledovala scénu, pfii níÏ znám˘ 

spisovatel, kter˘ se vetfiel do srdcí paní 

a dívek fingovan˘m milostn˘m dopisem 

vylepen˘m ve vagonech metra, odmítl 

oprávnûné poÏadavky bezdomovcovy, bez 

napûtí. „Ten by si nechal pro korunu koleno 

vrtat,“ fiekla polohlasnû, ale Ïádn˘ redaktor 

deníku Super nebo Blesku nebyl nablízku, 

aby sdûlené nafoukl a odevzdal do redakce 

k oti‰tûní, a nikdo dal‰í nevûnoval jejím 

slovÛm pozornost…

(z knihy Rozumím sv˘m deviantÛm 
– vy‰lo v nakladatelství Clinamen)
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Ráznû skoncovat s rozmáhajícím se lesním 

pychem rozhodl se nejmenovan˘ potomek 

slavného feudálního rodu, kdyÏ v jeho 

restituovan˘ch polesích opût zavedl tûlesné 

tresty. Navzdory tomu, Ïe si jeho lesníci neví 

rady s pfiemnoÏen˘mi medvûdy, jakoukoliv 

pomoc ze strany laické vefiejnosti brysknû 

odmítají a dopadené pytláky na jejich 

úlovcích nemilosrdnû utloukají odvûtven˘mi 

kmínky z novû vysázen˘ch smrkov˘ch 

monokultur. Proti této praxi marnû protestují 

aktivisté z Greenpecek, odmítající jakékoliv 

po‰kozování lesního porostu. Ve sv˘ch 

protestech jsou podporovány sdruÏením 

Jihoãesk˘ch pramatek, které se obávají 

následného nedostatku a tudíÏ podraÏení 

vánoãních smrãkÛ. Jak ale ukazuje 

publikovan˘ snímek, na jejich protesty není 

ani v nejmen‰ím brán zfietel a surová praxe 

je nadále aplikována na tûlech polapen˘ch 

pytlákÛ za cynického doprovodu valdhorny, 

kter˘ má pfiehlu‰it poslední náfiek neboh˘ch 

obûtí. Poukazy na poru‰ování jejich lidsk˘ch 

práv mimofiádnû poniÏujícím zpÛsobem 

odmítla tisková mluvãí Rurální policie 

s odÛvodnûním, Ïe nemohou zasahovat do 

majetkoprávních operací majitele panství, 

neboÈ jsou hájena mezinárodními deklara-

cemi, jejichÏ jsme fiádn˘mi signatáfii. 

IVO MEDEK KOPANINSK¯

Na v˘‰e uveden˘ch diskusních stránkách nepfiátelé tzv. tfietí 

cesty opût varovnû zvedají ukazováãek. Nechci vÛãi nim 

neuctivû zvedat svÛj tfietí prst, ale musím fiíci bez ohledu na 

mínûní stoupencÛ první a druhé cesty, Ïe tfietí cesta, ãtvrtá cesta 

a zejména cesta pátá mû velmi láká svoji rozmanitostí, ‰irok˘m 

zábûrem, barvou a vÛní (rozumûj v duchovním smyslu). To, co 

pfiedvádí tzv. demokratické spoleãnosti od první svûtové války aÏ 

dosud, je hnus a bída v rozmanit˘ch podobách. To mne 

opravdu neuspokojuje, protoÏe je to vÏdy jen varianta na drama 

Alfreda Jarryho Král Ubu. Proã bych to mûl volit a podporo-

vat? Pro mne je nejschÛdnûj‰í tzv. pátá cesta, spoãívající v tom, 

Ïe rovnou zvolím stranu, která má v ãele svého volebního lídra 

(vÛdce) Krále Ubu. Îe je to f iktivní, nebo literární osoba? Ale 

nemylte se pfiátelé, je to osoba stejnû Ïivotná, jako volební 

programy stávajících politick˘ch stran. V˘sledky pÛsobení 

Ïiv˘ch bytostí ve vysoké politice (politick˘ch stran) vedou ke 

stejn˘m v˘sledkÛm, jako f iktivní pÛsobení Krále Ubu: TotiÏ ke 

zmaru 

a tzv. imbrogliu (rozpadu), coÏ je opak konstrukce. Lhaní 

politikÛ je souãástí programového vybavení krále Ubu. 

ZneuÏívání moci je také souãástí image krále Ubu. Tento král 

je zároveÀ zbabûlcem i hrdinou, stejnû jako politikové. Je to 

„Autorita” i úplná nula, stejnû jako politikové, ktefií dovedou 

zrazovat své voliãe na tzv. politickou objednávku. Chcete 

pokraãovat? Radûji ne, chápu. Moje pfiedstava je taková: 

ZaloÏme politickou stranu Krále Ubu! Bude to zfiejmû jediná 

politická strana, která bude dÛslednû dodrÏovat svÛj program. 

Postavíme nûkde na viditelném místû (nejlépe na místû 

generalissima Stalina) sochu Alfrédu Jarrymu, jako stvofiiteli 

a pojmenovateli pseudomesiá‰tví! Nebudeme tam chodit klást 

vûnce, ale budeme se tam pfiicházet bavit, neboÈ Král Ubu nás 

osvobodil od pfiedstav a m˘tÛ, které nelze realizovat. âlovûk se 

sv˘m zvífiecím tûlem podobn˘m praseti se nikdy nepozdvihne 

nad svoji Ïivoãi‰nou úroveÀ. Neustále bude chtít vlastnit, 

ovládat, Ïvanit do v‰eho, otravovat Ïivot a niãit pfiírodu. Bude 

chtít rozhodovat o bytí a nebytí ostatních lidí a v‰ech 

Ïivoãi‰n˘ch druhÛ.

Pokud má b˘t politika alespoÀ trochu úãinná a smysluplná, 

musí pouze hledat, najít a instalovat do vefiejného Ïivota 

prostfiedky, které mu v tom zabrání. V tom tkví smysl a úãel 

politiky, a nic víc se nikomu nemÛÏe povést.

Eduard Vacek



Podobnû jako Kjótsk˘ protokol by mûl 

fungovat nov˘ projekt Evropské Unie na 

ekonomické pozdviÏení v˘chodní Evropy chu  -

d˘ch a stále je‰tû postkomunistick˘ch státÛ. Neza-

mûstnanost, nebo zamûstna nost státních podnikÛ 

mizivé produktivi ty, poskytuje lidem neskuteãné mnoÏství 

volného ãasu a to dokonce i v zamûstná ní. Volné odpoledne 

je na západû dnes pfií mo luxus, kter˘ se zaãíná zvolna ‰ífiit 

stfiedov˘chodnû. Tato masivní poptávka vyvolala otázku, zda by si 

západoevropané nemohli od sv˘ch v˘chodních sousedÛ voln˘ ãas ku-

povat. 

Pokud by k tomu do‰lo, poptávka zpÛsobená utrácením tûchto penûz by 

postupnû zvy‰ovala zamûstnanost. Následovnû by do‰lo k obrácení trendu 

smûrem k nákupu volného ãasu z nov˘ch pfiistupujících zemí. 

Jsme pfiipraveni na nejvût‰í úspûchy v dû ji nách blahobytu.

Na projekt, kter˘ bude tyto návrhy zpracovávat, se nelze neÏ tû‰it.

KURÁTOR PROVEDITOR

Na  nalezeném snímku zachytil 

fotograf okamÏik, kdy pfiíslu‰nice 

Pomocné stráÏe rurálnej polície 

A. Hromãáková perlustruje sprejerku 

B. Farbiãkárovou. Tato byla 

zadrÏena pfiímo pfii ãinu, kdy skoro 

kompletnû zohavila rodn˘ dÛm 

vûhlasného patafyzika Regenta 

Ubudoxologie pro Slovensko 

a pfiilehlé oblasti v˘luãnû 

stylizovan˘mi ornamenty, neboÈ je 

negramotná. Její malá inteligence jí 

na‰tûstí nedovolila pochopit prost˘ 

fakt, Ïe absolutní vût‰ina sprejersk˘ch 

nápisÛ je stejnû neãitelná. Pokud ano, 

tak nesmyslného obsahu, postrádající 

jakékoliv sdûlení, takÏe její negramot-

nost pfii tomto poãínání by urãitû 

nebyla na závadu. Naprosté 

dokonání ohavného ãinu, to jest 

zne‰vafiení i plochy zábradlí pavlaãe, 

zabránila pouze ta okolnost, Ïe 

pachatelka, jsouc zabrána do svého 

vandalského poãínání nechala si 

dal‰ím neznám˘m pachatelem ukrást 

‰taf le. Oba pfiestupky znaãnû 

nav˘‰ily statistiku zloãinnosti 

v básníkovû rodném hnízdû.

 IVO MEDEK 

 KOPANINSK¯
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***
Martinovi Stejskalovi

Sedí mi na rameni poslední vrána noci
sedí‰ mi na rameni
jako loutka andûla dûtství
kdy v‰echno bylo dál a zároveÀ blíÏ
kdy se nám krátily kalhoty

Najít svou paní bídu
i s ní se dá spát a Ïít
najít br˘le do snu
abych tû koneãnû uvidûl
jak umírá‰ na fiece jitra které uÏ není tak vzdálené

Otãe ná‰ rozjetého vlaku do nadûje
milosrdná sestra revolveru
která o mnû v‰echno ví a nikomu nic nepoví

Je uÏ málem opravdu jaro
na loukách kvetou na‰e vûãné cigarety
na loukách kvete ná‰ stesk
kaluÏe plné hvûzd
kaluÏe plné slz a louÏí

KdyÏ jsi nejdál jsi nejblíÏ
tenhle ver‰ je poslední kapka noci
pfietékající vínem
kdyÏ jsem daleko tak kvetu
poznat sebe je osudné
poslední v˘stfiel ver‰e rána

Karel ·ebek Benátky nad Jizerou 27. 3. 1992



·karda hnidákolistá

je podivná kvûtina, asi jako pampeli‰ka, teì asi myslíte, Ïe budu psát blbosti,
a ono to tak vylouãené není
sluneãní rosa na oknech s trpasliãími stfievíãky
‰plhám po horách aspoÀ v dopisech
v neodeslan˘ch dopisech a restech
slan˘ch dopisech
dopisech, jichÏ jsou plny dopisní schránky a redakce
neodeslané slané korespondence, hraniãící s mofii
náhle jedu na kole
co se dûje?
nûkdo pí‰e do novin, jin˘ stojí u vrat, psát na stroji je urãité násilí
zvlá‰È kdyÏ pfieskakují písmenka jako ‰ohaji pfies oheÀ
skákali pfies propast v UMPRUMu
pfies propast oblaãného nebe jako para‰utisté vzlétající vzhÛru
ve dvou vzhÛru
na blankytné rose, ‰ÀÛfie utkané z rosy, jeÏ mne pojí s realitou
tohoto zabláceného dne
tenisky a holínky a kedsky
rána vzduchovkou a z ptáãka se sype pefií
Láìa dostává
otec po mû mr‰tí holínkou
je krásné ráno, utíkám z domova
zde pfiece kvete p‰enice, pí‰e pan prezident Havel na om‰elém psacím stroji, po stûnách 
jeho pracovny pne se bfieãÈan jako Rolling Stones a ona je duha, nikdy první, nikdy druhá, 
je jako ze zlata, vidím ji celou ze zlata jak myje schody a ona jako duha, kapiãky rosy 
zrcadlící se v prázdném odpoledni.
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plazmové obrazovky ukazovaly kaÏdého 

z nich a celé to pfiená‰ela doublevize. 

Kosmonaut ukazoval vesmírnou techni-

ku, dával lidem ochutnat vesmírné jídlo 

a rozdával dûtem vesmírné cigarety.

„Spad’ si z Marsu?“ zafival prezident 

– znám˘ ochránce dûtí.

„Ty to neví‰?“ rozchechtal se kosmo-

naut.

Davy na námûstí se hned pfiidaly. 

Prezident tam stál a usmíval se jakoby 

nic.

Poãítaã na‰tûstí rychle vybral otázku, 

kterou dûti dávaly nejãastûji:

„Jak se sere ve vesmíru?“ objevilo se na 

levé obrazovce místo prezidenta, o jehoÏ 

mravnost se pokusily infarktové mdloby. 

PÛvodní úsmûv mu v‰ak zÛstal, takÏe vy-

padal fakt ‰ílenû a dost se kroutil.

Kosmonaut vystoupil z limuzíny, zvedl ruce nad hlavu a zufiivû 

zamával. Davy fiiãely blahem. Kosmonaut h˘fiil úsmûvy, otáãel se, 

aby byly v doublevizi pûknû vidût reklamy na skafandru. 

Procházel vyrovnan˘mi kordony nejlep‰ích ÏákÛ k tribunû, 

podával jim ruce a byl jejich bÛh. Na scénu vstoupil prezident 

a s rozesmát˘m obliãejem mával jako kosmonaut. Dvû obfií 



„Do vzduchu,“ odpovûdûl ‰alamounsky kosmonaut a nikdo nic. 

âekání na smích prostoupila trapnost a kosmonautÛv úsmûv se 

blíÏil prezidentskému.

Podíval se na obrazovky, ke kter˘m smûfiovaly pohledy v‰ech.

Nûco se zvrtlo.

Právû naskoãil zpátky na obrazovku zkroucen˘ prezident 

s vytrval˘m úsmûvem. KdyÏ si v‰iml, Ïe je zase vidût, zamával 

ruãiãkou. Námûstím otfiásl vybuch smíchu jako tuna ekrazitu.

Prezidentovi zaskoãilo a prudce se rozka‰lal. Jeden ochrankáfi ho 

pra‰til do zad a hlava státu flusla kosmonautovi pfiímo do ksichtu. 

