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Hranice padají, cesta Evropou bude volná
Česko se dnes o půlnoci stane zemí bez hranic. Přejezd do kteréhokoli sousedního státu nebude o nic
složitější než výprava z Prahy do
Kladna.
Česká republika se spolu s dalšími osmi státy EU jednadvacátého
prosince začlení do schengenské
zóny volného pohybu. Hraniční
kontroly končí. Jediné místo, kde
bude pas i nadále potřeba, jsou letiště. Na nich celníci přestanou
kontrolovat až na konci března.
Podle odborníků je pád hranic
velká událost. „Nebyli jsme bez
nich sedm set let,“ řekl historik Jaroslav Mezník. „Státní útvary své
území střežily od 13. století,“ dodal.
Že jde o velkou věc, cítí i politici.
V těchto dnech budou objíždět pohraničí celého státu a slavit. První
hraniční přechod padne tam, kde
vznikl teprve před patnácti lety. Tedy mezi Českem a Slovenskem.
Ministr vnitra Ivan Langer se
tam sejde dnes v podvečer se svým
slovenským kolegou Robertem Kaliňákem, aby přeřízli symbolickou
závoru. „Také si naposled orazítkují
pasy,“ uvedla Langerova mluvčí Hana Malá. Následovat bude ohňostroj.
Hlavní oslavy ale vypuknou až
v pátek na Liberecku. Premiér Mirek Topolánek se sejde s polským
ministerským předsedou Donaldem Tuskem v Hrádku nad Nisou.
Tam integrace východoevropských
států do Schengenu před třemi lety

začala. Přijet by sem zítra měl
i předseda Evropské komise José
Barroso a německá kancléřka Angela Merkelová.
Ze vstupu do Schengenu má podle průzkumu společnosti Westminster radost i většina českých občanů. Přes dvacet procent dotázaných
ale přiznalo strach ze změn a čtvrtina respondentů o vstupu země do
bezcelní zóny vůbec nevěděla.
To i přesto, že ministerstvo vnitra už v červenci začalo informační
kampaň, která stála pětadvacet milionů. Cílilo ji na Čechy i na cizince.
Na vstup republiky do Schengenu zareagovala i Česká pošta. Dala
do oběhu novou známku. Je na ní
ústřední slogan kampaně: „Evropou volnou cestou“ a semafor ukazující zelenou. Zvláštní známku
pošta vydává jen při výjimečných
příležitostech. V minulosti k tomu
došlo například při vstupu ČR do
NATO.
Ne pro každého je ale pád českých hranic radostnou událostí.
Z cizinecké a pohraniční policie zůstane jen cizinecká. Odejít proto
bude muset více než dva tisíce lidí.
Většinou se přesunou k dopravní
nebo pořádkové policii. Tam teď
bude víc práce. „Je třeba přitvrdit
v boji s migrací, intenzivněji kontrolovat, kdo se na území pohybuje,“ vysvětlil náměstek policejního
prezidenta Vladislav Husák. Někteří
ale končí úplně.
Jedním z nich je policista Karel
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Na celnicích už stavět nebudeme.
Kuplík. Na rozvadovskou celnici nastoupil před devětadvaceti lety.
Dnes v noci tam půjde naposledy.
„Po tolika letech práce je to opravdu velká změna,“ potvrzuje Kuplík.
Rozporuplné pocity mají i lidé,
kteří v pohraničí žijí. Po počáteční
euforii z přílivu turistů přišly obavy.

Starostové menších obcí se bojí,
aby zrušení hraničních kontrol neznamenalo přílišnou dopravní zátěž
do míst, která na to nejsou připravená. Někteří také zmiňují, že se
zvýší kriminalita.
Kvůli tomu se v minulosti proti
rozšiřování Schengenu ozývali také

němečtí a rakouští sousedé. Tři sta
německých policistů před měsícem
dokonce stávkovalo. Vlády všech
zúčastněných států ale veřejnost
uklidňují tím, že po otevření hranic
budou pořádek kontrolovat mezinárodní hlídky.
Michaela Mužíková

V Pelhřimově dnes otevřou babybox Praha plná kaprů v kádích
Ne každé dítě má takové štěstí jako
Markétka. Týden staré děvčátko
matka sice odložila, zvolila si ale
bezpečnou cestu. Děvčátko nechala
v babyboxu v pražském Hloubětíně.
Podobnou šanci teď dostanou nechtěné děti i v Pelhřimově.
. Zakladatel babyboxů v Česku
Ludvík Hess se totiž rozhodl po
Praze, Brně, Olomouci, Zlíně a Kadani prosadit jeden i tam. Box bude umístěn před budovou dětského
oddělení pelhřimovské nemocnice
u vchodu z ulice Slovanského bratrství. Stejně jako ostatní je vytápěný
a napojený na signalizaci, která lékařům ihned oznámí otevření dvířek.
I nyní se stává, že některé maminky odhodí děti na ulici. V místech, kde babybox chybí nebo
o něm lidé nevědí, končí nechtěné
děti na různých místech. Například
v září se našlo děvčátko na toaletě
oddělení pelhřimovské nemocnice.
V Karlových Varech zase v roce 2001

někdo odložil do přepravní bedny
na zeleninu novorozená dvojčata.
Zatím nejčerstvější je případ
chlapce, kterého našel bezdomovec
pohozeného v kontejneru na pražském Spořilově. Občanské sdružení
Babybox proto zorganizovalo kampaň. „V popelnici umřu...,“ hlásá
billboard, který Babybox vytvořil ve
spolupráci s fotografem Janem
Saudkem.
„Vždy je lepší, aby nechtěné dítě
skončilo bezpečně v babyboxu, kde
se o něj okamžitě postarají vyškolení zdravotníci, než někde na smetišti nebo v popelnici,“ uvedl Hess
s tím, že plánuje otevřít v Česku
celkem jedenadvacet babyboxů. Na
řadu v příštím roce přijdou Ústí nad
Orlicí, Mladá Boleslav a Sokolov.
Děti jako Markétka mají ještě
jednu výhodu. Pokud totiž matka
využije možnost anonymně odložit
své dítě do této speciální schránky,
může se zdravý novorozenec dostat
jen několik dnů po porodu z rukou

lékařů přímo do nové rodiny.
V ústavu tak na rozdíl od dětí pohozených mimo babybox nestráví
ani den. Proč? Rodiče jsou neznámí, a nemusí se tedy čekat na jejich
souhlas k adopci. Tradiční způsob
adopce přes ústav přitom trvá
v České republice minimálně dva
měsíce, v některých případech i rok.
Babyboxy zachránily za dva a půl
roku své existence v Česku už deset
novorozeňat.
Anna Baumová

Šplouchání ploutví, kam se člověk
podívá. O tradiční folklor letos Pražané opět nepřijdou. Vánoční prodej
kaprů byl včera slavnostně zahájen
na Staroměstském náměstí. Jen tam
jsou připraveny asi tři tuny ryb. Štědrovečerní šupináč se ale dá pořídit
i kdekoliv jinde ve městě.
„Jsme největším distributorem vánočních kaprů, v Praze máme přes
padesát prodejních míst. Dodáváme
kapry v různých velikostech, vybere si
určitě každý,“ říká Zdeňka Chmelová,
manažerka firmy Fishmarket, která do
hlavního města vozí kapry z Třeboně.
Ceny kaprů se letos budou pohybovat kolem osmdesáti korun za kilogram. „Úplně přesná čísla ještě neznáme, budeme je upravovat až na
místě podle konkurence,“ doplnila
Chmelová. Menší, dvou a půlkilogramový „kousek“, přijde určitě alespoň
na dvě stovky. Pokud má rodina větší
počet strávníků, může si k „povinným“ vánočním nákladům na stromeček připočíst ještě další nemalou položku.

Do hlavního města prodejci kapry
sváží už od Mikuláše. Skladují je
v sádkách na Praze 5, kde má třeboňská firma pobočku.
Hlavní nápor zákazníků se očekává
tento víkend. Podle prodejců totiž zatím ryby kupují jen ti, kteří mají možnost je do Vánoc někde uskladnit.
Nebo také ti, kteří snesou kaprovu
přítomnost při koupeli ve vaně.
Komu by se ale přece jen nechtělo
postávat ve frontě u kádí a přihlížet
vánočním „jatkám“, má ještě další
možnost.
Vánočního kapra už totiž lze jako
kterékoliv jiné zboží objednat přes internet. „Stačí věnovat pár minut objednávce kapra v našem internetovém obchodě a dovezeme vám ho až
domů. Zpracování podle vašeho přání je samozřejmostí,“ píše se na internetovém serveru Kaprik.cz. Za tento nadstandard si zájemci sice připlatí, vyhnou se ale nepříjemným frontám. A pokud budou chtít, dodavatelé prý přivezou i šupinku pro štěstí.
Michaela Poláková

f Betlémské světlo jako nová tradice f
Jakkoli by se mohlo zdát, že Češi jako národ uhýbají od původních vánočních tradic našich babiček, není tomu tak. Sice
již nelijí olovo ani nechodí v noci ke studni, zato se snaží zachovat duchovní rozměr Vánoc pomocí štafety plamene, který
přichází až z dalekého Betléma. Betlémské světlo bude i letos
zářit v České republice stejně jako v dalších 25 zemích světa.
I letos se tento zvyk uskuteční a Češi budou mít několik
možností si s krytou svíčkou tento poklad odvézt domů. V pátek o půl druhé ho ve Svatovítské katedrále od skautů převezme kardinál Vlk, manželka prezidenta Livie Klausová, primátor Prahy Pavel Bém a místostarosta sdružení Junák – svaz
skautů a skautek Jiří Navrátil. Při této příležitosti zazpívá pě-

vecký sbor Cantuta pod vedením Míly Fouskové. V sobotu
v 10:05 přijede světlo vlakem jako štafeta z Brna a bude pokračovat hvězdicovitě po celé republice. Doprovodí ho – již
tradičně – skauti, kteří také ve spolupráci s Českým rozhlasem
Betlémské světlo do České republiky dopravují. V sobotním
odpoledni bude od jedné do šesti jezdit Prahou speciální
tramvaj, zároveň proběhnou na Staroměstském náměstí rukodělné dílničky pro děti.
V neděli zapálí poslanec Petr Bratský poslední adventní
svíčku v Písecké bráně, čímž skončí veřejný přenos Betlémského světla. Je ale možné jej získat v převážné většině katolických kostelů nebo v budově Českého rozhlasu.