Davy uÏ fivaly jako smyslÛ zbavené.

„A co sex?“ nadhodil zlomyslnû poãítaã, pro zmûnu na kosmo-

nautovu obrazovku.

Prezident to uvidûl a neÏ se staãil nadechnout, zaãal se dusit.

Jeho poãínání v této slavnostní chvíli bylo tak podivné, Ïe dûti 

zaãaly ‰eptandou ‰ífiit, Ïe je to nûjak˘ kouzelnick˘ tanec proti 

nim! 

Jak fotbalová vlna zvedají se dûtské pûstiãky. Nad hlavami 

nûkter˘ch klukÛ se objevují praky s pofiádnou dvojitou leteckou 

gumou – a uÏ na prezidenta dopadají 

matice jak ‰vestky. Obklopen ochrankou 

mizí rychle za podiem. 

Lidé zase veãer vypálí prezidentsk˘ pa-

lác – letos uÏ poãtvrté. Celé mûsto bude 

mít na opravách dal‰í mûsíc hladovou 

zeì. Musí zvolit vhodného kandidáta, 

kter˘ nevydrÏí ani dva mûsíce, jinak by 

museli pracovat na venkovû.

Tfieba kosmonauta.

Nov˘ druh sebeobûtování zpÛsobila jedna americká 
televizní spoleãnost a nûkolik sázkov˘ch kanceláfií, 
které se rozhodly sponzorovat Festival Nudné Hudby. 

Jedinou podmínkou mecená‰Û v‰ak bylo, Ïe umûlecká pfiehlídka 

neskonãí, dokud nûkter˘ divák nezemfie nudou. Ihned se spustila 

vlna sázek na jeho jméno. V zájmu udrÏení u‰lechtilého umûní 

se organizátofii nakonec rozhodli jednoho ãlovûka obûtovat - 

vÏdyÈ bez mecená‰Û podporujících kulturu by dnes Ïádné festivaly 

nebyly. Protesty vefiejnosti utichly, aÏ kdyÏ sponzofii slíbili zajistit  

rodinu obûti aÏ do páté generace a zdvojnásobili v˘hry. 

Pfiímé pfienosy této nudné rulety zaãalo díky masivní reklamû, 

sledovat mnoho divákÛ,ale brzy toho zanechali, protoÏe taková 

nuda byla moc i pro otrlé. 

Miliony lidí, ktefií si vsadili na vítûze a nejvytrvalej‰í diváci, se brzy 

stali úãastníky soutûÏe a pfiestoÏe nebyli ve hfie o v˘hru, stali se 

prvními obûtmi tûchto sociálních pokusÛ. Jak jejich poãet narÛstal, 

stávala se situace televize neúnosnou. V novinách se psalo, Ïe 

televize, které umírají diváci nudou, by se mûla zakázat. Ředitelství 

televizní tajné sluÏby se nakonec rozhodlo, Ïe otrávení jednoho 

z divákÛ na Festivalu Nudné Hudby zachrání mnoho ÏivotÛ 

televizních divákÛ.

KURÁTOR PROVEDITOR
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vypracoval 
KURÁTOR PROVEDITOR

Ihned po vynálezu kola se mohl objevit mohutn˘ váleãn˘ 

prostfiedek – bojová stromová fréza (dále jen BSF), se ‰irok˘m 

potenciálem v˘znamnû ovlivnit historii bitev v poli i jinde. Tento 

hypotetick˘ první niãiv˘ bojov˘ stroj je v‰ak moÏné snadno 

okopírovat, a to mohlo vyústit v pradávné závody ve zbrojení. Tuto 

domnûnku podporuje fakt, Ïe BSF spolehlivû zne‰kodní pouze 

jiná BSF. Zjednodu‰enou verzí bez postraních kol by se dalo 

úspû‰nû bránit dobyvatelÛm hradeb a po svázání jednotliv˘ch 

kmenÛ mohlo dojít k prvnímu primitivnímu kobercovému náletu. 

Pradávné závody ve zbrojení mohly eskalovat tak, Ïe by do‰lo 

k rozsáhlému odlesnûní a poptávka po rovn˘ch kmenech by vedla 

k mnohem dfiívûj‰ímu zavedení smrkov˘ch monokultur. Tyto lesy 

by bylo tfieba zufiivû bránit pfied nepfiítelem a neÏ by padly do jeho 

rukou, radûji by je obránci vypálili. Masivní odlesnûní vede 

k povodním, které by smetly ty nejmocnûj‰í vítûzné národy, coÏ by 

vedlo k dal‰ím válkám o uvolnûná území. Vût‰í roz‰ífiení válek na 

úkor mírÛ by urychlilo v˘voj dal‰ích zbraní a utlumilo lidskost. 

Dlouhodobé setrvání v tomto stavu by vedlo mnohem dfiíve

k tzv. svûtov˘m válkám.

BSF by dokonce mohli za II. svût. války (moÏná by mûla vy‰‰í 

ãíslo) pouÏít proti esesáck˘m rojnicím na horsk˘ch loukách 

partyzáni. Pfiidáním v˘bu‰nin by také mohli útoãit na lehkou 

bojovou techniku a v pozdûj‰ích komunistick˘ch legendách i na 

tanky.

Námitka: 
Úãinnou protizbraní se jeví rÛzné 
zastavovaãe – od obyãejn˘ch kamenÛ 
po mohutné dfievûné radlice, které BSF 
rozlomí. 
Odpovûì:
Pokud by do‰lo k rozlomení BSF, trosky 

by smetly velké mnoÏství bojovníkÛ. 

Kinetická energie BSF by byla 

obrovská.

BSF zastaví spolehlivû jen jiná BSF!

Námitka 2: 
Rytífiská ãest bojovníkÛ by nedovolila 
pouÏít BSF pro její jasnou pfievahu nad 
osobními bojov˘mi prostfiedky. âest 
v boji byla dfiíve vlastní i jinak podl˘m 
panovníkÛm.
Odpovûì 2:
K zavedení neãestného boje dochází 

ve chvíli, kdy se objeví prostfiedky, které 

ho umoÏnují.



Autor jinak pûkného pfiedchozího ãlánku o BSF se hluboce m˘lí, 

kdyÏ se domnívá, Ïe datace jejího vzniku není známa. Naopak ji 

lze datovat naprosto pfiesnû, navzdory faktu, Ïe jak uÏ to u tak 

velk˘ch objevÛ b˘vá, sehrála zde svou roli náhoda. V‰e se událo 

na poãátku II. kfiíÏové v˘pravy. Tato byla jiÏ ponauãena problémy 

I. kruciády, která musela od koneãnû dosaÏen˘ch bran Jeruzaléma 

vyslat pomocnou jednotku zpût na mofiské pobfieÏí rozebrat pÛl 

tuctu lodí, aby získala vhodné dfievo na stavbu dob˘vacích strojÛ. 

Proto tento materiál druh˘ kfiiÏáck˘ invazní sbor vlekl s sebou jiÏ 

z t˘lov˘ch zásobáren na Kypru. 

V jeho inventáfii nechybûly 

uÏ ani ostrve, coÏ byly ãásteãnû 

odvûtvené kmeny stromÛ. Z vûtví 

v‰ak u kmene byly ponechány pÛl 

stopy (tehdy stfievíce ãi lokte) 

dlouhé pah˘ly. Celé zafiízení 

slouÏilo jako improvizovan˘ Ïebfiík 

ke slézání hradeb. S ním na zaãátku 

invaze zaútoãili kfiiÏáci od mofie na 

útesy machometánské pevnosti Acca se 

Ïalostn˘m v˘sledkem. Ostatnû zde o pár 

set let pozdûji selhala i modernû 

vybavená Napoleonova armáda na 

poãátku egyptského taÏení. Od hradeb 

obránci odraÏené ostrve se skutálely po 

pfiíkr˘ch útesech do nastupujících záloh. 

ZpÛsobily v nich takov˘ masakr, Ïe 

Froissard jej ve sv˘ch „Pamûtech starého 

kfiiÏáka“ naprosto zamlãuje. Radûji 

stránky své knihy zaplÀuje pozdûj‰ím 

rozvláãn˘m líãením úmorn˘ch bitek 

o jak˘si mostek v pou‰ti (sic!). 

Zatajování accského debaklu ale nebylo 

nic platné, pro jeho pfieÏilé úãastníky 

zÛstal nezapomenuteln˘m, hrÛzn˘m 

záÏitkem – a idea BSF byla na svûtû. 

Francouz‰tí minesengfii ji ve sv˘ch 

písních roznesli po celé Evropû. Také 

u nás se zpívalo v dobovém pfiekladu, 

jehoÏ ãást pro úplnost uvádíme 

v dobovém znûní:

Po tomto zaãátku pozdûji v evropsk˘ch 

‰arvátkách, konan˘ch zaãasto 

v pfiíznivém prostfiedí smrkov˘ch lesÛ, se 

pfii praktickém uÏívání konstrukce BSF 

stále zlep‰ovala. Pah˘ly vûtví byly 

pfiiostfiovány a hlavnû ponechávány del‰í 

pro zv˘‰ení valivého efektu a ‰vihu 

úderu.

Autor pfiedchozího ãlánku se v‰ak opût 

m˘lí, kdyÏ se domnívá, Ïe proti takto 

fotografie ze str. 198 fotografie ze str. 209
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vylep‰ené BSF nebylo obrany. Jako proti kaÏdé dokonalej‰í zbrani 

byla hledána dokonalej‰í protizbraÀ i protitaktika a obojí bylo 

nalezeno. Byly to tzv. dvoj i jednoruãní plamenné meãe. Tyto jsou 

sice v zámeck˘ch zbrojnicích hojnû zastoupeny a také vyãerpávající 

dílo Europäische Hieb – und Stichwaffen (Müller, Kölling, 

Platow) kde na str. 198 a 209 jsou uvádûny (v berlínském vydání 

1981) – více ménû dal‰ím omylem. ProtoÏe se do této znamenité 

publikace o zbraních vloudilo vlastnû náfiadí. Toto tvrzení dokládá 

fakt, Ïe nalezení plamenného meãe v reálu ãi zdokumentované 

v odborn˘ch publikacích jest záleÏitostí vcelku jednoduchou. Ale 

je zhola nemoÏné nalézt dobové vyobrazení jeho praktického uÏití. 

Z toho lze vyvodit dva závûry:

1) ZpÛsob pouÏití proti BSF byl utajován jako sama existence  

     BSF.

2) Toto pouÏití bylo pracnou záleÏitostí, pfiíslu‰ející spí‰e ãeledi 

     a knechtÛm, pansk˘ stav se zaÀ hambil a nepfiál si b˘t pfii jeho 

     praktikování zpodobÀován.

Obrana proti BSF a její následná likvidace totiÏ probíhala 

následovnû:

Proti smûru útoku BSF se postavilo v fiad pfiíslu‰n˘ poãet meãi 

„plameÀáky“ vybaven˘ch rytífiÛ. Poãet a rozestupy byly stanoveny 

pfiedpokládanou velikostí oãekávané BSF, odvozené z velikosti 

okolního stromoví. Rozestupy byly stanoveny tak, aby pfii stfietu 

hroty BSF útoãily do mezer mezi 

napaden˘mi. Tito drÏeli obouruã své 

pfiedimenzované meãe plamenn˘mi 

ãepelemi pfied sebou, opfien˘mi hrotem 

proti svahu. KdyÏ se na tuto fiadu 

zubat˘ch ocelí BSF dovalila, vlastní 

rotací se rozfiezala na jednotlivé ‰palky. 

Tyto pak jiÏ záloha vyzbrojená bojov˘mi 

sekerami, hravû upravila na palivo, 

vítané pod kotle polních kuchyní. Pro 

pfiípad, Ïe by kmen BSF byl pfiíli‰ siln˘ 

a nestaãil se samovolnû pfiefiíznout, byly 

meãe pfied zá‰titou opatfieny zaráÏecími 

hroty (viz vyobrazení ve jmenované 

publikaci na str. 198).

Tato pomûrnû úspû‰ná taktika likvidace 

BSF vedla a nutila její uÏivatele 

k pouÏití ãetn˘ch strategick˘ch 

pfiekvapení. âastou praxí bylo pouÏití 

materiálu na BSF z jiného polesí, takÏe 

stromoví mûlo jiné rozteãe vûtví neÏ na 

místû vlastního boji‰tû. To likvidátory 

BSF vedlo k v˘mûnû meãÛ za ozubené 

sekery na dlouh˘ch dfievcích, oddalu-

jících uÏivatele od ‰vihajících vûtví. 

Vylep‰ené modely byly vybaveny 

protihákem k zaseknutí do svahu. 

(V uvedeném zdroji na str. 249 opût 

mylnû uvedené jako Trabantenglefen). 

Tato opût úãinná inovace vedla uÏivatele 

BSF k ãasto zoufal˘m pokusÛm. Na 

závûr pfiipomínám vskutku kuriózní 

pfiípad, znám˘ jako „Adlergebirsk˘ 

stfiet“, kdy byla BSF pracnû valena 

zezadu proti svahu stránû do zad jejích 

likvidátorÛ a z dÛvodÛ utajení zákefiného 

útoku kvÛli uti‰ení nebyla vÛbec zbavena 

jehliãnat˘ch ãástí. Tolik ke zjevn˘m 

omylÛm v pfiedchozím ãlánku.

fotografie ze str. 249

Autor jinak vysoce vûdecky fundovaného 

pfiedchozího pfiíspûvku se m˘lí v ãem se 

m˘lím. V mém ãlánku není ani zmínka 

o reálné historické existenci BSF, natoÏ 

pak o pfiesném datu jejího vynálezu. 