„Myslím si, že je to pěkný symbol, a co je zajímavé, že na
tento symbol slyší a vnímají ho nejen lidé, kteří jsou těsně
spojeni s nějakou křesťanskou církví, ale víceméně i lidé, kteří
jsou nevěřící nebo kteří stojí mimo křesťanské církve,“ podotýká biskup Václav Malý.
Tradici Betlémského světla založili v roce 1986 v linecké
stanici ORF v Rakousku. Plamínek, zažehnutý na místě narození Ježíše Krista, putuje letadlem v bezpečnostním obale do
Lince, odkud se potom rozváží do 25 zemí světa a nejrůznějších institucí, jako jsou OSN nebo Evropský parlament. První
Betlémské světlo přivezli do České republiky exiloví skauti
z Rakouska v prosinci 1989.
Kateřina Vančurová
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Moja: Jako malá jsem chtěla být šimpanzem
První gorilí mládě v České republice oslavilo 12. prosince své třetí
narozeniny. Zatímco v lidském
světě se tříleté dítě začíná teprve
rozkoukávat, Moja toho stihla už
hodně. Účinkuje v reality-show
„Odhalení“, píší se o ní pohádky
a ve své budoucnosti má už jasno. U příležitosti svých narozenin
výjimečně promluvila a poskytla
Fleši exkluzivní rozhovor.
Moja znamená ve svahilštině
první, v moravštině je to moje. Jsi
spokojená se svým jménem?
Docela jo. Zdá se mi, že si ho lidé dobře pamatují. Jsem ráda, že
mě nepojmenovali třeba Tvoja. To
by se mi asi nelíbilo.
Změnila ti účast v reality-show
„Odhalení“ život?
Sláva se mě nijak zvlášť nedotýká. Lidé mě snad chodí častěji navštěvovat. Taky o mně vznikají pohádky „Mojánky“. Hraju v nich hlavní roli.
Nedávno jsi oslavila třetí narozeniny. Plánuješ svoji budoucnost?
Jako malá jsem chtěla být šimpanzem, ale máma mi vysvětlila, že
to není možné. O mojí budoucnosti
je už rozhodnuto. Jednoho dne se
budu muset odstěhovat a být hodnou gorilí manželkou.
Měla jsi radost z narození bratra Tatuy?

HOROSKOPEC
Beran: V příštím roce půjdete často hlavou proti zdi. Snažte se to však
omezit, přátelé by vás mohli přestat
zvát na návštěvu a Primalex taky něco
stojí.
Býk: Vlivem Neptunovy descendence zdražuje vepřové maso, proto pozor!
Další zpráva: Ani v příštím roce počet
krav a volů ve vašem okolí neklesne.
Blíženci: Po letech se vám ozve vaše siamské dvojče. Proto o Silvestru
nevypijte všechno šampaňské. A pro
příště si více všímejte svého nejbližšího okolí.
Rak: Díky zimnímu stadiu Jupitera
vás všichni budou považovat za velmi
atraktivní, kromě Ryb, což je škoda,
protože k nim máte často nejblíže.
Lev: Trvalá vyšla z módy. Zvlášť
u mužů vypadá nepatřičně. Hvězdy radí: zbavte se natáček a dojděte si k holiči – budete opět lvem salónů.
Panna: Nevěřte každému Rakovi,
který se bude snažit navázat s vámi
vztah (viz Kozoroh). Zůstaňte raději
nevinné(í).
Váhy: Ostatní s nadváhou bojují. Vy
se však toužíte Nadváhou (die Überwaage) stát. Místo Nietzscheho si přečtěte raději Lenku Kořínkovou.
Štír: Sami víte, že s finančním úřadem jste už po léta na štíru. Daňové
přiznání začněte vyplňovat již o vánočních svátcích.
Střelec: Stejně jako bylo Pluto
v minulém roce vyškrtnuto ze seznamu
planet, také platnost vašeho znamení
bude v příštím roce ukončena. Přejeme
vám krásného silvestra.
Kozoroh: Zamilujete se do nějaké(ho) Panny. Předstírejte však, že jste
Rak, neboť ti jsou mnohem přitažlivější (viz Rak). Dosáhnete úspěchu.
Vodnář: Zelení z vlády neodešli,
kvalita vody v českých tocích se proto
bude zvyšovat. Do nového roku pouze
ošetřete trojzubec proti korozi.
Ryby: Pokud ve zdraví přežijete
štědrovečerní radovánky, čeká vás
v příštím roce samé štěstí. Nebuďte
skrblík – peněz máte dost a nějakou tu
šupinu věnovat můžete.
Adéla Kludská Denková
Vratislav Baudyš Maňák

To je blbá otázka. Jasně, že měla.
I když jsem starší, mám radost, že
si můžu s někým hrát. Přece jen žijeme izolovaně a s dětmi za sklem
se nedá hrát.
Vadí ti neustálá přítomnost návštěvníků zoo?
Přítomnost lidí mi nevadí. Ale
štve mě, když na mě návštěvníci,
hlavně malé děti, dělají opičky.
O opicích je známo, že mají rády banány. Chutnají i tobě?
Banány už nemůžu ani vidět
(dloube se v nose). Všichni se mylně domnívají, že my opice nejíme
nic jiného, a tak nám je pořád nosí.
Jak byste se cítili vy, kdybyste měli
jíst pořád jen knedlo-vepřo-zelo?
Jakou posloucháš hudbu? Máš
oblíbenou kapelu?
Zbožňuju britskou kapelu Gorillaz, líbí se mi hlavně jejich kreslené
videoklipy.
Co si myslíš o skupině Monkey
Business?
Funky neposlouchám.
Je pravda, že po zavírací
době mají v zoo zvířata mejdan,
jak to známe z animovaného filmu Madagaskar?
To bývalo. Jenže od té doby, co
nám tady nainstalovali ty kamery
už ne (vraští čelo).
Jak trávíš svůj volný čas?
Skoro celý den se houpu na větvi, a když mě to omrzí, tak skočim
na jinou.