AÏ do vzniku pfiedchozího textu patfiila 

k oboru vûdecké hypotetiky, kam teì 

jiÏ samozfiejmû nepatfií.

KURÁTOR PROVEDITOR



„Ale no tak, máte talent, nûco umíte, 
tak co si dûlat hlavu z jedné záleÏi-
tosti…” (kruci, sakra, Ïe by 
vepfiedu…?…nûjak jsem z toho 
vypadl, hm).
„Ale kdyÏ já…Búú… kdyÏ já…” 
po‰kytla si sleãna Renátka a její 
éterické tûlo zmizelo za kapesníkem.
„Tak uÏ neplaãte,” tlapky, tlapky – 
(„otevírá se to vzadu na háãek – hurá!”) 
vÏdyÈ znáte v‰echny ty pomluvy od 
tûch závistiv˘ch bab, no tak, rozmaÏou 
se vám oãiãka,” sbíral trpûlivost.
Sleãna Renatka byla skuteãnû úplnû 
pitomá. Ale za to, co jí scházelo na 
hemisférách, bohatû nahrazovaly 
pfiednosféry. TéÏ mûla vosí pas a vosí 
my‰lení. To jest neuvûfiitelnou 
schopnost vyrojit se tam, kde bylo 
moÏno nûco uzobnout. A kolegynû, 
které sice mûly vosí my‰lení, ale vûk 
a postavu karety. A byly staré a zlé, 
a proto plakala.
Pán byl téÏ star‰í, ale o to chtivûj‰í a 
proto utû‰oval.
„Ale, ale, no ,no. Tak se nabumbejte, 
bude vám líp,” zamumlal uÏ docela 
zoufale.
„VoÏere‰ ji a stejnû ji nemá‰ kde 
vopíchat,” zaznûl mu do ucha skfiípav˘ 
hlas.
„Já se na chvilku pÛjdu omluvit,” 
zmohla se na kloudné slovo sleãna 
Renatka a v celku rovnû ode‰la od 
stolu.
„Jde blejt,” fiekl znova hlas.
Pán se rozhlédl, odkud Ïe to pfiichá-
zí a…
 Na stole v louÏi piva dfiepûl skfiítek. 
Patrnû spí‰e noãní mÛra, ale protoÏe 
nebylo 
po zavíraãce, byl to skfiítek. Mûl na 
sobû neuvûfiitelnû (coÏ vzhledem 
k úkazu byla blbost) ‰pinavé jégrovky 
na k‰andách, na nohou obrovské 
chlebáãky z patek od celozrnného 
chleba, kol krku mot˘lka ze slupky 
od dietních párkÛ, puntíkovaného 
plísní a pfies rameno na ‰ÀÛrce, 
z nepochopiteln˘ch dÛvodÛ, roliãku 
toaletního papíru.
„Já tû vidím???!” vlastnû se spí‰ otázal pán.

Pan Erik si zfiídil hospodu. Malou, hezkou, útulnou a ukecanou. 
Chodilo se tam tlachat. A chlastat. Ne, Ïe by se do ostatních 
hospod chodilo dûlat nûco jiného, ale tady se to dûlalo líp. NeÏ 
pan Erik natoãil pivo, dozvûdûli jste se tolik historek ze Ïivota, 
Ïe jste ani netu‰ili, kolik se toho do pÛllitru vejde. 
A navíc s pfiíslibem zaruãen˘ch kontaktÛ, nejménû do senátu, 
s dobrou mírou, pûnou a slu‰nou cenou.
Nebyla to klasická hospoda na oÏírání s v˘ãepem a sálem. Bylo 
to souzákoutí. Prostû nûco, co vznikne v domû, kde vám sklepy 
nejprve vykradou a pak obydlí lidiãkové, jejichÏ existenci 
skuteãnû vy-cítíte. A kdyÏ si jich sdostatek uÏijete, pak zjistíte, 
Ïe mít místo sklepÛ hospodu je vlastnû docela pfiíjemné.
Nálevníci tam chodí jen na ãas, a pan Erik dokonce dohlédne 
na to, aby neblili po domû, nefivali po desáté… A vÛbec, je to 
tak pfiíjemn˘ a hovorn˘ pán, Ïe kdyÏ po ránu najdete v po- 
pelnici opilce, tak ho potichu zasypete odpadky, zaklapnete 
víko a dûkujete panu Erikovi, Ïe ten odvoz komunálu platí za 
vás.
A to nádherné otevfiení! Celému domu bylo zdarma ‰patnû 
nejménû den. Pak se to je‰tû dalo dokrmit. I po zavíraãce. 
KdyÏ pan Erik je tak hodn˘… a povídav˘…
Inu, tak si pan Erik vykecal hospodu. Malou a útulnou, ve 
sklepû jednoho, bohuÏel starého domu. Byl to velice star ,̆ 
tich˘ dÛm, coÏ v centru mûsta nemá b˘t a proto oÏil.
Hospoda jela. KaÏd˘ den bylo narváno. Ceny slu‰né, míra, jak 
uÏ bylo fieãeno, pfiijatelná. ·tamgasti mûli svÛj stÛl a pan Erik 
toãil, stavûl kaÏdému jeho osobní vzdu‰n˘ zámek a promlou-
val… Hosté pili, jedli, hovofiili, poslouchali, platili… Îivot se 
zde ukecával k smrti.

A v jednom souzákoutí star‰í pán s plaãící sleãnou hovofiil.
„Bú!”
„Ale, sleãno Renatko,” ruãka ochranitelka si dovolila nená-
padnû obejmout rámû, 
aby zjistila, Ïe sleãna má opravdu podprsenku.
„Tak si z toho nic nedûlejte…,” tlapky, tlapky (kdepak se to asi 
rozepíná?).
„Búú,” sleãnû Renatce evidentnû nebylo do hovoru.
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schopen pochopit, kdo mu z hospody 
hosty vyhání.
Skfiítek smekl obrovské zrzavé tupé, 
za‰oupal chlebáãky a pfiedstavil se:
 „Já-ZestruãÀováãek.”
„A kdepak jsi se tady vzal?” optal se 
pan Erik z nedostatku jakékoliv 
konverzace, neboÈ skfiítka tûÏko 
mÛÏete chtít nûãím ohromit.
„No ví‰,” ZestruãÀováãek nikdy 
nikomu nevykal. „Tady se po staletí 
nedûlo nic, byly tu sklepy, v nich 
brambory, my‰i, sem tam nûjak˘ 
pavouk a uhlí. My‰i a pavouci toho 
moc nenakecaj, brambory tlejou 
a klíãkujou a uhlí, je prostû uhlí. A ty 
babky tady, co si ho kupovaly, byly tak 
hluch ,̆ Ïe to ani tûm uhlífium nestálo 
za to je vokecávat, Ïe je vokrádaj. 
Nebyl jsem zde zapotfiebí. A pak jsi 
pfii‰el TY. TvÛj bÛvolí hlas v tom tichu 
pavoukÛ a brambor, jemného vífiení 
mouru pod my‰ími tlapkami a trep-
kami stafienek, stvofiil mne, skfiítka 
ZestruãÀováãka. 
A budu tady bydlet a zestruãÀovat 
v‰echny kecy, co tady usly‰ím, protoÏe 
chci mít klid, a ãím dfiív si tady ty blb˘ 
lidi fieknou, co chtûj, tím dfiív vypadnou. 
„No a já jim to ulehãím,” dodal a opravdu 
se zestruãnil – zmizel. 
Panu Erikovi sklaplo – jako nikdy. 
Skfiítek ZestruãÀováãek se nedal 
okecat, ani podplatit, neboÈ neexistu-
jící bytost penûz nemá zapotfiebí. Ale 
bohuÏel byl a zestruãÀoval.
I poté, co pan Erik, kter˘ si ode‰el pro 
radu do jiné hospody, se pouãen vrátil 
a rozsypal do kaÏdého rohu sÛl, 
omluviv se v‰em duchÛm domu… 
ZestruãÀováãek mu oznámil, Ïe sÛl 
v rohu je mu u …, tedy ukradená. Pan 
Erik se rozplakal a vyhledal kartáfiku. 
Ta ho zkasírovala a fiekla, Ïe má 
v domû cosi divného. Tedy patrnû se 
zde kdysi cosi stalo, ale ona s tím, po 
zaplacení karetného, nic neudûlá.
Pan Erik vyhledal astrologa. Ten mu, 
kupodivu, sdûlil, Ïe má v domû cosi 
divného. Jen si asi spletl popisné ãíslo, 
ale jinak to sedûlo.

„KdyÏ není zhasnuto, tak jo,” fiekl skfiítek.
„Ale já bych tû vidût nemûl!” vzpouzel se pán.
„Heleì se, mû je putna, jestli mû vidí‰, nebo ne, já jsem skfiítek 
a to Ïe na mnû zírá‰ jako absolutní trouba, coÏ skuteãnû jsi, na 
vûci nic nemûní. A kromû toho, jsem skfiítek zl ,̆ takÏe jestli ti 
bude je‰tû blbûj‰, neÏ po tom jabãáku, co ti tady prodali jako 
archivní víno, do kterého ti pingl je‰tû plivnul, mû to potû‰í” 
a skfiítek se velice odpudivû zakfiehnil.
NeÏ se pán vzpamatoval, skfiítek zabûhl na záchod a sdûlil 
sleãnû Renatce, Ïe krom sexu, kter˘ stejnû za moc stát nebude, 
ji nic jiného neãeká. Pán uÏ má pfied dÛchodem a krom nûjaké 
té pohlavní choroby (coÏ sleãnu Renatku, i kdyÏ jí to fiíkal 
skfiítek, velice urazilo), od ní nic jiného neãeká a dát nemÛÏe, 
ba ani nechce.
ProtoÏe bylo léto, sleãna Renatka prchla ze záchodu bez 
kabátu, rozlouãení a zaplacení.
Pán smutnû zíral na skfieta, vypil nûkolik panákÛ a poté, co mu 
na kaÏd˘ pokus 
o konverzaci skfiítek fiekl, Ïe se to doma provalilo a bude brajgl, 
pán si ho ‰el ozkou‰et. A byl, tedy brajgl.
Skfiítek byl dÛsledn .̆ KaÏd˘ veãer obe‰el v‰echny stoly 
a kaÏdému fiekl nûco pûkného. Vût‰inou tak pûkného, Ïe hosté 
touÏili si to okamÏitû odnést s sebou domÛ a uÏ nikdy se pro 
podobn˘ záÏitek nevrátit.
RoztouÏen˘m mladíkÛm sdûlil, Ïe aã do sleãny nalijí zbytek 
svého kapesného, stejnû to bude nanic. Naivkám zase, Ïe pán 
si pod tím obrovsk˘m svetrem stejnû chce najít jen jejich kozy. 
Pro kaÏdého mûl nûco pûkného. Hospoda se vylidÀovala.

Jednou veãer si tak pan Erik podpíral svou hlavu nad hosty 
nepouÏit˘m v˘ãpultem a také spatfiil skfiítka.
„Kterejpak ty si?” zeptal se malomyslnû, neboÈ stále nebyl 
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Pan Erik vyhledal senzibila. Ten byl 
hodn ,̆ neboÈ pfii‰el osobnû.
„Jak vytáhne virguli, bude‰ naprosto 
zbyteãnû cálovat,” upozornil pana 
Erika ZestruãÀováãek. 
âlovíãek senzibil opravdu vyndal cosi 
roztfiepeného a jal se s tím ‰mejdit po 
v‰ech koutech souzákoutí – a Ïe jich 
bylo.
„To má‰ za kaÏdej kout nejmíÀ pût 
stovákÛ, a teì ti tady bude trotlovat tak 
dlouho, dokuì bude‰ mít na to 
prachy,” pouãil pana Erika skfiet.
„A pak ti fiekne, Ïe má‰ pfiemístit v˘ãep,” 
skfiet si znudûnû strãil ‰pinav˘ pafiátek 
do ‰klebu a po celou tu dobu, co senzi-
bil mluvil o geopatogenních zónách, si 
ho se zájmem dumlal.
Ano, byly tam geopatogenní zóny 
a draãí Ïíly. Proti tomu staãilo jen 
pfiemístit v˘ãep. No, vlastnû pfiekopat 
v hospodû úplnû v‰e, a kdyÏ koneãnû 
nebylo nic na svém pÛvodním místû, 
hospoda by mohla znovu otevfiít.

A v jednom souzákoutí star‰í paní 
s mladíkem hovofiila.
„BÛÛ.”
„Ale pane Martine, neberte si to tak…” 
a její novû provedená liposukce se 
obtoãila kol pánû Martinov˘ch 
vycválan˘ch ramen.
„Chce tû vojet a ty to ví‰, tak zaãni, aÈ 
uÏ to má‰ za sebou, za ten flek to stojí,” 
ozvalo se ze stolu.
„Prosím?” vyjekla nûco uÏ si pamatující 
dáma.
„Nesly‰í mû, je totálnû sebestfiednej,” 
ujistil ji skfiítek. „Ale to, Ïe tady s tebou 
dneska byl, rozkecá po celém 
pracovi‰ti…” skfiítek se podrbal na 
tupé. „A nebude to nic hezk˘ho,” 
zapátral spárkem kdesi v dífie po 
zadním zoubku. „A aÏ se to dozví 
manÏílek, tak i kdyÏ jsi mu ukradená 
a s milenkou má daleko víc starostí, 
protoÏe je v jináãi, patrnû pude‰ 
z domu,” pok˘val hlaviãkou a se 
zájmem sledoval, jak se dáma vyjeãela 
z hospody.