Jaký máš vztah ke svému ošetřovateli Markovi?
(červená se a chvíli mlčí) Náš
vztah je ryze profesionální. I když
musím připustit, že potom, co riskoval svůj život, aby mě zachránil
před utopením, jsme se trochu víc
sblížili.
Jak vy gorily slavíte Vánoce?
Dnes nám domů přinesli vánoční
stromeček. Dokonce k nám přiletěl
i Ježíšek. Nevydrželi jsme to a dárky
jsme hned rozbalili. Protože žijeme
v Česku, snažíme se dodržovat křesťanské tradice. Do kostela nás ale
ředitel Fejk nepouští.
Jíš na Štědrý večer kapra?
Ráda bych ho ochutnala, ale protože má tahle česká ryba moc kostiček, tak místo něj dostáváme rybí
prsty. My gorily totiž nemáme moc
jemnou motoriku a s kostmi si nedokážem poradit.
Máš nějaká vánoční přání?
Ano, každý rok si přeju něco dobrého, ale je jedno jestli mi Ježíšek
něco přinese. Všechno vždycky sežere můj táta Richard. Ani malému
Tatuovi nikdy nic nenechá. Je to
prostě žrout. Nemůže si pomoct.
Kolik si musíš dát panáků,
abys měla opičku?
Na to stačí fakt málo (hýká smíchy).
Co plánuješ na silvestra?
Špunty do uší.
Šárka Hellerová
Veronika Veselá

Banány už jí nechutnají, tak jí jablka.
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flešmentář
Dobročinný bazar holek
Útěk před Vánocemi
z Mokré čtvrti už popáté
„Tak kolik jste nám ochotná za ty
krásný korálky dát? Tři stovky? No
super!“ radovala se v kavárně divadla Disk rozjuchaná herečka Aňa
Geislerová. Spolu s kolegyní Táňou
Vilhelmovou a režisérem Peterem
Serge Butkou zde 14.–16. prosince
uspořádala už pátý ročník charitativního Vánočního bazaru v Mokré
čtvrti. V pondělí pak celá akce vyvrcholila „besídkou“ v Lucerna Music
Baru.
Výtěžek každým rokem nabývá –
letos návštěvníci přispěli do pomyslného prasátka přes jeden milion
korun. Částka bude věnována třem
dobročinným organizacím – Nadaci
Terezy Maxové, občanskému sdružení Anabell, která pomáhá dívkám
trpícím bulimií a anorexií, a Klubu
nemocných cystickou fibrózou.
Dvě oblíbené herečky a režisér,
kteří spolu občas rádi a divoce „zapaří“, založili dobročinný bazar
v roce 2003. Cíl akce je jednoduchý
– něco přinést, něco si odnést, zahřát se panáčkem a pomoci tak
dobré věci. Utržené peníze z drobných, ale i hodnotných radůstek
pak putují do vybraných organizací.
Tradičně Vánoční bazar podporuje dětské domovy pod patronátem

Terezy Maxové, další organizace se
každý rok mění. Věnovat může každý „co doma najde“ – pouťovou bižuterii, hrneček bez ouška, rádio
z Tuzexu, sbírku gramodesek i norkový kožich. Zkrátka cokoliv. Jednotlivé předměty nejsou oceněny, je
na každém, kolik chce a může na
charitu přispět.
V bazaru se ale objevují i dary od
známých firem. Rok 2007 byl ve
znamení kožených žabek Baťovek.
A jaká suma organizátorky tento
rok nejvíc potěšila? „Jeden pán nám
na stůl položil dvacet tisíc a vzal si
jen flašku vodky. Další rodina nám
zaplatila za pár maličkostí pětitisícovkou, za dvě hodiny se vrátil tatínek a přihodil ještě jednu. Nejradši
mám prostě ty, kteří nám dávají nesmyslně vysoký částky a prakticky
nic za to nechtějí,“ přiznala Aňa.
Víkendovým bazarem veselení
nekončilo. V pondělí završil akci
koncert s všeříkajícím názvem Snesitelná lehkost pití. Zde vystoupilo
mnoho známých osobností, vesměs kamarádi Ani, Tatiany a Petera, například Matěj Ruppert, Zuzana Stivínová, Ester Kočičková nebo
Jitka Čvančarová.
Mariana Zapotilová

a za orientem do Indie
Už měsíc na mě poblikávaly nejrůznější vánoční motivy, přibližně dva
měsíce do mě neustále ze všech
stran nejen reklamy hustily, že
mám začít nakupovat, a kde to
všechno seženu nejvýhodněji. Vedle tradičních betlémů postával žoviální a obtloustlý Santa Klaus.
Nálada města se nesla v hektickém
duchu: povinně nakoupit, povinně
uklidit, povinně napéct. Tomuhle
já prostě neříkám sváteční atmosféra.
Utekla jsem tedy od všeho toho
předstírání maskujícího unavené
a vystresované tváře daleko na východ, do země, kde opravdu umějí
– mimo jiné – slavit. Indie je pověstná tím, že jejím obyvatelům
brání v práci buďto špatné počasí
nebo četné slavnosti, oslavy nebo
festivaly. Vždyť božský panteon je
velice rozsáhlý a každého z bůžků je
třeba řádně uctít. Žádný cestovatel
se tak nemusí bát, že by neokusil
podmanivou náladu indických
oslav.
V pouštním státu Radžastán
jsem zažila velbloudí festival. Jednou za rok se v malebném městečku Puškar, které se rozprostírá
uprostřed několika pahorků a okolo
posvátného jezera, sjedou majitelé
vyšlechtěných velbloudů a koní,
které při velkolepých přehlídkách
nabízejí ostatním. Nechybí barevné

a provoněné trhy, uzoučkými uličkami se prodírají lidé z nejrůznějších koutů Indie i zvídaví turisté.
Na břehu jezera se povalují v opojení svatí mužové, sadhuové, kteří
svým zevnějškem připomínají svého nejvyššího boha Šivu. Nosí tedy
pouze koženou bederní roušku,
dlouhé zcuchané vlasy, trojzubec
a nejrůznější ozdoby.
Za naše Vánoce a oslavu nového
roku by se dal v Indii považovat
svátek světla Diválí. Trvá několik
dní na konci listopadu a je plný
sladkostí, veselostí a především
bouchání po domácku vyrobených
petard, jež mají symbolizovat právě
ono světlo. Dříve to bývala oslava
bohyně Kálí, chcete-li jejího trochu
mírumilovnějšího avatara Durgá.
Proto můžete i dnes v ulicích narazit na doslova zfanatizované hloučky s pochodněmi a soškami této
bohyně. Při podobném setkání vás
opravdu zamrazí.
Se zimou se Indové loučí svátkem Holí, kdy popíjejí horké mléko
s marihuanou a hašišem, přičemž
omámeně pobíhají po okolí, polévají se vodou a posypávají se barevnými prášky. Divíte se, že Indie
úplně nezkolabuje? Je to jednoduché. Protože nikdy neslaví všichni
věřící dohromady, vždycky se najde
někdo, kdo zrovna „může pracovat“.
Kateřina Červenková
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Společenská vražda – převážně neškodná
Vraždit ve vlaku bez platné jízdenky
s místenkou. Střílet z ulice po oběti,
která v kruhu přátel večeří v restauraci. Ubít baseballovou pálkou důstojného akademického činitele o přestávce divadelního představení ve foyer… To vše je jistě možné, avšak dle
pravidel kriminální etikety, jak ji prezentuje kniha Vražda jako společenská událost, naprosto, naprosto nevhodné. Každý správný vrah by měl
vědět, jak svůj čin provést společensky, aby se neznemožnil nepatřičným
oblečením, nepřístojným chováním
či špatným načasováním.
Je nespolečenské, aby musela jít
dáma sama do bufetu pro sekt. Při
konverzaci s jejím společníkem se
vystříháme silných slov – i když se
nám koncert nelíbil, vystačíme si se
zdvořilým: „Byla to svérázná interpretace, ale skutečně nevím, zda bylo nutné zajít až tak daleko.“ A když
musíme oba zavraždit, střelíme dámu pochopitelně jako první, aby

byla ušetřena pohledu na krev.
Dušan Taragel ústy dvou zločinců
Paula Gutermana a Joe Colohnatta
přidává pravidlům společenského
chování na absurditě, když je aplikuje na kriminální čin. A v parodování
příruček etikety je skutečně důsledný. Dodržuje jejich šroubovaný jazyk,
napodobuje strukturu a humor sám
vyplývá z kontrastu mezi běžností
formy a hrůzností obsahu jednotlivých rad. Máme-li například vystřílet
celý orchestr, je vhodné postupovat
podle partitury (nástroje jsou v ní
rozepsány odshora dolů, takže se
nám nemůže stát, že bychom na někoho zapomněli). Skutečnou trefou
do černého je potom přiložené CD,
kde knihu předčítá Ladislav Špaček,
televizní tvář pořadů o etiketě.
Vražda jako společenská událost
má dvě roviny mystifikace. Vedle připodobnění příručkám správného
chování je zároveň i „seminární prací“ zkušených zločinců. Hlavní text

proto doplňuje rozsáhlá sada poznámek. Smyšlené citace fiktivních textů
o vraždění, popisy konkrétních případů dobře či špatně provedených
vražd, nebo odkazy na skutečné události bohužel Taragel nevyužívá ani
z poloviny tak dobře, jak by mohl.
Často se opakuje a nudí, což vede
k myšlence, že kdyby se této úrovně
předstírání vzdal a v poznámkách
práskl do spřežení vlastního, přímočarého humoru, udělal by lépe.
Nelze také nevidět, že jakkoliv je
nápad zparodovat příručku správného chování dobrý, celou knihu neutáhne. Často nevyhnutelně dochází
k opakování týchž rad v jednotlivých
kapitolách, které ke konci už unavují,
místo aby bavily. Vražda jako společenská událost není třeskutě vtipná,
ale na druhou stranu ani nudná nebo vysloveně zlá. Terminologií Stopařova průvodce po galaxii: převážně
neškodná.
Tomáš Krajča

Paul Guterman & Joe Colohnatt,
Vražda jako společenská událost,
překl.: Dušan Taragel; Jota, Brno 2007

V Činoherním klubu se rojily žáby jedna za druhou
Na pódiu Činoherního klubu ve
Smečkách se 15. prosince již podruhé
líhly a shromažďovaly žáby. Výsledky
soutěže Kyselá, Zlatá a Zlatá divadelní žába tu vyhlásili zástupci občanského sdružení Žába na prameni, které také celou akci pořádalo. Jak je patrné z názvu, udělovány byly tři druhy
cen. Každá z nich hodnotí, jak jsou
čeští umělci, vědci, politici a novináři
schopni užívat český jazyk, aniž by
docházelo k diskriminaci pohlaví.
Hlavním cílem pořadatelů je podporovat rovné postavení žen i mužů ve
společnosti.
Za nejvděčnější a nejbarvitější považuje společnost nepochybně kategorii první, tedy žábu Kyselou. Zde
porota oceňuje osoby, které se záměrně či neúmyslně dopustily nějakého jazykového faux pas, jímž zdůraznily nerovnost mezi příslušníky
jednotlivých pohlaví. Nutno podotknout, že za mistry prohřešků v této
oblasti můžeme považovat tuzemské

politiky, jejichž výroky na listině nominovaných převažovaly. V letošním
ročníku uspěl jak lídr sociálních demokratů Jiří Paroubek, tak předseda
vlády Mirek Topolánek nebo jeho
partnerka Lucie Talmanová. Tvrzení,
kterým znevážila pozici vlastního pohlaví, nám umožnilo blíže poznat
a pochopit jejího životního druha. Na
otázku, do jaké míry by se měl Topolánek podílet na výchově malého Nikolase, sdělila: „Jednou jsem ho dokonce strašila, že půjde na mateřskou, ale jeho časová vytíženost je až
extrémní, neumím si představit, že by
si ve svém harmonogramu našel hodinu na procházku s kočárkem.“
Přesným opakem výše zmíněného
ocenění je žába Zlatá. Ta vyzdvihuje
snahu všech, kteří zdůrazňují rovnost
příslušníku obou pohlaví. Cenu si odnesli novinářka Jana Ciglerová, dvojice moderátorek Českého rozhlasu 6
Kateřina Krejčí a Jana Šmídová, redaktor Reflexu Michal Komárek, soci-