Pan Erik, ten veãer, ze zoufalství vypil i kakaov˘ likér pro 
dámy, usnul na záchodku pro personál a kdyÏ se probral, 
povolal zaklínaãku.
Pfii‰la velice impozantní dáma v rÛznobarevn˘ch hábitech, 
cinkající mnoÏstvím rÛzn˘ch rituálních amuletÛ, zavû‰en˘ch 
na v‰ech moÏn˘ch a patrnû i nemoÏn˘ch místech tûla.
„Jé, ta je dobrá,” k pánû Erikovû radosti se ZestruãÀováãek 
málem udusil smíchy.
„Teì vyndá jakási vykufiovadla a poãárá ti celej lokál kfiídou,” 
informoval skfiet pana Erika, zatímco se zájmem nakukoval 
zaklínaãce do kabely velikosti slu‰né ptaãí klece.
Madam uãinila, jak bylo fieãeno a poÏádala o koÀak.
„Hele, bafni ji za zadek a vyraÏ, aÈ si u‰etfií‰ prachy,” skfiet mûl 
ten den mírumilovnou náladu.
„Je na houby, dûsnû chlastá a patrnû ti tady nûco ‰lohne,” fiekl 
a spokojenû se natáhl do louÏe piva na stole.
Pan Erik nedbal, a tak si ‰el ZestruãÀováãek lehnout.
Ten veãer do‰el koÀak, kakaov˘ likér, zelená a je‰tû cosi, co 
dokonce nemûlo ani vinûtu. Pan Erik spal ve v˘ãepu a zaklí- 
naãka na záchodcích.
KdyÏ se probral, zjistil, Ïe vidí dvakrát, coÏ by nebylo tak zlé, 
(s tím byl vzhledem k bolavosti hlavy srozumûn), ale Ïe vidí 
dvakrát skfieta, po tak drahém zaklínání, ho ranilo. 
„Ty zde?” tûÏce odlepil jazyk od patra.
„A co si ãekal, voÏralo?” pfiátelsky se zeptal skfiet. „Ty si váÏnû 
myslí‰, Ïe mÛÏe‰ skfieta zru‰it Àákejma ãáramárama na zemi?” 
zajímal se ZestruãÀováãek a mezitím mlsal vylit˘ lógr ze stolu.
„Huhl,” vzdychl pan Erik.
„Nebo mû snad chce‰ umlátit fakturama za ãarování?” skfiítek 
pobavenû zastepoval na stole.
Pan Erik se preventivnû stáhl pod stÛl.
Skfiítek chvilku o ãemsi vzru‰enû debatoval s pavouky v rohu 
a pak si ‰el lehnout, zde jiÏ více nebylo koho zestruãnit.
Dny se posléze vlekly stejnû napínavû, jak ve sklepû na 
brambory. Nikdo nepfiicházel, pivo vûtralo, pan Erik chvilka-
ma plakal, chlastal a nûkdy i zvracel. ZestruãÀováãek zmizel.

Jednoho dne se dvefie otevfiely a dovnitfi vnikl host. Pan Erik 
ze sebe smetl pavuãiny, jimi uklidil stÛl, postavil pfied hosta 
pivo a v pfiedtu‰e zl˘ch událostí prchl na záchod.
„To pivo je zvûtral ,̆” upozornil hosta skfiet.
„Co je ti do toho, pitomãe,” zavrãel host, vzápûtí si v‰iml 
skfieta a zajeãel „A VEN!!!”
ZestruãÀováãek se zmûnil v malinkou m˘dlovou bublinu a ti‰e 
vytûkal z lokálu.
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(Pfiíspûvek je vyveden v nejlep‰í souãasné 
alibistní novináfiské ãe‰tinû)

Jak si moÏná na‰i ãtenáfii dobfie pamatují, jedním ze slibÛ 

bylo také vy‰etfiení a potrestání dfiívûj‰ích, na‰í pfiísloveãnû 

pomalou justicí opomíjen˘ch, zloãinÛ. Jejich v˘ãet by ale 

pfiesáhl technické moÏnosti na‰eho nepravidelného periodika. 

Tím spí‰e, Ïe pravdûpodobnû pÛjde pfii tomto dal‰ím mytí 

rukou nejspí‰e i o fie‰ení jiÏ zdánlivû odloÏen˘ch pfiestupkÛ. 

Zdá se, Ïe na vyloÏenou politickou objednávku policie 

rozkryla ãást novû poloÏené vozovky u ·ebalovic, kde 

v 8. století na‰eho letopoãtu do‰lo k dopravní nehodû. Jak 

snad ukazuje nov˘ nález nádoby u levé nohy kosterního 

pozÛstatku jezdce, k pojistné události do‰lo patrnû pod vlivem 

alkoholu. Podrobnosti v˘sledkÛ ‰etfiení odmítla tisková mluvãí 

Rurální policie sdûlit s odvoláním na údajnû neukonãenou 

expertízu kriminalistické laboratofie.

IVO MEDEK KOPANINSK¯

Obfií vinnou klobásu vyplavilo Labe 
na neznámém místû.
Guinessova kniha rekordÛ (dále jen GKR) 

je nejdÛleÏitûj‰í knihou souãasnosti. Cílem 

oficiálních rekordmanÛ je kromû zápisu do 

historie a knihy také snaha proniknout do 

televize. ProtoÏe jsme se dosud domnívali, 

Ïe v televizi by chtûl b˘t kaÏd ,̆ pfiiná‰ejí na‰e 

pfievratné poznatky opravdu nov˘ pohled 

na svût.

Proti hnutí GKR v‰ak vystupují podvratné 

skupiny a buÀky, které napadají její 

samotnou podstatu. Pfiekonávají rÛzné 

rekordy, ale na ústfiedí to nehlásí. Na 

internetu zvefiejÀují své v˘kony a usvûdãují 

tak oficiální GKR z neplatnosti. Pohnutkou 

tûchto ilegálních rekordmanÛ je samozfiejmû 

snaha proslavit se pfies internet.

KURÁTOR PROVEDITOR



vy‰lo v nakladatelství

Netradiãním zpÛsobem zv˘‰il kulturu 

prodeje v pfiedvánoãním boomu fietûzec 

minimarketÛ, kter˘ zavedl prodej v˘taÏku 

z ver‰Û známeho avantgardního básníka 

V. S., balen˘ v pÛllitrov˘ch plechovkách 

(obr.1). Na‰i degustátofii ovûfiili, Ïe v této formû 

jsou surrealistické básnû lehce stravitelné i mal˘m 

dûtem, které si po jejich konzumaci poãínají 

skuteãnû energiãtûji. Toho je dÛkazem 

obr. ã. 2, ukazující nov˘ vzhled kolonie praÏsk˘ch 

taxikáfiÛ, která byla pÛvodnû realizována ve stylu 

podnikatelského baroka. Ke zmûnû do‰lo v závûru 

literárního veãera, kter˘ neopatrnû a nezodpovûdnû 

uspofiádala pro své svûfience a jejich malé 

kamarády ze sousedství vychovatelka M. T. 

Proti této vznesl státní Ïalobce obvinûní 

z po‰kozování cizí vûci, Ïháfiství a ohroÏování 

mravní v˘chovy mládeÏe. Jak f lagrantní dÛkaz 

nekulturnosti na‰í justice! Ten také nûmû 

obÏalovává pût rakví, zfieteln˘ch v dolní polovinû 

snímku. Skr˘vají ostatky pomocného personálu, 

kter˘ uhynul pfii obûtavém zachraÀování majetku 

milovan˘ch zamûstnavatelÛ. Tvrzení náãelníka 

poÏárního zboru (na snímku zakrouÏkován drÏí 

hlídku), Ïe dotyãní zachraÀovali cennosti majitelÛ 

hlavnû pro sebe, není doloÏeno. Jistû není bez 

zajímavosti, Ïe mladiství provinilci, propu‰tûní po 

v˘slechu domÛ, postavili tamo poetovi improvizo-

van˘ pomník.

Na XXVII. mistrovství svûta ve stihomamu zvítûzil 

v˘konem 3 056 bodÛ anonymní Malajec, kter˘ vûfií, 

Ïe americká vláda zatajila zmizení prvního kosmo-

nauta a mimozem‰Èané ho geneticky zkfiíÏili s první 

opicí ve vesmíru, která se také nevrátila. V˘sledkem 

je on a proto ho teì chce kdekdo zlikvidovat.

Druh˘ byl reprezentant Spojen˘ch státÛ John 

Crolsky. Vûfií Ïe v˘robci jednoho krmiva podprahovû 

ovlivÀují jeho koãku televizní reklamou, aby jiné 

znaãky neÏrala.

AÏ tfietí skonãil favorizovan˘ profesor Kompresor, 

autor teorie nulové variace, ke které dospûl filozofo-

váním. Trpûl nejhlub‰í beznadûjí ze v‰ech úãastníkÛ 

soutûÏe. Pfiedstava, Ïe se uÏ nikdy nic nezmûní, je 

naprosto dûsivá. Profesor Kompresor vyvrací teorii, 

Ïe zmûna k hor‰ímu je hor‰í, neÏ Ïádná zmûna.

KURÁTOR PROVEDITOR
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Po Spojen˘ch státech americk˘ch, kde vyuÏívají jako vûznice staré 

nepotfiebné zaoceánské parníky plavící se po oceánech, pfii‰li na 

my‰lenku vyuÏít jako vûznice v oblacích stará nepotfiebná letadala 

ãe‰tí konstruktéfii. Hlavním dÛvodem k rozpracování této 

my‰lenky jsou pomûrnû ãasté útûky nebezpeãn˘ch vûznÛ z vûznic, 

stejnû jako trvalé pokusy pa‰ování nepovolen˘ch pfiedmûtÛ do 

vûznic. My‰lenka je zaloÏena na geniálním nápadu, Ïe z letícího 

letadla není moÏné uprchnout a není sem ani moÏné dopravit 

jak˘koli nepovolen˘ pfiedmût. Pokud vûzeÀ dosáhne nároku na 

propu‰tûní po odpykání trestu uloÏeného soudem, má moÏnost 

letadlo kdykoli opustit ze zadní plo‰iny, která je k tomu úãelu stále 

otevfiená (samozfiejmû bez moÏnosti revidovat své rozhodnutí). 

Kromû zv˘‰ení pocitu bezpeãnosti spoleãnosti (spoleãnost je 

zbavena strachu z nebezpeãn˘ch vûzÀÛ) lze od této novinky 

oãekávat stále se sniÏující poãty nebezpeãn˘ch vûzÀÛ. Podafiilo se 

nám získat pfiedbûÏn˘ nárys konstrukce, kter˘ byl jiÏ konzultován 

na generálním fieditelství VûzeÀské sluÏby vãetnû doprovodné 

legendy.

a) NádrÏe na pohonné hmoty, které jsou doplÀovány v prÛbûhu 

    letu z létajících cisteren

b) Vlastní lÛÏková ãást, blok spoleãn˘ch ubytoven, kde tráví 

    odsouzení vût‰inu svého ãasu.

c) Strojní a ovládací ãást vûznice, odkud je objekt fiízen 

    prostfiednictvím velínu (d). 

d) Velín a prostor urãen˘ pro vedení 

     vûznice. Místo, kde se rovnûÏ konají 

     pravidelné ranní porady vedoucích 

     pracovníkÛ vûznice

e) Samotky (prostor vyhrazen˘ pro 

     vûznû, ktefií se dopustili prohre‰ku 

     proti kázeÀskému fiádu nebo jinak 

     poru‰ili své povinnosti)

f) Souãást ubytovny – spoleãenské 

     prostory pro volné chvíle odsouzen˘ch

g) Fitnes a posilovna (pravá ãást urãená 

     pro odsouzené, levá ãást pro 

     zamûstnance vûzeÀské sluÏby)

h) Sauna

i) Sportovi‰tû s nataÏenou sítí pro 

     nohejbal

j) Bûzící pás pro trénování bûhu

k) Jídelna pro pfiíslu‰níky vûzeÀské 

     sluÏby

l) Vlastní pekárna a v˘robna produktÛ 

     urãen˘ch k rychlé spotfiebû vãetnû 

     skladov˘ch prostorÛ

m) Sklad palivov˘ch ãlánkÛ

Prostory neoznaãené písmeny jsou 

pfiedmûtem utajení, neboÈ jde 

o strategická místa projektu.

Nejãastûji pokládaná otázka pfii 

konzultaci na GŘ VS âR:

Jak se budou v této vûznici stfiídat 

dozorci a zamûstanci VS âR?

               Odpovûì:

               To jsme zatím je‰tû nefie‰ili.

LEKTOR ZAHLUBOVAČ



Dan ·tverák

vûnováno  fiádu a pofiádku
- zat˘kám tû – kámo!
- drÏ ty ruce, aÈ je vidím – tati!
- zabavuji vám tento podnik!
- udej sv˘ rodiãe!
- va‰e drzé poznámky jsou protizákonné!
- jestli se jenom podíváte na fla‰ku 
 – budete 3 dny blít!
- provozujete nezákonné polohy 
 – za trest budete pracovat!
- pfiikládám va‰emu chování skryté pohnutky!
- to nebyla pouliãní slavnost, ale demonstrace!
- pfieji si, aby lidé jako vy neexistovali!
- dívá se jako by vûdûl víc neÏ fiíká!
- chce tady nûkdo nakládaãku?