olog a učitel Martin Fafejta a ministr
zahraničí Karel Schwanzerberg. Ten
se projevil jako pravý gentleman –
v situaci, kdy jej a Vlastu Parkanovou
novináři označili za ministry, se ohradil, že je tam on a paní ministryně.
Zatímco většina protagonistů kategorie předešlé se na vyhlášení nedostavila (údajně je zaměstnává volba prezidenta a jiné neodkladné záležitosti),
držitelé Zlatých žab si ocenění převzali osobně.
Třetí kategorie, Zlatá divadelní žá-

ba, zažila letos premiéru. Soutěžily tu
výtvory ryze profesionální a na rozdíl
od předchozích oblastí o výsledku nerozhodovala veřejnost, nýbrž odborná
porota. Ta vybrala divadelní hry, které
nejlepším způsobem zpracovaly hlavní téma klání – upozorňovat na křivdy,
jež se příslušníkům jednotlivých pohlaví stávají. Přihlášeno bylo na čtyřicet her, trofeje si nakonec za svá díla
odnesly dramatičky Yveta Horváthová,
Helena Eliášová a Martina Komárková.
Tereza „Želva“ Holanová

G jako Grant Morrison
Představte si, že jste komiksový vydavatel a potřebujete oživit zaběhnutou sérii. Sháníte někoho kreativního a měl by to být nejlépe Angličan, jen ti totiž dovedou pořádně
motivovat omšelé americké superhrdiny. Obrátíte se tedy na osvědčené autory. Voláte zarostlému Alanu
Mooreovi. Škoda, zrovna pracuje na
erotickém příběhu s Alenkou z říše
divů. Neil Gaiman se bohužel specializuje jen na sny a postavy v černém. Zkusíte ještě Granta Morrisona, po jehož scenáristickém zásahu
je i Fantastická čtyřka napínavá, zábavná a hlavně psychopatická.
„Co si přejete?“ ozve se na druhé
straně. Grant Morrison vám ihned
začne nabízet všelijaké resuscitační
motivy: nacistické uniformované del-

fíny, komunistické šimpanzí snipery,
králíčky s granátometem místo ocásku nebo obří spermie perforující dělohu i s přilehlými orgány. Tenhle
pán je už na první pohled zvláštní –
má opravdu rád zvířátka (skoro v každém jeho díle se vyskytuje alespoň
jedna žíhaná kočička) a miluje hru
s iluzemi. Dvě vyprávěcí roviny jsou
pro něj málo, raději rovnou megalomansky rozjede sedm paralelních
dějových linií (viz Seven Soldiers Of
Victory).
„Máme tady takovou jednu bandu
supermutantů. Všichni jim říkají XMeni. Je to sice náš dlouhodobě nejprodávanější komiks v USA, ale začíná to být nuda. Potřebujeme nějaký
nový a originální přístup!“ navrhnete
Morrisonovi jeho nový úkol. Ten ihned do příběhu zapracuje manželskou krizi a výlety do prenatálního
nevědomí. Namakaní mutanti už neřeší, koho dalšího půjdou zmlátit ve
jménu dobra. Mají dost svých starostí s nevěrou, neplánovanými úmrtími a vraždami jednovaječných
dvojčat ještě v lůně. Dokonce si dovolí zabít slavnou mutantku Jean
Grey, která se objevila v téměř každé
verzi supermutantského příběhu.
Český překlad Morrisonových XMenů vychází u vydavatelství Crew.
Trefně nazvaný komiks G jako genocida (na začátku zahyne šestnáct milionů mutantů) nakreslil Frank Quitely.
Grant Morisson, Frank Quitely: New
X-Men – G jako genocida
Vydalo nakladatelství Crew v roce
Jan Švelch
2007¨

Franto, otoč to!!!

Foto Václav Jírů
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Kampa voněla
po cukroví
Už nevíte, jaký další druh cukroví
byste upekli? Zajídají se již vaší rodině vanilkové rohlíčky, linecká kolečka a vy chcete vyzkoušet něco nového? V neděli se na Kampě v Mlýnské
kavárně uskutečnil Pražský bazar vánočního cukroví, který má pro tento
problém opravdu nevšední řešení.
Název by leckomu mohl připadat zavádějící. O prodej starých, nepovedených či nakousnutých cukrovinek
však nešlo. Jaký byl tedy smysl celé
akce?
Nápad to byl skutečně originální
– vyměnit kus za kus nebo kilo za kilo. Každý návštěvník přinesl jeden či
více druhů cukroví. Na talířek účastník naskládal cukroví a vyčkal, než
mu ostatní vymění své druhy za jeho. Nově získané sladkosti mohl
okusit rovnou v kavárně u kávy, nebo
je odnést domů rodině na ochutnání. Neměnilo se však jen cukroví za
cukroví. Vynalézavější lidé přinesli
náplň do vosích hnízd a domů odnášeli hotové kusy jiných účastníků.
Směna byla možná jakákoli.
Pořadatelem byl internetový server pragueout.cz, který na svých
stránkách informuje o kulturních akcích v hlavním městě. Tato neobvyklá událost proběhla v Praze poprvé.
„Já bych to v podstatě nenazýval prvním ročníkem. Jde spíše o jakýsi pokus. Podle toho, jak lidé zareagují,
budeme jednat dále,“ upřesňuje organizátor Tomáš Urban. Ohlasy
účastníků byly pozitivní. „Nápad velmi oceňuji, ochutnala jsem nové
druhy cukroví, které příští rok určitě
vyzkouším,“ podotkla jedna z návštěvnic.
Přestože účast nebyla nejvyšší, dá
se bazar s cukrovím považovat za úspěšný. Všem přítomným přinesl nejen sladkou radost, ale i inspiraci.
Zajímavé bylo pozorovat, kolik druhů jednotlivá domácnost napeče.
A že jich mnohdy nebylo málo. Nejvyšší počet byl devatenáct. „Každoročně peču kolem dvaceti druhů
a konečně je mohli ochutnat i jiní,“
pyšní se Julie Novotná.
Pragueout.cz by rád další akci
uskutečnil začátkem února. Tentokrát zabíjačku v přímém přenosu.
Šárka Zbožínková