Dan ·tverákDan ·tverák
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Mezi nejváÏnûj‰í dopravní problémy silniãní dopravy osmdesát˘ch 

let devatenáctého století patfiily ve Spojen˘ch státech americk˘ch 

cyklisté. I kdyÏ se bohuÏel nedochovaly pfiesné statistické údaje 

o dopravních nehodách zpÛsoben˘ch provozem cyklistiky na 

vefiejn˘ch komunikacích, byli cyklisté zfiejmû nejãastûj‰ím zdrojem 

havárií a dopravních nehod. Podle na‰ich informací z roku 1896 

musel Federální úfiad pro dopravu opakovanû administrativnû 

zasáhnout do extenzivního rozvoje v˘znamného odvûtví (cyklistic-

kého) prÛmyslu a striktnû omezit konstrukãní vynalézavost 

inÏen˘rÛ. Jen tento úfiední postup uãinil konec bizarním 

technick˘m konstrukcím, které 

ohroÏovaly bezpeãnost provozu 

na komunikacích. V dÛsledku 

restriktivních opatfiení státu se 

dal‰í v˘voj oblíbeného lidového 

dopravního prostfiedku nadále 

ubíral jiÏ jen konzervativním 

smûrem. 

Mezi nejpodivuhodnûj‰í v˘robky jedné 

v˘znamné firmy pro v˘robu jízdních kol 

v NY patfiilo obfií kolo, které vzniklo 

technick˘m nedopatfiením. Konstrukãní 

kanceláfi právû zakoupila tzv. kreslící 

pantograf, kter˘ pfiená‰el nákresy 

strojního inÏen˘ra pfiímo do v˘robních 

plánÛ. ·patn˘m nastavením pfievodÛ 

nezku‰eného mechanika do‰lo ke 

zvût‰ení nákresu, podle nûhoÏ v továrnû 

vyrobili extrémnû velk˘ a samozfiejmû 

nepouÏiteln˘ bicykl. Na jednání dozorãí 

rady byl odhlasován názor, aby byl tento 

bicykl vyuÏíván nadále v reklamû. Díky 

omylu se také tento v˘robek dostal do 

Guinesovy knihy rekordÛ jako nejvût‰í 

bicykl na Zemi. Obr. 1.

Problémy s dopravními pfiedpisy mûl majitel 

loveckého psa, kter˘ zaujal na dvousedadlovém 

modelu ãelní místo. Pes zvan˘ Harry byl pr˘ 

natolik inteligentní, Ïe na pokyn pána dovedl 

najít nejkrat‰í cestu domÛ, nebo naopak do 

kanceláfie, kde Winston Pollack (majitel psa) 

pracoval. Harry se pr˘ dovedl vyhnout 

pfieplnûn˘m ulicím, stejnû jako doãasnû 

uzavfien˘m ãtvrtím, kde zufiily ãerno‰ské 

nepokoje. W. Pollack si vzpomnûl pouze na 

jednu okolnost, kdy Harry nezvládl situaci. ·lo 

o toulavou koãku Mici, která zpÛsobila karambol 

na deváté silnici, kudy Harry s W. Pollackem 

právû projíÏdûli. Následn˘ souãet ‰kod, které 

pfiedloÏilo policejní fieditelství W. Pollackovi 

dotyãného pfiimûlo, aby vylouãil napfií‰tû 

Harryho z uliãní dopravy. Obr. 2.



Pfiedpisy pro jízdu na bicyklu, získání osvûdãení a provoz v NY 

byly velmi obtíÏné. Kromû vykonání ústních zkou‰ek pfied 

speciální komisí ‰lo také o zku‰ební projetí zvlá‰tní dráhy na 

testovacím velodromu, kter˘ pr˘ mûl tfii promûnlivé varianty. Toto 

opatfiení bylo zvoleno po velkém korupãním skandálu, kdy byly za 

úplatu pro vybrané absolventy kursÛ k dipozici pfiesné nákresy 

zku‰ební trasy, které si zkou‰ející lehko nastudovali a potom 

s lehkostí pfied komisí projeli. Zatímco ústní zkou‰ky pr˘ nebyly 

pfiíli‰ sloÏité, dráhy na velodromu pfiipomínali sloÏité vzory pro 

háãkování krajky. Teprve na základû kolektivní stíÏnosti muÏsk˘ch 

uchazeãÛ o cyklistick˘ fiidiãsk˘ prÛkaz, kdy bylo zji‰tûno, Ïe 

nároãné testy jsou schopné sloÏit pfiedev‰ím Ïeny – krajkáfiky, bylo 

od tûchto testÛ úplnû upu‰tûno. Odvolací komise dospûla 

k názoru, Ïe ‰lo zfiejmû skuteãnû o vzory pro háãkování krajky, 

které se jen omylem dostaly do zku‰ebních testÛ. Obr. 3.

Uãební dráha pro fiidiãe vozÛ i bicyklÛ 

byla zpoãátku spoleãná. Po nûkolika 

incidentech a posléze i krvav˘ch 

konfliktech do‰lo k úplnému odlouãení 

obou zku‰ebních tras, kdy byly pro jízdy 

stojních samohybÛ bicyklisté nahrazeni 

kulisami. Pfietrvávající nepfiátelské 

postoje fiidiãÛ motorov˘ch vozidel 

k bicyklistÛm (ktefií pr˘ dokázali 

se‰lápnutím do pedálÛ vyvinout vût‰í 

rychlost neÏ tehdej‰í motorové automo-

bily) v‰ak pfietvávala, neboÈ ‰aufefii strojÛ 

nepfiestávali najíÏdût i do namalovan˘ch 

kulis zpodobÀujících bicyklisty 

a zámûrnû jim kfiíÏili cestu. Obr. 4.

LEKTOR ZAHLUBOVAČ
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ohled také na neboÏtíky, s ãímÏ 
jsem právû moc nepoãítal. Jakmile 
se  ti paznehti dozvûdûli o na‰em 
úmyslu, shromáÏdili se pfied branami 
hfibitova a nechtûli nás pustit dovnitfi. 
Vysvûtloval jsem jim, Ïe koãka bude 
pohfibena u zdi, kde lehávají pouze 
sebevrazi, jenÏe nikdo z nich o tom 
nechtûl sly‰et. Netu‰il jsem, Ïe mezi 
neboÏtíky existuje rovnost. Vysvût-
lovali mi, Ïe po smrti je pr˘ jedno, 
kdo k˘m byl za Ïivota a jak z nûj 
ode‰el. Ve smrti jsou si v‰ichni bratry 
a sestrami. Nemûl jsem tedy jinou 
moÏnost, neÏli povolat jezdectvo. To 
ov‰em rozcupovalo drahé neboÏtíky 
na kousky. Nemûli si zaãínat, já je 
varoval. Mezi rozcupovan˘mi byla 
i tch˘nû, která je‰tû za Ïiva na‰i 
koãku pfiímo nesná‰ela. KdyÏ byla 
vzpoura neboÏtíkÛ potlaãena, napad-
lo mû, Ïe uloÏíme Mindu k ní. Îenû 
jsem namluvil, Ïe by si její maminka 
urãitû pfiála usmífiit s na‰í ubohou 
koãiãkou alespoÀ po smrti. Na‰tûstí 
byla má Ïena ãerstvû otfiesena 
z hrÛzné podívané na svou zemfielou 
a pfiitom znovu obÏivlou matku 
a na její opûtovn˘ skon, takÏe s tím 
souhlasila. Je‰tûÏe je to uÏ za námi. 
Jen nevím na jak dlouho. ManÏelka 
si chce jiÏ pfií‰tí t˘den pofiídit novou 
koãku. Hlavnû aby to zase nebyla 
nûjaká náladová cimprlína, ponûvadÏ 
dal‰í koãiãí funus uÏ rozhodnû ne-
hodlám zafiizovat.  

Na‰e koãka pr˘ spáchala sebevraÏdu. AlespoÀ nám to 
sdûlil veterináfi. Mûli jsme si jí více v‰ímat. Ode‰el jsem 
do mûsta zafiídit její pohfieb. Ze v‰ech funerálních ústavÛ 
mû ale vyhodili, Ïe pr˘ to je pod jejich úroveÀ. AÏ jsem 
mûl ‰tûstí u âíÀana. Řekl si o pûknû vysokou ãástku, 
coÏ mi ale nevadilo. Hlavnû Ïe bude mít Minda pohfieb. 
ManÏelka by mi to jinak neodpustila. JenÏe ono to není 
jen tak, pohfibívat v dne‰ní dobû koãku. Jeden musí brát 

PotíÏe s náladovou koãkou



Îil, byl kdysi v jednom mûstû jeden chlapíãek 
s pfiíznaãn˘m jménem Malíãek. V tom mûstû Ïil také 
bezejmenn˘ obr, kter˘ jedl lidi, jak uÏ to tak obfii dûlávají. 
Mûl v oblibû hlavnû cirkusáky, protoÏe neÏli je chytil 
a seÏral, tak se aspoÀ pobavil jejich nápadit˘mi pokusy 
o útûk. A protoÏe byl Malíãek z cirkusácké rodiny, mûl na 
nûj obr spadeno. Nejprve ov‰em chytil a snûdl jeho rodiãe. 
MalíãkÛv otec byl bfiichomluvec a jeho matka zase létala 
na hrazdû. Matku snûdl syrovou i s hrazdou, zato otce si 
pûknû povafiil a pfiitom ho nutil mluvit spálen˘mi 
vnitfinostmi, coÏ uboÏákovi pfiíli‰ ne‰lo. Nakonec mu 
obr utrhl hlavu a poslouchal, zda se budou nadále 
oz˘vat nûjaké zvuky z bfiichomluvcova bfiicha. KdyÏ se 
nic zvlá‰tního neoz˘valo, pfiirozenû kromû pfiirozen˘ch 

pochodÛ odumírajícího tûla, rozãilenû 
odhodil zbytek trupu kamsi za sebe. 
Ale jelikoÏ byl stále hladov ,̆ pokusil 
se chytit Malíãka, jenÏ byl vyuãen˘m 
akrobatem. Ov‰em Malíãka se mu 
chytit nepodafiilo. Ne Ïe by byl hbitûj‰í 
neÏ obr, ale zrovna se protrhla mûstská 
hráz, zaplavila ulice, smetla Malíãka 
do proudu a ten jej odnesl kamsi do 
neznáma. Obr stra‰livû látefiil, ale pak 
si vzpomnûl, Ïe je‰tû zahlédl nûjakou 
postaviãku u ‰apitó. A opravdu, sedûl 
tam MalíãkÛv dûdeãek, kdysi provo-
zující zamûstnání krotitele ‰elem. Na 
obra byl v‰ak krátk .̆ Ten si Malíãko-
va dûdeãka pûknû osmaÏil a pak jej 
s gustem posvaãil. 
Ubûhlo nûkolik mûsícÛ a do vylid-
nûného a roz‰lapaného mûsta se tajnû 
vrátil Malíãek, aby pomstil smrt své 
rodiny a zahubil obra. Ve svûtû se 
totiÏ od nûjak˘ch  vzdûlancÛ, ktefií 
umûli ãíst, doslechl o  chlapíkovi, 
kter˘ dokázal oslepit obra a tak to 
chtûl zkusit také. JenÏe netu‰il, Ïe 
Polyfémos mûl jen jedno oko a Ïe 
Odysseus nebyl prostoduch ,̆ a to se 
mu stalo osudn˘m. MalíãkÛv obr mûl 
oãi dvû a rozumu více, neÏ Malíãek 
s celou svou rodinou dohromady, 
a tak se stalo, Ïe obr Malíãka chytil. 
KdyÏ zjistil, Ïe to je jeho oblíben˘ 
cirkusáãek, jenÏ mu chybûl do sbírky 
kompletního menu, velice se 
zaradoval a slíbil Malíãkovi slavnostní 
skon. Povûsil ho na lano za krk na 
kostelní vûÏ, a to tak ‰ikovnû, aby se 
Malíãek neudusil a tam ho krmil 
a krmil. Tak Malíãek visel nad mûstem 
a jak se jeho bfií‰ko pûkÀouãce 
zakulacovalo, tak se mu hezouãky 
vytahoval krãek. A kdyÏ byl krãek uÏ 
dostateãnû dlouh ,̆ obr si dal Malíãka 
jako delikátní jednohub-ku místo 
pfiedkrmu k snídani, a tak mu chutnal, 
aÏ se po nûm nestaãil olizovat. Inu, 
obr je zkrátka obr a na takového si, 
milé dûti, Ïádn˘ pidimuÏík jen tak 
nepfiijde. A teì uÏ bûÏte spinkat. Pfieji 
vám krásné sny.     

Obr a Malíãek 
(pohádka na dobrou noc 

pro nehodné dûtiãky) 
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B: Co to je?
(vylétnou a spadnou)
A: Gravitace!
B: Co to je?
(vylétnou a spadnou)
A: Sakra!
(létají nahoru – dolÛ)

SCÉNA 3 – NEVIDITELN¯ OBR
(akãnû vchází C a D)
C: Dribluje s nimi neviditeln˘ obr!
(zhodnotní brysknû situaci)
D: Zastfielím ho!
(Vystfiílí cel˘ zásobník do míst 
pfiedpokládaného obra – a nic! Roze-
bûhnou se, v mohutném skoku chytí 
C B a D A. Dopadnou na druhém 
konci mraku.)
C: Co je vám? (prohlíÏí si B a A)
D: (vytahuje lékafiské pfiístroje) Jsme 
Záchranáfii Zapomnûní.
A+B: Nic nám není.

SCÉNA 4 – VODNÍ
C: Musíme je‰tû udûlat zkou‰ku 
vodou.
D: KdyÏ se budete mrskat, jste Ïiví.
A: Zdrháme, sou to jenom tupí 
roboti.
D: Mífiím na vás.
C: Budete zachránûni s písemn˘m 
potvrzením.
/opona/

(divadelní hra)

SCÉNA 1 – ZEMNÍ
Na scénû dva muÏi
A: âau vole!
(na scénu pfiichází mrak)
B: CoÏe?
A: Kdo jste?
B: B?
(hned se diví, co fiekl – mrak zahalí nohy hercÛ 
a pomalu stoupá)
A: A já?
B: Asi A.
A: Nebo C.
B: Nebo B – uÏ si nejsem jistej.
A: Jsme vÛbec písmena?
B: Písmena?
A: Jsme?
B: Ne.
(vydû‰enû se/sebe prohlíÏejí)
A: Vidí‰ mû?
B: Jo – a ty mû?
A: Jasnû. 
(uf-tfie si ãelo)
A: (zdû‰enû) ·áhni na mû.
B: Já se bojím! 
(pauza)
(podezíravû) Ty’s necejtil sv˘ ãelo!
A: Ani to nefiíkej!
B: Kurva! Taky se tak potí‰?
A: (podezíravû) Nemyslí‰, Ïe je smrtelnej?
B: Spí‰ posmrtnej!
A: DrÏ hubu, sakra!
B: Tfieba mÛÏem lítat.
(A vylétne z mraku)
A: Mysli na fyziku!
B: Na co?

SCÉNA 2 – VZDU·NÁ
Vylétnou z mraku úplného zapomnûní, 
kter˘ pfiestane pÛsobit a zase spadnou. 
A: Mysli na fyziku!
B: Na co?
(vylétnou a spadnou)
A: Na fyziku!



Po zdafiilé v˘stavû Patafyzického Collegia na Kfiivoklátû v roce 2005 

nastal dal‰í dÛvod nav‰tívit v˘stavní prostory mimo metropoli. Doporuãu-

jeme zavítat do známé galerie na jihu âech. Zde mÛÏe náv‰tûvník mimo 

jiné spatfiit silnû eroticky ladûnou sochu „Apotheosa Matky Zemû“ (na 

snímku zcela vlevo). Tato je pojednána jako peãlivû vytesan˘ akt mladé 

Ïeny, líbající hrot geologické vrtné soupravy tak náruÏivû, Ïe jí nezb˘vá 

neÏ osu‰it dolní polovici tûla. Tato urãitû pûkná navázání na tradici 

ãeskobudûjovick˘ch zemûdûlsk˘ch v˘stav si zajisté zaslouÏí na‰eho obdivu. 

Naopak na snímku vpravo je na podstavci (odbornû soklu) instalována 

zdafiilá plastika „Prezidentovy nové ‰aty“, vhodnû pfiipomínající 

aktuálnost Andersenov˘ch pohádek v na‰em prostfiedí.

IVO MEDEK KOPANINSK¯

Aby ho vydûsil a on 
pfiestal ‰kytat, pfiiloÏil 
mu k hlavû revolver.
Policie v karibském pfiístavu 

Barranquilla potvrdila, Ïe 

místní muÏ ne‰Èastnou 

náhodou zastfielil svého 

synovce, kdyÏ se snaÏil 

odpomoci mu od ‰kytání. Aby 

ho vydûsil a on pfiestal ‰kytat, 

pfiiloÏil mu k hlavû revolver. 

Poté, co zbraÀ studenta 

omylem stfielila do krku, jeho 

str˘c v rozru‰ení obrátil 

zbraÀ proti sobû a spáchal 

sebevraÏdu. 

Jak uvedla agentura Reuters, 

incident se stal v nedûli veãer, 

kdyÏ jedenadvacetilet˘ Daniel 

Galvan a o 14 let star‰í Rafael 

Vargas popíjeli se sousedy. 

Daniel zaãal ‰kytat a jeho 

str˘c, kter˘ pracoval jako ãlen 

ochranky a mûl u sebe zbraÀ, 

se rozhodl pouÏít star˘ znám˘ 

recept, tedy pfiekvapení. 

Vytáhl zbraÀ, namífiil ji na 

Daniela a ne‰Èastnou náhodou 

vystfielil. Svûdek potvrdil, Ïe 

sice „pili, ale vûdûli, co se 

dûje.” 

V Kolumbii není náhodná 

smrt zpÛsobená stfielnou 

zbraní nijak v˘jimeãnou 

událostí, ale vût‰inou jsou 

obûtmi dûti. Tradiãnû se zde 

totiÏ pfii oslavách stfiílí do 

vzduchu a dûti stojící opodál 

b˘vají pfiesnû v dosahu 

vracející se kulky, aã vystfielené 

smûrem nahoru. 

LEKTOR ZAHLUBOVAČ
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Franti‰ek Petr

TELEFUNKENTELEFUNKEN

Mozek zíral fascinovanû do magického oka stafiiãké tfiílam-
povky znaãky TELEFUNKEN. Sledoval, jak citlivû reaguje 
zmû  nou plochy kruhov˘ch v˘seãí na kaÏdé slovo hlasatele. 
Zpoãátku myslel, Ïe jde o sílu hlasu. Pak zjistil, Ïe je to ji-
nak. Pfii‰el na to, Ïe rozhoduje obsah sdûlované informace. 
âím vût‰í citov˘ náboj, tím vût‰í plocha kruhov˘ch v˘seãí se 
objevila.

„On má CIT,” pochopil mozek. „Fakt není jenom zmûtí 
souãástek… on je Ïiv ,̆” uÏasl. Vzápûtí objevoval dal‰í vlast-
nosti. Do‰lo mu, Ïe pfiijímaã ke v‰emu co fiíká vlastnû ihned 
zaujímá stanovisko. „On je ROZUMN¯ a také EMPATICK ,̄” 
pomyslel si. Teì jej zaujala rychlost a stálost reagování. Ne-
zaznamenal Ïádnou chybu. „On není jenom RYCHL ,̄ PRA-
COVIT¯ a NEÚNAVN .̄ On je také absolutnû POCTIV¯ 
a SPOLEHLIV¯!” Zamyslil se a na okamÏik pfiestal poslou-
chat. Hlas radiopfiijímaãe ustoupil do pozadí. Nevnucoval 
se. „Neuvûfiitelné!… On je dokonce POZORN ,̄ VLÍDN¯ 
a TAKTNÍ,” uÏasl mozek a jeho obdiv k pfiístroji vzrostl nad 
v‰echny meze. A tak vznikla dvojice: Mozek a rádio znaãky 
TELEFUNKEN.

„A co teprve lidé, ktefií tenhle zázrak stvofiili!“ napadlo mozek. 
„VÏdyÈ je mohu najít a popovídat si s nimi!” V té chvíli byl 
pfiesvûdãen, Ïe uãinil nejvût‰í objev svého Ïivota. Na nic uÏ 
neãekal a vydal se za lidmi. Netu‰il, kde hledat.

Náhle za sebou usly‰el dÛvûrnû znám˘ hlas. Otoãil se. Hlas 
vycházel z pfiedmûtu, kter˘ se vÛbec nepodobal jeho TELE-
FUNKENOVI. Hned vedle se klátil podobn˘ pfiedmût, právû 
hovofiil a pak hovofiili oba souãasnû. To mozek mátlo: „…Ïe 
by se navzájem neposlouchali?” pomyslel si, ale hned tu 
my‰lenku zavrhnul. „To pfiece není moÏné!” a opût se zapo-
slouchal do hovoru. „Tohle Ïe jsou lidé?” uvaÏoval dále. „Kde 
ale mají magické oko?” Chvíli hledal v˘stupy senzitivních ob-
vodÛ. „Vynikající, mají dokonce po páru,” zaradoval se, kdyÏ 
uvidûl oãi – a hned se do nich zadíval. Marnû v‰ak hledal 
dÛvûrnû známé v˘seãe. Strnul: „Proã nereagují? …co to zna-
mená? …snad nejsou mrtví? …Ïe by to nebyli lidé?” Mozek 
si nevûdûl rady. „To nemohou b˘t lidé! Tihle by pfiece neumûli 
stvofiit mého TELEFUNKENA!” MozkÛv zmatek vrcholil.

Odpoutal pohled od jejich oãí a spat-
fiil nápis. Byl na kusu látky a jeden 
z pfiedmûtÛ mûl látku na sobû. HU-
MANITY FOR LIFE, stálo tam. „Îe by 
to pfiece byli lidé? To snad ne!” Mozek 
byl v ‰oku. Co se dûlo dál, vnímal jak 
v horeãnatém snu.

„Hele, vole, vidí‰ to? … Kam to 
ãu             mí‰… támhle! … Nûco na nás 
zírá…!”
„CO to, hergot, je?”
„âert ví, nûjak˘ hovno, nebo co…”
„Vyser se na to a jdeme… musíme 
t˘ bábû zatnout tipec, neÏ se ten její 
chcípák vrátí, jinak jsme v prdeli!”
„A ty myslí‰, Ïe zazpívá?”
„Je‰tû ráda nám to ãíslo ‰pitne… Tunel 
uÏ je pfiipravenej… Kviki nám s tím 
helfnul…”
„Tak padáme… musíme je‰tû zmák-
nout mejdan v Atriu… kvÛli alibi…”

Otoãili se a klátiv˘m krokem odchá-
zeli.

Otoãil se i mozek, s jedinou my‰lenkou 
v jediném fungujícím závitu: „Kde je 
TELEFUNKEN? … Rychle zpátky!”

Nemohl ho najít. TELEFUNKEN 
zmizel. S ním i dÛm, kde Ïil. Zmizela 
zahrada, ulice, celá ãtvrÈ. Na jejich 
místû se rozpínala monstra ze skla 
a oceli. Okna s tup˘m leskem, bránící 
se pohledÛm dovnitfi. Jako oãi tûch 
pfiedmûtÛ. Mozek zoufale hledal. Na-
konec TELEFUNKENA na‰el.

Kdybyste ty dva nûkdy hleda-
li, urãitû byste je nakonec na‰li 
také. Samozfiejmû tam, kde konãí 
nepotfiebné vûci. Na smeti‰ti, kde 
jinde. Tisknou se k sobû a objímá je 
spoleãn˘ strach. Aby je neobjevili lidé. 
Urãitû by je rozdûlili.

Mozek fascinovanû zírá do vyhaslého 
oka svého pfiítele. KdyÏ sly‰í HUMA-
NITY FOR LIFE, naskakuje mu husí 
kÛÏe. Oba vzpomínají na Nedûlní di-
vadelní veãery.



Reevo Plekt

V  KINEV  KINE

Sedím v kine. Oãi mám na stopkách, ale namiesto obrazov na plátne vidím len vy‰kierajúce sa 
opice v podkolienkach. Nejak˘ chlapík je úplne grogy. Alebo si zo v‰etk˘ch uÈahuje a v preobleãení 
za oranÏového pavúka lezie po stenách, priãom si spieva hymnu Klubu osamel˘ch s⁄dc prebodnut˘ch 
otráven˘mi ‰ípmi zabudnutia. 
T̆ ch, ão sedia vzadu dobre nevidím. Sú ticho, lebo sa asi bozkávajú stra‰ne dlh˘mi jazykmi, 
ponaÈahovan˘mi na ‰kripcoch v izbách ukr˘vajúcich neodhalené a netu‰ené tajomstvá.
T̆ ch, ão sedia predo mnou vidím dosÈ dobre. Chrbáty sa im nadúvajú a praskajú, hlavy sa im smie‰ne 
k˘vajú do rytmu tikajúcich stropn˘ch hodín, ktoré krvácajú doprostred sály, kde nikto nesedí... Veì 
kto by uÏ len sedel v kaluÏi krvi okrem ohnivého papagája v rukaviciach???
Moje ruky prirástli k operadlám: nedokáÏem nimi vôbec pohnúÈ. Niekto mi po nich pí‰e samé oplzlé 
slová, ktoré ma ‰teklia na nevydrÏanie. NedokáÏem protestovaÈ, lebo mi zdrevenel jazyk, ktor˘ ma 
teraz taÏí v ústach pln˘ch ãervotoãov.
Oãi mám stále na stopkách.
Koniec predstavenia je v nedohºadne.
Chlapík e‰te stále lezie po stenách...

Rybí specialita                                             kresba E. Vacek
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VáÏená paní,
úfiední záleÏitosti organisazace OH od roku 1980 zneuÏívají 
obãanská práva pozmûn˘ch federaãních, kter˘ch od roku 
1945 po bakteriologicko-chemické války, pozÛstatek 
2. svûtové války mezinárodní zloãinci okupovan˘ch oku-
paãní armádou nacionalistickou a fa‰istickou napáchání 
na území ãs. republiky neuvûdomûl˘ nevzdûlan˘m, kter˘ 
nemûli pfiehled o evropskou západní politiku kontinen tální 
spojen˘ch státÛ a dal‰í velmoci, kter˘ úmyslnû po  ‰  kozovali 
pfiíslu‰nosti obãana socialistick˘ a federální zemi dog-
matiãtí a naivní primitivové a sadisty, kter˘ byl likvidovan˘ 
terorem a muãením generální prokuraturou Nejvy‰‰ím 
soudem a Ministerstvem spravedlnosti a dal‰í kariéristiãtí 
funkcionáfii ãleny polobyry a byra a Ústfiedního v˘boru 
KSâ a organisazece dûlnick˘ch tfiíd ÚRO a ROH. MládeÏ 
od Klementa Gottwalda súdruÏského presidenta 
v organi za ci svazu mládeÏe a pion˘rÛ a ministerstva ‰kol-
ství, nekulturovan˘, nespoleãensk˘ neslu‰nou pedago-
gickou institucí drsn˘ch chování, ztracení lidsk˘ch citÛ 
a charakterÛ, úchyln˘ch sexuálních úkonÛ zvan˘ch chu-
ligán, pasÈákÛ a polop‰ovan a dûtsk˘ch pfiev˘chovn˘ch 
domÛ, na právních pracovních táborech a útvarÛ v˘konu 
trestu od  nûtí, zanedbání vlastních rodiãÛ a uãitelÛ 
a pedagogÛ pfied kritick˘m kultem spoleãnosti teroris-
tick˘ch muãení, vykofiisÈovatelsk˘ podklad filosofie, 
zneuÏívaní vefiejn˘ch funkcí a funkcionáfiÛ zvan˘ Ïeleznou 
oporou, zloãinností pohraniãních pásmÛ ministerstvo 
vnitra a ministerstvo obrany, kter˘ úmyslnû po‰kozovali 
mezilidské vztahy, lid  skou lásku, víry, vyznání církví a boha. 
Národní v˘bory nerespektovaly Ïádosti dekretov˘ch bytÛ 
a majetkov˘. PfiivlastÀovali si projekty a vynálezy, architek-
turu, strojírenství a kultura a fil mové inscenace a televizní 
celoveãerní filmy, ãinoherní a opery a operety, kvarteta, 
symfonie a koncerty, jazz, a jusik a kritick˘ dikobrazy, 
publistika, deníky, vtipn˘ anekdoty zva  n˘ texty a melodie. 
Jmenuji se Ervin Hajnar, studoval jsem v zahraniãí v Indii, 