Prodám dvû krabice
zánovních vanilkov˘ch
rohlíãkÛ po prababiãce.
Vintage 1922. zn. spûchá

počasí
Fleš vám přináší jedinečnou předpověď počasí na příští rok založenou na
poznatcích vědců amerického Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku. Výsledný produkt jejich několikaletého snažení je výjimečný tím, že je
zcela neomylný a platí za všech okolností.
Je používán i pro účely plánování
válečných operací.
Leden – Bude zima, naplánujte si rekreaci na horách a všude s sebou noste sněžnice. S největší pravděpodobností totiž bude sníh. Na sněhu čekáme teploty oscilující kolem -12 °C až
15 °C. Nedoporučujeme plavky, mokré
vlasy a vietnamské sandály.
Únor – Pokud budete respektovat naše
odborné a vysoce fundované rady, neumrznete. V únoru bude ideální čas na
aktivity, které jste v lednu nestihli. Pořád totiž bude zima. Analytici společnosti Poručíme větru, dešti s r. o., které jsme oslovili, podali k únoru následující informace. „Bude zima, bude
mráz… Kam se Mrázku, kam schováš.“
Pan Mrázek už je schovaný definitivně
a ostatní, kteří se ukrýt potřebovali, už
také nejsou v ČR. Počasí pro JAR a Bahamy přineseme až v příštím čísle.

Březen – Ledy tají, a my přesto za
kamna vlezem. Migrace z východu je
v plném proudu. Pro jistotu si proto
pořiďte rusko-český slovník. V druhém
březnovém týdnu očekáváme výrazné
oteplení v souvislosti s mezinárodní
výstavou pudlů na pražském výstavišti
– pudlíci si žádají teplotu minimálně
20 °C.
Duben – Silný vítr ze severozápadu
přinese odér vodky a vlhkost. Teploty
nás nepotěší, jelikož Dmitrij Medveďev, budoucí ruský prezident a vrcholný manažer Gazpromu, bude pravděpodobně sedět na kohoutcích plynu
i ropy.
Květen – Už pokvetou rozmanité květiny, stromy i zločin. S přibývajícími
turisty očekávejte velkou koncentraci
jejich doprovodu – kapsářů.
Červen – Pokračovat bude trend pylového šílenství, který se drží už tisíciletí. Neočekáváme změnu. Alergici a astmatici budou znovu riskovat život při
každé cestě k lékaři (26 Kč jízdenka
a navíc platba u lékaře). Horko!
Červenec, Srpen – Na dobu prázdnin
analýza nebyla zpracována, nikoho nezajímá jak bude v Kateřinkách nebo
Bohnicích v době, kdy všichni budou
v Thajsku nebo Egyptě. Horko!

Září – Pozor na babí léto, pavouci budou stávkovat (pavilony členovců
v zoo jsou zanedbávány) a v jejich spárech neskončí ani jedna jediná moucha. Plácačky si pořiďte už nyní. Zároveň začněte nakupovat dárky, abyste
nedopadli jako loni. Inflace navíc srazí
vaše možnosti nákupu do kolen. Vlažno!
Říjen – Přituhne a jedna okluzní fronta bude střídat druhou (ať už to znamená, co chce). Bez našich předpovědí budete v každém případě ztraceni.
28. října si s sebou ven vezměte vlajku.
Při nepříznivých povětrnostních podmínkách ji vždy můžete použít jako
stylový šál.
Listopad – Neskutečné! Celý měsíc
konstantní teplota 32 °F, což zní rozhodně lépe než 0 °C.
Prosinec – 1., 24., 31. prosince přijde
do Čech, na Moravu a do Slezska výjimečná atmosféra plná ptačí chřipky.
Mraky přicházející ze severní Afriky přinesou mrtvé vlaštovky a čápy. Nespěchejte s nákupem kaprů. Výskyt bouřek bude značný. Možná tedy bude
štědrovečerní stůl plný smažené drůbeže. Kapra stejně nikdo nejí.
Petr Bartoš
šéfredaktor
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Módní hlídka Petra Nedvěda bez Petra Nedvěda
Co letí, co spadlo, kdo je in a kdo je out! Kukátko do života celebrit

Dolly Buster (vlevo nahoře)
Stará a nenadějná rebelka se svým vyzývavým stylem oblékání snaží navázat
nové známosti. Je však otázkou, zda je
dvojice buldoků součástí outfitu. Bulvár
doposud marně pátrá, který rafan dobyl
její srdce. Ochránci však protestují, protože váha působící na hlavu hnědého
hafana by mu mohla způsobit nemalé
potíže v budoucnosti. Zavání to týráním
zvířat. Dollino, Dollinko...

Štramák v nejlepších letech správně
zvolil pro neformální příležitost šik kostkovanou košili a skvěle padnoucí džíny.
Telefon by bylo lepší ukrýt do kožené
kapsičky, před deseti lety by ohromil,
dnes už ho má každé batole. Brýle Jardovi skvěle barevně ladí s outfitem, prospěla by jim ale ostřejší linie. Chrup byl
evidentně ošetřen thymolinovou pastou
a elektrickou bruskou.

Zuzana Norisová
Tady už chybí jen fialové boa a růžové
fiží. Oblečení se dá pojmenovat jen jako
kreativní chaos – kanady po dědečkovi,
sukně jako z cirkusu a tričko patrně z
Rozvadova. A přitom má Zuzka tak nádherné tělo, proč ho tedy týrá takovými
nesmysly jako jsou šaty? Svléknout
a hybaj do redakce!
Foto archiv a archiv Lukáše Wernera

Courtney Love
I když jsou šaty zjevně propracované,
populární drogistce příliš nesednou. Jejich vysoká hmotnost poslala Courtney
do kolen. Černá barva je jistě symbolem
stesku po bývalém druhovi Kurtu Cobainovi, ale rúžová na našem výtisku neviditelná mašlička je určitě příslibem do
budoucna. Pozitivem jsou vkusně zvolené boty, které skvěle ladí s outfitem.
Zvedni se a začni znovu!

Kdo si neví rady, ať táhne... ...do poradny
● Ahojky broučínci, ty bláho, jsem úplhajzli. Napsali ‚LH‘. Nevíte v poradně,
ně v háji. Mám takovej pravopisnej provo co de?“
blémeček, zlatíčka moje. S kámoškou
V Českém národním korpusu se jako nejRomčou se pořád nemůžeme shodnout,
častější případ objevuje spojení „Levný hašiš“.
jestli se píše Irák nebo Írán. Poradíš mi,
PhDr. Ivana Nadsluncejasná, CSc.
můj Flešíčku? Miluju tě
● Dobrý den, zde Udavač
a posílám pusinky. Páčko!
z Těšína. Koncert mi zaMotto:
Libuška (45)
Telefon nám zvoní pořád, číná, vtíravým hlasem
Suspecting question! Inclukterej zas to volá neřád? budu jim zpívat. S publikem bude se na mě též
de Czech Republic into the
„Tady uživatel jazyka,
Axis of Evil.
dívat ON. Vím, nejsem
jak
se
píše
babika?“
George W. Bush
umělec, jsem zbabělec,
● Zdař Buch, cypove z te
přesto: Jaká struna je
poradny pro nedomrle! Zdvihni řyť, rob
nejvhodnější pro uškrcení šedesátiletého muže střední postavy? Děkuji, procosyk ty barabo, nebulykuj mi dajake
dřysty a hoď mi, jak mam napsat „Banik
sím o rychlou odpověď.
p_čo,“ vole.
Ostravak ostravski z Ovy
Rychle odpovídáme: Doporučujeme použít
strunu D – jemu způsobí utrpení, Vám radost.
Nazdar kemo! Žany, sledovanec. Klofneš
vod nás old hantec, my radovanec, ty radovaZdraví RSDr. Josef Saďour, Ústav pro studium
totalitních režimů.
nec a je to v pikách. Tak už to gómeš, koňo?
Doc. René Smrt, Ústav pro jazyk český, expozi● Vážení!
tura Brno.
Demokracie v této zemi utrpěla zásah
● Telefonický dotaz na naši záznamosrovnatelný snad jen s rokem 1948.
vou linku:
Jsem pracovitý, štíhlý a pohledný muž
„Halo? To je poradna? Tady záchody
po třetí míze a druhém infarktu. Se svou
ČZU-obsluha, docentka Kukaňová
bývalou ženou jsem se cítil nevybouřen,
u aparátu. Jsou tady zase nějaký puboši,
a proto jsem popustil uzdu legitimním
co mi počmárali hnědě dveře od hajzlu,
pudům muže na vrcholu. Můj sex-appe-

al zapůsobil na mladou laňku, kterou
jsem zcela poblouznil.
Nyní ovšem prožívám pocit vyhoření,
když mě mladá přítelkyně budí v pět,
nutí šlapat na rotopédu, předčítám
Aristotela v originále a učím se anglické
termíny pro housenku a vosu.
Najde se Ona, mého trápeného srdce
hodná?
Jiří (54)
Milý pane Jiří, třetí míza odchází stejně
rychle, jako přišla. Doporučuji oblažovat ženy,
kterým intelektuálně i jinak stačíte. V případě,
že taková není na obzoru, pořiďte si jezevčíka.
MUDr. Heřman Bohnický
● Milá blondýna, perspektivní, zabezpečená, s hezkými fialovými plavkami hledá staršího partnera se sexy mozkem
pro harmonickou bokovku v ústraní. Jsili ženatý, nevadí!
Zn: Pupek není překážka!
● Pracovník v bezpečnostní agentuře
a čerstvý multimilionář hledá přítele,
který by mu pomohl zlegalizovat peníze
jako sociální dávky. Vsetín a okolí. Zn:
Rychle a zběsile.
A víc už toho nevíme!
Otta & Otta

Billy
Krása! Nádhera! Sladěné! Módní! Extáze! Tedy... On je to vlastně chlap... Dělá
se nám blivno... Titulní role ve druhé řadě populárního seriálu On je žena ho
nemine... Svléknout šaty, zbytek zahodit...
Kolektív módních ekšpertů redakce
Fleše s genderovým dozorem
PhDr. Alice Tejkalové

Sudoku

VELMI TĚŽKÉ

VELMI LEHKÉ

Dnes má svátek: Flešivoj
Toto jméno je grónského původu a znamená doslovně „mrštná ocasní
ploutvička“. Inuité uznávají Flešivoje jako patrona ledu. Nositelé tohoto
jména jsou chladní (až podchlazení), a mají rádi ryby.
Pranostika pro dnešní den: Kolik třešní, tolik višní.
Přísloví pro dnešní den: My o vlku, a koza zůstala celá.
Životní jubileum dnes slaví Květoslav Slon. Mnogaljeta živijó!