v˘chodním Nûmecku, ecku, Egyptû, 
Ame rice, ve Francii, Itálii. Jsem 
filmov˘ herec a umûlec a spi  sovatel 
a politick˘ kritik a pracoval jsem na 
Prezídiu aka demie vûd.
Vylep‰il jsem zemûdûlské, rolnické, 
agrotechnické, vûdecké techniky na 
belgick˘ch vylep‰ení biologick˘ch 
pra   cí technick˘ch odstranûní práci 
robot nazvan˘ch felãarÛ zemlianek 
a nevolnictva v˘voji dokonalosti tech -
niky a vylep‰ení strojírenství 
v tûÏ   kém prÛmyslu a v kultÛfie a ve 
v˘tvarn˘ch pracích. Jsem povahovû 
zaloÏen˘ citovû vûfiícím náboÏen-
stvím fiecko-katolick˘m vífie Pána 
Boha V‰emohoucího jsem bifimován 
jménem Jan. Pocházím z intelektu -
ální zámoÏné rodiny. Jsem ‰lechtic, 
kter˘ jsem Ïil a pracoval exelence 
ve Velké Británii v krá  lovsk˘ch 
ro dinách a u pana prÛmyslníka a to        -
várníka pana Forda a u pana v˘robce 
nejnovûj‰ích leteck˘ch spoleãností 
Boing a zúãastnil jsem se 
pfiírodovûdecké plavby a lovcÛ velryb 
harpunou a strávil jsem ãást Ïivota 
v Madridu ve ·pa nûlsku za období 
fa‰istického ·pa nûlska nejvy‰‰ích 
postaven˘ch rodin a ‰lechty. Îil jsem 
v Mexiku vûdecké práce architektury 
a vykopávky geo   logick˘ch prÛz-
kumÛ. Argenti na, Kanada, Sovûtsk˘ 
Svaz, Polsko, Maìarsko, Bulhar-
sko, Rumunsko, Dánsko, ·védsko, 
Tunisko, AlÏír, Itálie, Benátky a ím, 

dvougarsoniéru s kuchyÀkou (20, 12, pfiedsíÀ 10 m2) koupelna, WC, 
I. kategorie, v˘tah, II. p., státní dÛm v centru Prahy 1.

Byt tich ,̆ slunn ,̆ v domû samoobsluha a po‰ta.
tel.: byt 249 140 70, práce 53 08 39
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krásné historie vzpomínky na Itálii. Ve svobodné zemi Spo-
jené státy americké v pfiímo v hlavním mûstû Washinktonu. 
Îá     dáme, aby se zúãastnili proti lidem, kter˘ zneuÏívají své 
vefiejné funkce pfiedstavitele státu a prezidentské kanceláfie, 
ministerstvech a vlády, pfiedsedy úfiadÛ vlády a premiéra 
a poslance a publisty novináfiÛ, rozhlasu âeskoslovenska, 
Brna, Bratislavy a Prahy a televize, aby dal‰í politické strany 
zvefiejÀovaly kriticky neschopné politické ãinitele 
a od  straÀovali funkce úfiadÛ ONV, paní sociální pra-
covnice, peãovatelky a kurátorky na ochranu nemocn˘ch 
lidí, invalidÛ, pfiestárl˘ch a nezamûstnan˘ch lidí, aby jim 
poskytli péãi zdravotní, kulturní, turistickou a sociální 
zabezpeãení bytové pfii organizaci Spojen˘ch národÛ OSN 
a Mezinárodního ãerveného kfiíÏe Armády spásy a nadûje 
a v‰ech církevních organisací vãetnû svatého Otce PapeÏe 
Jana Pavla II, kardinálÛ a biskupÛ. V zahraniãním vysílání 
pro âeskoslovenskou republiku pfii konfrontaci svûdectví 
komunistick˘ch koncentraãních táborech, kter˘ schvalovaly 
ãeskoslovensk˘ obãan poslední komunistického presidenta 
súdruha Dr. Husáka, aby prezident Václav Havel a Michal 
Kováã v Slo venské republice respektovali Ústavu âeské 
a Slovenské republiky a realizovali zlep‰ení Ïivotní 
úrovnû kulturní v cestû svobodn˘ demokracie nezávisl˘ch 
svobodn˘ch povoláních umûleck˘ch a vûdeck˘m pra-
covníkÛm na obhajobu zákona poru‰ovan˘ch zákoník 
práce zákoník sociálních finanãní ekonomie a kulturní 
turistickou a spoleãenskou pfiírodních vûd a bonton vztahÛ 
mezi lidma, rodinou, láskou mezi Ïenou a muÏem, erotikou 
a sexem, aby si zanechali p˘chu a hrdosti a Ïádáme reha-
bilitaci finanãních od‰kodn˘ch od vy‰etfiujících orgánÛ, 
StB, esembákÛ a okrsky VB zamûstnanci ministerstva vni-
tra, vojenské pakty krutosti proti lid skosti, aby si zanechali 
podoceÀování lidské dÛstojnosti a mé   nûcenosti 
a vyhladovacích metod ve vazbách, v korekcích a izolacích 
pfii nucení nátlaku profesních prácích a fie  mesln˘ch 
a manuálních, kter˘ úmyslnû po‰kozovali lidské zdraví 
a omezovali domovní svobodu, aby si podruhé profesofii 
právnick˘ch fakult uvûdomovali zákony a paragrafy obránci 
mírového paktu humanismu a solidarity, Ïe obchodování 
s lidma na práci a získávat spekulaãním podvodem ne-
zákonû majetky, úmyslnû po‰kozování ãs. majetek 
a socialisticky a komunisticky rozkrádaãky trestního 
zákona, aby si uvûdomili a respektovali sv˘mu lidu 
a národu a poslanecké a kritické pfiedstavitele minister-
stvech, kter˘ napáchali nûkolika tisíce sadistick˘ch vraÏd 
muãením a terorem, loupeÏn˘ch pfiepadaãek, vykrádali 
úmyslnû byty a násilím po‰kozovali vlastní majetky 
násilím vnikali do bytu a pfii   vlastÀovali si násilím dekrety 

pfiidûlen˘ch bytÛ, organizací 
iniciátorÛ v˘hruÏn˘ma slovama, 
aby z vlastního bytu vypadly nebo 
majetku a neoprávnûnû se zdrÏovali 
v historick˘ch místech v Praze 1 
kriminální zloãinci, hulváti, rváãi, 
narkomani, notoriãtí primitivní alko-
holici a Ïenského pohlaví trestního 
zákona obÏivou získávání nekaln˘m 
zpÛsobem z financování sexem 
a dal‰í trestní ãinnosti, aby si uvû-
domili ministerstvo  zdravotnictví 
zanedbání lékafiské péãe ãs. repub-
lice v Praze 8 na Bulovce, v Praze 8 
v Bohnicích na psychiatrii od roku 
1967 mÛÏu konfrontovat a svûdãit 
proti zneuÏívání jejich fieditelsk˘ch 
funkcí panu docentu a primáfiÛ 
a dal‰ích personálních zamûst-
nancÛ ktefií igno  rovali a poniÏovali 
pfiíbuzní a ko  legové, ktefií jsou léãeni 
na pavilonech na psychiatrii, Ïe 
to jsou rizikové, aby se perso-
nály chovali k pacientÛm slu‰nû 
a neomezovali jim domovní svo-
bodu z nenávisti vlastních rodin 
domovnících popisn˘ch ãísel pobytu 
a neokrádali na konzumu pacienty, 
kter˘ úmyslnû smrteln˘mi injekcemi 
a drogama zabíjeli lidi a po‰kozovali 
úmyslnû na zdraví lidí, aby si ne  -
pfiivlastÀovali invalidní a pfiestárlé 
dÛchody, aby sociální pracovníãky 
nezadbávali své pracovní povinnosti 
a umoÏÀovali pacientÛm navracet se 
domÛ do civilního Ïivota po nûko-
lika rokÛ léãení na psychiatrii platûjí 
ze sv˘ch minimálních pfiíjmÛ, kter˘ 
pla  tûjí nájemn˘ v nepfiítomnosti 
pfii     dû len˘ch bytÛ a platí plné obsahy. 
Není správn˘ a mûli by to ptrojedná-
vat advokátní právnick˘ a náhradu 
‰kody. Na celém území ãs. socialis-
tické a fe  derální ãesky a slovensky, 
aby lidem nahradili od‰kodn˘ 
v penûzích, vy uÏívali jej pfii léãení 
prací a v˘ hruÏn˘ma slovama, Ïe je 
nepropustûjí na procházky 



a vycházky v pavilonech PlzeÀ, Dobfiany-jih v psychiatrick˘ch 
léãebnách ãs. 11 pavilonu TBC zvan˘ch alkoholikÛ, 
narkomanÛ a homose xuálních obãanÛ a nebezpeãn˘ch 
lou peÏn˘ch pfiepadaãek iniciátorn˘ch skupin s ostr˘m 
pfiedmûtem a dal‰íma stfieln˘ma zbranûma, kter˘ se stávají 
ãastûji takov˘ch zloãineck˘ pfiípady a zákon neposkytnutí 
pomoci na území ãs. republice trestního paragrafu na 
odsouzení nepodmínûn˘ch trestÛ paragraf mezinárodního 
práva trestního nadrÏování trestní ãinnosti kfiivou lichvou 
a svûdectví nepodmínûn˘m odnûtím svobody nûkolikrát 
slovnû nav‰tívil na Ïádosti zadrÏení pachatelÛ, kter˘ ve 
vlastním bytû pod alkoholick˘m nebo nepfiátelsk˘m postu-
pem chtûli osobu zavraÏdit nebo ufiíznou noÏem hlavu od 
tûla je podkladem trestné ãinnosti útok pfiedmûtem, noÏem 
nebo ãastûji sekáãem na kuchyÀsk˘ chuÈové fiízky a podklad 
trestní ãinnosti je hmotnû dÛkaz trestní ãinnosti zásuvky, 
el. vypínaãe, okna, rohoÏka u dvefií, dopisní schránka, 
po‰kození karma plynová, expediãnû vybuchla, po‰kození 
ãastûji pfiíslu‰enství bytu kter˘ jsem obeznámil pfiíkazu 
pana náãelníka v Praze 1 ve Vla‰ské ulici na Malé Stranû 
pfiíkazu pana podpraporãíka pana Vodiãku na podání 
úfiednû majitele bytu a domu, aby osoby neoprávnûnû 
uÏívání bytu získaní spekulací a podvodem vydávání neo-
právnûnû za sÀatkov˘ trestní paragraf v˘rokem slovní, Ïe si 
veme deset rokÛ nepodmínûnû trestu a zneuÏití omezování 
osobní svobody a tûÏkému újmu na zdraví nûkolikrát 
opakovaná trestná ãinnost na uvedení popisné adresy a po 
schodech, kter˘ jsou svûdky ob˘vacích domÛ, kter˘ nûkoli-
krát pfii‰li na zavolání ministerstva vnitra, kter˘ osobnû se 
pfiesvûdãili, Ïe pravdiv˘ je zápis a zaprotokolo na civilním 
obãansk˘m a trestním soudem v Praze 1 na Ovocném trhu 
paní pfiedsedkyni Románková, kter˘ na odvolání projednali 
Mûstk˘ soud v Praze 2 ve Spálen˘ ulici a pfii revisní kon-
trole urgovacích Ïadatele z úfiadu ONV Dr. ·toch v Praze 1 
Vodiãkova 18, kter˘ kaÏd˘ uvûdomûl˘ vzdûlan˘ a titulovan˘ 
ãlovûk má pfiehled o ústavû ãeské a slovenské republice, Ïe 
nûkolikrát i dopisem obeznámil starostu na úfiadu ONV 
a na bytov˘ch oddûleních paní referentku pí. Drdlovou 
a doktofii pro civilní vnitfiní záleÏitosti a majetkov˘ch 
a policii ve ·kolsky 36 na Praze 1 nezákonnû hlá‰en˘ch na 
podvodem získan˘ch bytÛ vydávání za svobodnou Ïenu 
a její druh se vydával za pfiíbuzn˘ jeho táty a ãtyfipoãetn˘ 
dûti je dÛkaz nepravdiv˘ch slov a dûti jsou agrasivní a ne-
bezpeãn˘, jak jejich rodiãe a rodina jsou sprostní, naivní 
a hulvátní primitivové, ktefií stále slibujou, Ïe po tfiech 
letech od roku 1980 si zakupují podnájmy a byty a nemají 
zájem nadále nejsou trvale ani pfiechodnû hlá‰eny v Praze 
a pozb˘vá platnost trestního zákona zákaz pobyt v Praze 

obeznámil jsem pana doktora jejich 
trestní ãinnosti, Ïe se zdrÏují stále 
osoby, které hledá federální policie 
na území ãs. republiky a nemají prá-
vo uÏívat cizí byt a majetky a nemají 
právo zanedbávat krimina listy 
a soudní justiãní znalci a právníci 
a vy‰etfiující prokuratofii nûkolikrát 
jsem Ïádal pana doktora Ernesta 
kapitán ãeské policie na Praze 1 
v Bartolomûjské. Kriminalogické od -
dûlení kores  podeãním dopisem a nû -
kolikrát jsem nav‰tívil ministerstvo 
vnitra a osobnû jsem napsal dopis 
ministru vnitra panu Rumlovi a nav-
‰tívil jsem ministerstvo zdravotnictví 
pana Bojara, b˘valého ministra so-
ciálních vûcí pana Bojara a nûkoli-
krát jsem nav‰tívil prezidentskou 
kanceláfi funkãní prazidenta Havla, 
aby zafiídil rehabilitaci justiãní 
a v‰etsky po  ru ‰ené obãansk˘ práva 
majetkov˘ a trestní, kter˘ zneuÏívají 
od roku 1945 vÛãi mé osobû a jménu 
a vyuÏívali mû pfii urãit˘ch 
vûdeck˘ch projektech, kter˘ jsem 
pracoval samostatnû na zlep‰ení 
Ïivotní úrovnû a nepodporoval jsem 
Ïádnou politickou stranu pfiedev‰ím 
nacionalistickou a fa‰istickou 
a zjistil jsem nepfiátelství komunis-
tické strany a socialistické strany 
a lidové strany, Ïe byli nepfiátelé 
módních estetick˘ch a konfekãních 
odívání charakterních citov˘ch 
a uvûdomûl˘ch intelektuálÛ 
a vy     hledávali si za obûti vy   ko  -
fiisÈovatelsk˘ch spekulacích pfii za-
mûstnání nevyhovujícím pracovním 
prostfiedím a nehygienick˘ch pra-
covních podmínkách a ubytovnách 
národních podnikÛ i pfiidûlen˘ch 
dekretov˘ch bytÛ byly závadn˘ pfií-
slu‰enství socialistického obãana po 
ob˘vání pfiíslu‰nosti nehy gienicky 
a nespoleãnosti a nekulturních spo-
lupracovníkÛ a ne    pfiátelsk˘ch spusta 
dogmatick˘ch a spousta dûlnick˘ch 
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profesí zvan˘ch chamtivnosti, neodbornosti pfiehledn˘ch 
politick˘ch mezi V˘chodem a Západem zvan˘ laikÛ 
a fanou‰kÛ sportovních a cel˘ Ïivot vydrÏovan˘ch v jednom 
pohostinství a záhadn˘ch her i do dne‰ní doby Ïijou sv˘m 
návykem tradicema zvan˘ch oveãky boÏí a beránci a ne-
vinnû napadají bezúãelnû neopráv  nûnûn osoby v mûstk˘ch 
dopravách, metre a ulicích a snaÏí se získávat ukradené 
vûci na vefiejn˘ch prostranstvích mûstech a ulicích, Ïe jejich 
jednání je podklad trestné ãinnosti.
KaÏd˘ pfiedseda svého obvodu a starosta a primátor byl 
mûli radit lidem, ktefií byli postiÏeni trestního zákona 
odcizení vûci, újmu na zdraví a dal‰í a dal‰í, ktefií páchali 
trestnou ãinnost a roz‰ifiujou infekãní nemoce a mûli by se 
zamyslet nad tváfií expedice k expedici, mûli by se zamyslet 
nad Ústavou, nad Ïivotní úrovní, Ïe nejsme Ïádní poddaní 
ani otroci a Ïe nebudeme se podfiizovat obãany ãeské 
republiky a slovenské republiky, které nadále nás po‰kozují 
pfiedstavitelé stran politick˘ch a vládních ãinitelÛ. 
Pracoval jsem ve Spojen˘ch státech v Americe v krásném 
moderním mûstû s vysok˘ma mrakodrapama a krásnou 
architektonickou sochou Svobody, která je známa po celém 
svûtû Spojen˘ch národÛ Charity OSN a v Praze na 
Mezinárodním ãerveném kfiíÏi a dal‰ích pokrokov˘ch 
humánních a pokrokov˘ch prácích na Prezídiu akade-
mie vûd a na rektorsko-profesorské Karlovû university 
spoleãensk˘ch pfiírodních vûd bontónu slu‰nosti na 
pfiedná‰kách chemicky neutrální zbranû kosmu a vesmíru 
nebesk˘ch tûles, v zoologii a v˘voji lidstva o pfiená‰ky 
lidsk˘ch bytostí atomov˘ch tûla a zvan˘ch zubních dentistÛ 
zvan˘ch hygienick˘ch koÏních estetick˘ch kosmetick˘ch 
moderních úprav módy na asencencie semináfie zvan˘ch 
bezbolestn˘ch porodÛ, na fotografick˘ch rys˘ch a zachy-
cení postav v˘tvarnou prácí tûlov˘chova a sportu a zvan˘ch 
bezbolestn˘ch porodÛ pfiemanÏelsk˘ch dokonalostí part-
nerÛ zvan˘ch charakterních povah a man˘r a problémÛ 
a erotick˘ch sexÛ progresivity plodn˘ch hormologií 
a biologií otûhotnûní Ïeny. Dûtské anal˘sie a diabetika 
kojencÛ a pracoval jsem na ministerstvu zdravotnictví, 
na ministerstvu dopravy, zastavil jsem funkci ministra do-
pravy a ministra zemûdûlství a pracoval jsem na zahraniãní 
vûci a obchodu a zastavoval jsem fieditele v úmyslu. 
Vystavoval jsem zvané slovníky a slovníky nauãné a v˘uãné 
pro pedagogické ‰koly, pomÛcky pro stfiední ‰koly 
v oborech stfiedních a vysok˘ch architekturních stavebních 
a v˘tvarn˘ch porcelánÛ a estetiky. Filmov˘ch dramaturgie 
a filmov˘ch herectvích zahraniãních filmÛ humorn˘ch 
anegdot spisovatelsk˘ch humoristick˘ch jednotlivcÛ 
a vlastní zachycení zvûfie a pfiírody fotografováním 

v˘tvarn˘m prácím na sociálních so-
ciologií ekonomii a kulturní Ïivotní 
úrovní podkladû diplomatick˘ch 
pfiedtavitelÛ a organizací mezi 
V˘chodem Západem mezi na‰ím 
kontinetálním rozdûlením repub-
lik a zem královstvích zvan˘ch 
historick˘ch dûjin pravdiv˘ch a za 
osvobození proti t˘rání poniÏování 
lidské dÛstovjonsit machynací proti 
zloãinnosti krutosti vojensk˘ch 
paktÛ zneuÏívání vefiejn˘ch orgánÛ 
a zneuÏívání vefiejn˘ch ãinitelÛ 
proti zloãinosti, vraÏdám, terorÛm, 
muãením, diktátorsk˘m reÏimÛm 
a fiá du pfiivlastnûní vynálezÛ 
a au torsk˘ch prácí a filosofick˘ch 
aby nekradli slova lidem a nepro-
sazovali za svoje my‰lenky, aby se 
necharakternû nepfietvafiovali 
a nauãili se hovofiit a mluvit pravdu 
bez vy kofiisÈovatelsk˘ch ãlovûk ãlovû-
ka nevykofiisÈuje proti vyhladovûní 
aby podporovali kultury, rozhlasy 
a televize, kazety, magnetofony, 
videa, vla   kovou turistiku, autobuso-
vou, osobní aerolinii a historické 
památky nav‰tûvovali, zámky 
a hrady a hledali si krásu pro chvíle 
odpoãinku jednotlivû, s rodinou, 
v kolektivu a ro zeznávali pfiátelství 
a nepfiátelství rozeznávali lásku, 
milování a nûÏnost a milování 
a neroz‰ifiovali se národy národ-
nosti, rasistické zloãinnosti a mstili 
si ãlovûk ãlovûka a chránili si své 
zdraví rozumov˘ a svÛj intelektuální 
charakter bliÏnímu, aby si váÏili mezi 
sebou rodiãe, pozÛstatky vûkovû 
odli‰n˘ch, aby jim zabezpûãovali 
lékafiské podmínky a ob˘vaní i domÛ 
dÛchodcÛ bez slovních terorÛ, ale 
i fyzick˘ch, aby Ïili BoÏí lás kou 
a Spasitele JeÏí‰e Krista a svatou 
v‰emohoucí matku boÏí, aby si váÏili 
svÛj vlastní Ïivot, aby zÛstala lidská 
ãest, tvofiivû vytvofiily svoje bytové 
podmínky a tvofiili svoje podmínky 



na uÏívání sv˘ch Ïivotních a dÛkazÛ pravdy historikÛ, 
badatelÛ a vynálezÛ v prácích a profesích a oborech 
Nobelov˘ch cen.
Akd. Dr. profesof pfiírodních vûd a vûdeck˘ch prací 
a profesí a mezinárodní zahraniãní politické vûdy moderní 
erotiky a sexu anatomie tû  la v˘voje lidstva, hmyzu a ãlovûka 
nezávisl˘ch svobodn˘ch povoláních a Ïádám, abyste respek-
tovala moji písemnou Ïádost napsan˘m v jazyce ãeském, 
abyste si uvûdomila, Ïe nebudou nadále nadrÏovány pa-
ragrafy trestní ãinnosti s rizikov˘ma osobama, kter˘ mi 
vyhroÏovali a chtûli zavraÏdit a zabít, abyste proti nim 
zakroãili, Ïe v mojích majetkov˘ch záleÏitostech nemají co 
pohledávat, nemám, zájem se st˘kat a hovofiit o du‰evnû-
choromysln˘ch du‰evnû zloãineck˘ch úchyln˘ch osobách 
o boãanech jejich v˘rocích slovních jejich denního nebo 
celoÏivotního analfabetického hant˘rek nebo národností 
a zpÛsobu man˘r i vãetnû poãtu rodin a dûtí, aby pfiicházel 
do konfliktu hulvátama a urãit˘mi úchylkami homose-
xu álních buzerant a buzerantek lesby a zvané prostitutky 
zvan˘ch slo vech pazd˘ry, nebo obchodování kuplífiskou 
prostituctvím pasákÛm pfii urãit˘m stupni nebezpeãí alko-
holu. To není moje kultÛra ani spoleãnost to jsou osoby 
pro mû nemilé a nepfiíjemné a jejich tváfie a pfietváfiky 
abyste si uvûdomili na v‰ech fakultách vysok˘ch ‰kol, 
abyste nevyuãovali naiv ních primitivních zdegenerovan˘ch 
genecidních rodin, kte r˘ zneuÏívají ve vlastních rodinách 
sexem v pfiíbuzenstvu a erotick˘ sex nevnímán zvífiatama 
muÏe a Ïeny a dal‰í roz‰ífiení infekãních nemocí a nevmû-
‰ovali se do soukrom˘ch vlastních záleÏitostí mezi Ïijícími 
partnery mezi Ïenou a muÏem, kter˘ po‰kozovali ve 
vlastních rodinách, vlastní tátové a mámové a sourozenci 
nebo kolegium pfietváfikou fale‰ností, v kter˘ch kaÏd˘ 
rozezná pfiítele od nepfiítele. Je tfieba realizovat rozhovory 
v televizích a pfiedsedové stran na vefiejnosti zvefiejÀovali 
o politick˘ch programech v televizích a na prostranstvích 
mûst za svobodu, za pokrok, demokracii, za svobodu 
Evropy odstranûní pohraniãních pásm znepfiátelnûní 
úsmûvem podání ruku odli‰ného jazyka a fieã a obãanství 
bez zábraÀování uvûdomûl˘ch reportních a ãasopisn˘ch 
deníkÛ za informaci.
Pfiedem dûkuji s pozdravem za vyfiízení úfiedních záleÏi-
tostí podanou roku 1980 uzákonûn˘ch rozhodnutí soudu 
vystûhováním a neopráv nû    ného zneuÏívání mého bytu 
a po  ‰kození pfiíslu‰ného ob˘vání hmot  nosti, aby byla 
nahrazena ‰kody pfii kontrole OPBh a poslance pro Prahu 
1 úfiad ONV Vodiãkova 18 na Ïádosti fie‰ení intervalem krá-
cení ãasu byly pfievedeny zákonitû podepsáni vystûhování 
osob z mé  ho bytu a vedeny exekuãní soudní vystûhování 

soudního v˘konu za protokolu 
náhrady ‰kody a usnesení obvinûní 
praÏskou policií na osoby, které jsou 
pro mû nebezpeãné a zákaz vstup 
do popisného ãísla pod trestním 
paragrafem pfii informaci krimi-
nalistÛ proti zloãinosti a proku-
ratÛry prokurátora. Trval˘m bytem 
popisn˘m ãíslem od roku 1980 na 
Újezdû 39 3. patro Malá Strana 
Praha 1 smûrovací ãíslo 11 000. 
Ob˘vací sousedi a svûdky paní Vag-
nerová, paní Mare‰ová, pan Burda, 
pan domovník Finda a pan Pe‰ta 
a dal‰í. Akd. Dr. právník vûdeck˘ 
filosofick˘ pracovník a nezávisl˘ 
svobodn˘ povolání.

·lechtic Johanes Ervin Hajnar 
narozen 25.4.1939
vlastnoruãnû podepsán 
dûkuji za úfiední vyfiízení pozdravem

41



A. Allais – Kapitán Kap

T. Campanella – Sluneãní stát

VÍT KREMLIâKA – Zemû Noc PATAFYZICKÉ POTPOURRI

VIKI SHOCK – Tiché odpoledne na zaprá‰ené pÛdû viz str. 9

 – Kapitán Kap

ella – Sluneãní stát



CIBULKOVY SEZNAMY StB:




