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Je to fér?
Co svět světem stojí, je slovo spravedlnost obtížně 
naplnitelným pojmem. Jako by byla nedostižnou ideou, 
pro jejíž uskutečnění nestačí hodnoty jako dobro, 
láska, pokora.

Co svět světem stojí, „život nehrá fér“. Snad kvůli 
rovnováze, spíš ale kvůli poučení. Beze zla nepozná-
me hodnotu dobra. Bez pýchy pokoru. Bez nenávisti 
lásku. I když to (ale) setsakra bolí. A principálně snad 
víc než v záležitostech osobních. I když – jsme schopni 
to posoudit? 

Každý máme jiný start, jiné podmínky a jiná východis-
ka, jak píše Ondřej Florec, každý se k tomu, co ještě je 
a co už není fér, vztahujeme jinak. Zásadně nefér je v 
současnosti vztah člověka ke svým zdrojům. Markéta 
Šlinská v svojí úvahou předznamenává rubriku Fairtra-
de, která k našemu gymnáziu prostě patří. Tak to vidí i 
Jan Jícha, vedoucí vzdělávání a práce se školami 
společnosti Fairtrade Česko a Slovensko.

Na krajní mez nespravedlnosti ve svém příspěvku 
narazila Justýna Fíková. Slyšeli jste už o časopisu 
Vedem?

Mezi ty, kteří poukazují na křivdy způsobené člověku 
člověkem, patří odedávna spisovatelé. V nově otevře-
né rubrice Literární toulky objevíte rozhovor s opravdo-
vou hvězdou – Michalem Vieweghem, v sekci Rozho-
vory s autorem hororů a dystopií Jiřím Sivokem. 

Když už jsme u hvězd – je na místě a zcela fér, že Gym-
ploviny rostou s každým číslem. A proto o hvězdy není 
nouze – třeba o ty dabérské. Slyšíte na jména Nikola 
Votočková a Petr Gelnar? Pak čtěte v Rozhovorech.

Nezapomínejme ani na hvězdy začínající – dost 
možná, že se v rubrice Vlastní tvorba setkáte s budoucí 
literární osobností. Přinášíme tvorbu Daniela Paličky, 
Tadeáše Zachrly a Daniila Diachuka.

Kdo o fér hře ví nejvíc? Přece sportovci – v tomto čísle 
pochodují mažoretky.

Bylo by nespravedlivé vynechat recenze, o které se v 
plné míře zasloužil Daniel Palička.

Druhé číslo Gymplovin změnilo vizuál. A porosteme 
dál. Snažíme se a budeme se snažit vyjít vám, čtená-
řům, vstříc a přiblížit podobu Gymplovin profesionální-
mu periodiku. O současnou grafiku se zasloužili Aleš a 
Matouš Krchňákovi, díky za spolupráci patří Vojtěchu 
Langrovi.

Gymploviny, které máte momentálně před očima či v 
rukou, otevírají lidstvem omílaný, a přece nikoliv 
zbytečný fakt – že cesta ke spravedlnosti ve skuteč-
nosti nevede skrze slova, ať už psaná, nebo vyřčená. 
Ačkoliv mechanismus rovnováhy funguje – a z hlediska 
fér hodnot buďme i za to rádi – snažme se činy. Věřme, 
že jazýček vah se jednou ke všemu, co je fér, nenávrat-
ně vychýlí.
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Fairtrade

A je tohle opravdu fér? Tuto otázku jste si, ať už to bylo při nějaké hře v tělocviku, nebo když váš spolužák 
dostal zase jedničku z písemky a vy ne, přestože jste nad tím na rozdíl od něho seděli celý večer, jistě polo-
žili mnohokrát. Jednou z takových situací může být také nakupování. Nakupování? Ano. Možná vás to 
překvapí, možná ne. Přesto si troufnu tvrdit, že zrovna obchod je místo, kde otázka férovosti je to poslední, 
na co valná většina lidí pomyslí. Nicméně i tak se mezi námi najdou tací, kterým původ potravin a život 
jejich producentů není jedno. A právě takoví se najdou dokonce na naší škole!

Fair trade. Co to je, určitě nemusím vysvětlovat. Již z názvu je patrné, že se jedná o férový obchod. 

(Pro jistotu zde však uvedu raději definici podle FINE: „Fair trade je obchodní partnerství založené na dialo-
gu, transparentnosti a úctě, jehož cílem je větší spravedlnost v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitel-
nému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů – přede-
vším v rozvojových zemích. Organizace Fair trade (podporované spotřebiteli) aktivně podporují výrobce i 
osvětu a prosazují změny v pravidlech a ve způsobech konvenčního mezinárodního obchodu.“)

Výrobky se symbolem Fairtrade najdete dnes už ve většině obchodů. Sice si za ně trochu připlatíte, ale 
odměnou vám bude dobrý pocit, jehož hodnota je, jak je po staletí známo, přeci penězi nevyčíslitelná. 

Zní to krásně, jednoduše, viďte! Snad až příliš jednoduše, ne? Ale co když je za tím nějaký háček? Právě 
na tento „háček“ jsem narazila při práci na rozhovoru do našeho časopisu. Mým cílem bylo zjistit pár infor-
mací, které jsou uschovány za branami firem nabízejících produkty Fairtrade a nám „obyčejným smrtelní-
kům“ zůstávají zatajeny. Odpovědi na moje otázky jsem ale ani po kontaktování nejednoho podniku nedo-
stala, ba naopak, otázek ještě přibylo. 

Po chvilce pátrání po internetu a sociálních sítích jsem našla docela dost firem, větších či menších, chlubí-
cích se logem Fairtrade. Ano, to logo se jim na webu krásně vyjímalo. Nicméně po rozeslání pár zpráv a 
e-mailů se mi dostalo odpovědí, jež jsem tedy opravdu nečekala. 

„Dobrý den, omlouváme se, ale naše nabídka produktů Fairtrade je omezená, zkuste proto oslovit…“ „Váš 
zájem o tuto problematiku již na střední škole nás velice těší, my ovšem nabízíme pouze…“ To je jen 
ukázka zpráv, které se mi dostaly. Trochu podezřelé, nemyslíte? Firma s úhlednými webovými stránkami, 
několik ocenění kvality, mezi nimiž také zmíněná značka Fairtrade. No, realita je očividně trochu jiná…

Zde máme tedy důkaz, že ne všechno je zlato, co se třpytí. Těmto businessmanům k tomu stačí opravdu 
málo. Avšak oklamaných kupců budou stovky, tisíce. Mezi své zboží zahrnou pár výrobků Fairtrade, nebo 
jakýchkoli jiných, a hned se můžou chlubit, jak všechno, co nabízí, má právě to určité ocenění. Co je to pak 
za férový obchod? Jeho celá podstata se akorát rozsype jako domeček z karet. 

I přesto, že se fair trade šíří velice rychle, je stále ještě v plenkách. Já pevně věřím v jeho další rozvoj i v 
budoucnosti, a také ve vyřešení a následné odstranění všech „hvězdiček“, které v souvislosti s ním vznikly, 
a kterých, bohužel, zneužil chtíč a touha po zisku a majetku opět vítězící nad férovostí u stvoření, jež ozna-
čujeme jako lidi, jako nás…

FAIRTRADE
Spravedlivý trh nebo jen 
obchodní tah aneb Jaká je 
skutečná nabídka Fairtrade 
výrobků u velkých firem?

Tereza Švarcová, V7
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Fairtrade

Nové číslo Gymplovin je férové, pojďme si tedy povědět 
něco o férovosti v zemědělství daleko od nás v zemích 
Globálního jihu. V tropických oblastech Latinské Ameriky, 
Afriky a Asie se pěstuje spousta plodin na velkých plantá-
žích, které často vlastní nadnárodní společnosti a plodiny 
vyvážejí ke zpracování do vyspělých zemí severní polokou-
le. Lidé, kteří na těchto plantážích pracují, nemají zajištěn 
dostatečně vysoký plat, který uživí jejich rodinu. Proto musí 
často pracovat i děti – místo toho, aby chodily do školy. 
Systém fair trade aspoň malé části zemědělců změnil život 
k lepšímu. Od 50. let 20. století se organizace Flocert snaží 
kontrolovat a certifikovat celý systém pohybu zeměděl-
ských produktů (hlavně kávy a kakaa) od pěstitelů až po 
spotřebitele tak, aby byl k pěstitelům obchod férový.

ETICKÝ BYZNYS
Přemýšlíte někdy nad tím, jak funguje svět? Ještě 
před dvaceti lety byl pojem globalizace strašákem, 
dnes je to realita. Velká část zboží, které nakoupíme 
v obchodě, putuje k nám, spotřebitelům, dlouhé 
tisíce kilometrů – už se nad tím ani moc nepozasta-
vujeme. Ale možná bychom se nad tím trochu zamy-
slet mohli, a to ze dvou důvodů. Jedním z nich je 
uhlíková stopa, kterou výrobek za sebou cestováním 
zanechává, tím druhým důvodem je férovost pěsto-
vání či výroby vůči přírodě a lidem.

Co garantuje výrobek s logem FAIRTRADE?
♦ Spravedlivější odměnu – pěstitelé dostávají za svou práci férové výkupní ceny.
♦ Zákaz dětské a otrocké práce – ve fairtradových družstvech nesmějí pracovat děti, zakázaná je i jakáko-
liv nucená práce.
♦ Šetrný přístup k životnímu prostředí – fairtradoví pěstitelé šetří vodou a omezují využívání pesticidů a 
další chemie.
♦ Dodržování lidských a pracovních práv – fair trade dbá na lepší životní i pracovní podmínky pěstitelů a 
dodržování úmluv Mezinárodní organizace práce.

Většina tradičních obchodníků nakupuje přes komoditní burzu a nikdy se s 
pěstiteli nepotká. Obchodníci ani neví, kdo danou surovinu vypěstoval, 
natož kolik za ni dostal zaplaceno. Zpracovatelské fair trade organizace 
však nakupují přímo od pěstitelských družstev, a dokáží jim tak spravedli-
vou odměnu poskytnout. Jedná se o stanovená minima, skutečně realizo-
vaná cena může být vyšší, a obvykle také je. 
Gymnázium Kojetín se na podzim stalo Fairtradovou školou a připojili jsme 
se tak ke skupině 49 škol v Česku, které se zabývají globálními tématy, 
informují o Fairtrade, propagují tuto značku a Fairtrade výrobky také naku-
pují. Na škole funguje řídící tým, který připravuje během školního roku 
různé akce. V tom letošním školním roce už máme za sebou Výstavu na 
stromech o pěstování kávovníků, účast na Národní fairtradové konferenci v 
Praze, ochutnávku Fairtrade kávy a čaje během třídních schůzek a dnů 
otevřených dveří, vytváření vánočních přání s Fairtrade dárečkem senio-
rům k Vánocům, ale i prodej výrobků přímo z Keni z komunitního centra 
Russinga Island. Co ještě pro tento školní rok plánujeme? Můžeme prozra-
dit, že se žáci nižšího gymnázia mohou těšit na Den dětí. Ale víc už oprav-
du napovídat nebudeme.

Mini slovníček:
„fair trade“ – férový obchod; 
zahrnuje širší spektrum 
produktů, které mohou být 
certifikovány; zaměřuje se na 
„férový obchod“ – etickou 
stránku obchodování
Fairtrade – akreditace produk-
tů; zabezpečuje, že produkty 
označené značkou Fairtrade 
splňují požadovaná kritéria

Dana Dýmalová 5



Původně učitel češtiny a cizích jazyků, ředitel školy, 
spisovatel, průvodce, lektor, ale i písničkář a šéfredak-
tor časopisu o udržitelném životě, pan Jan Jícha, 
šéfuje ve společnosti Fairtrade Česko a Slovensko 
spolupráci se školami, vzdělávacími institucemi a kam-
paním Fairtrade školy. „Férovému číslu Gymplovin“ 
poskytl exkluzivní rozhovor.

ČESKÝ STÁT BY MĚL FUNGOVAT 
JAKO ČESKÝ FAIRTRADE

1. Kdy a proč jste se začal zajímat o férovost ve výrobě a v obchodě?

Zhruba v patnácti letech mi spolužák představil téma ochrany přírody a úplně jsem tomu propadl. Začal 
jsem odebírat všechny oborové časopisy a postupně zjistil, jak moc je tato oblast provázána s lidskými 
právy. Na jedné straně sice přírodu ničí bezohledné zájmy bohatých průmyslníků, na druhé straně ale 
také chudoba lidí, kteří udělají cokoli, jen aby alespoň přežili, a ochrana životního prostředí je pro ně 
nedosažitelný luxus. Doma jsem poučoval rodiče, že mají třídit hliník od ostatního kovu, a pak se v televizi 
díval na bezdomovce, jak se hřejí nad zapálenou popelnicí. Začalo mi být jasné, že sociální spravedlnost 
a důstojné životní podmínky širokých vrstev lidí jsou pro zachování zdravé přírody nezbytností. Odtud už 
byl jen krůček k různým charitativním činnostem, zájmu o komunitní hospodářství, udržitelnou módu a 
spravedlivý obchod. 

2. Máte tip na to, jak poznat, zda jsou nabízené výrobky skutečně fairtradové, obzvlášť při nákupu 
on-line?

Nejjistějším vodítkem je známka FAIRTRADE. Naopak zavádějící mohou být různé „férové“ obměny 
názvů, ale bez loga. Více o známkách najdete třeba zde: The Fairtrade Marks. Druhá skupina fairtrado-
vých výrobků jsou takové, která sice nemají logo, ale jsou produkty partnerských společností, např. GEPA 
nebo El Puente. Všechny potřebné informace k nim najdete na naší podstránce Jak poznat fairtradové 
výrobky. Najdete tu i odkaz na stránku World Fair Trade Organization, kde si můžete zadat jméno výrobce 
a ihned se vám objeví, zda je, nebo není partnerem WFTO, a tedy jeho výrobky jsou či nejsou fairtradové. 

3. Řadu let jste v kontaktu s žáky a studenty, předáváním informací o fair trade jim otvíráte nové 
obzory. Co předává současná generace náctiletých Vám? Inspiruje Vás? Čím?

Samozřejmě inspiruje. Mám k ní obecně i řadu výhrad, ale ti mladí lidé, se kterými se osobně setkávám, 
jsou úžasní. Chápou lépe než kdysi my, že kvalita života na této planetě závisí na každém jednotlivci, že 
celý svět je provázaný. Vyrostli v kultuře neomezené informovanosti a mnozí z nich tyto informace berou 
vážně. Ze svého dospívání si pamatuji na jednu jedinou mezinárodní sbírku, to když bylo zemětřesení v 
Arménii. Dnes se nejen neustále vybírají peníze na potřebné lidi v celém světě, ale mladí lidé se masově 
rozhodují prospět jim i na místě svou dobrovolnickou činností. Jsou trochu zhýčkaní blahobytem a poho-
dlností života, ale zároveň jsou jimi i přesycení, touží po opravdových zážitcích, mají v sobě spoustu 
lásky, více tolerance, mají také strach a vztek, mnozí jsou rezignovaní. Proto je potřeba, aby se spojily síly 
všech generací, mladým jsme pomohli využít jejich potenciál a zároveň jsme od nich načerpali sílu a 
odhodlání. Myslím, že mladí lépe chápou, že už jsme za zenitem růstu, teď ještě abychom všichni společ-
ně pochopili, že další vývoj opravdu zahrnuje nepohodlné změny směrem ke skromnosti.  

Fairtrade
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4. Původní Asociace pro fair trade působila v České republice od 
roku 2004. Změnilo se podle Vás v posledních letech povědomí o 
fair trade? Je možné označit nějaké období či událost pro zvidi-
telnění fair trade v Česku jako zlomovou?

Povědomí o fair trade i přímo o hnutí Fairtrade se rok od roku zvyšuje, 
děláme si na to průzkumy a máme tedy jasná data. Za zlomový lze 
považovat každý případ, kdy se tématu ujme některý velký prodejce a 
zboží se skokově dostane k mnohem většímu počtu lidí. Například 
když Kaufland začal prodávat fairtradové banány a jejich spotřeba v 
ČR vzrostla z 1 tuny v roce 2019 na 500 tun v roce 2020. Nebo když 
se fairtradové kávy ujaly velké řetězce benzínek nebo když Lidl od 
letoška prodává pod svými značkami výhradně fairtradovou čokoládu.

Fairtrade

5. Jaký vliv má podle Vás hnutí jako Fairtrade na společnost jako 
na celek? Které z cílů organizace Fairtrade se vám dosud podaři-
lo dosáhnout?

Úplně obecně řečeno jde o šíření dobra či o nápravu rozpolceného 
světa. Naše činnost je sjednocující. Nejen že propojujeme pěstitele a 
spotřebitele kvalitních potravin, ale také přispíváme k nápravě škod 
způsobených kolonialismem a bezuzdnou globalizací. Ukazujeme, že 
pro blahobyt jedněch nemusí jiní trpět. Fairtrade je jednou z možností, 
jak může člověk, tedy v našem českém prostředí zákazník, obchodník 
nebo aktivista, dát najevo, že mu utrpení lidí na této planetě není 
lhostejné. To se nám v rostoucí míře daří, ale mnohem větší díl práce 
je ještě před námi. Fairtradové farmy a družstva i fairtradové zboží 
prodané u nás tvoří zatím jen zlomek celkového počtu, nízké jednotky 
procent. 

6. Čím je pro Vás vaše práce? Jste v ní „na svém místě“?

Určitě jsem na místě, kde mám být. Vnímám svou pozici jako součást 
osobního rozvoje. Dvě desítky let jsem učil a řediteloval na školách, teď 
se na vzdělávání můžu dívat z jiné perspektivy, řekněme strategické. 
Nemám zodpovědnost za konkrétní žáky, jejich výchovu a znalosti, ale 
za určitou myšlenku, výukový obsah, který je potřeba k žákům dostat. Je 
to napínavé, obohacující a velmi poučné. A když se pak objeví škola jako 
ta vaše, která se i na základě našich podnětů tématem začne zabývat do 
hloubky, je to velká radost pro mě i celý náš tým. 

7. Která okolnost, situace či událost Vás ve Vaší dosavadní práci 
v hnutí nejvíc překvapila či šokovala?

Asi to, co jsem nezažil v žádném předchozím pracovním kolektivu – 
tým Fairtrade Česko a Slovensko nemá slabé články. Po pracovní 
stránce jsou tam samí profesionálové s vysokou mírou osobní 
zodpovědnosti. Nikdo nám nehlídá hodiny, a dílo jde kupředu. 
Drobné problémy či zdržení se řeší důrazně i laskavě zároveň. Řekl 
bych, že námi všemi nějakým způsobem prostupuje ta férovost, 
kterou zastupujeme navenek. K sobě navzájem, k práci a organizaci, 
k lidem v okolí i k celé planetě. Asi by se mi líbilo, kdyby stejně jako 
český Fairtrade fungoval celý česky stát. 

Markéta Matějková
Tereza Švarcová, V7
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Petr Gelnar je řazen k nejznámějším zástupcům 
současného českého dabingu. Proto asi nikoho 
nepřekvapí, že jsem se rozhodl jej vyzpovídat. Roz-
hovor se věnoval nejen dabování filmů a seriálů, ale 
také divadlu Aqualung a písni Predátor.

Rozhovory

1. Jaké byly Vaše první zkušenosti s dabingem? Dokáže-
te si vzpomenout na Vaši první dabingovou roli? 

S dabingem jsem začal asi ve 12 letech. Na tu úplně první roli 
si nepamatuji, ale tenkrát to byly především ruské, respektive 
sovětské filmy, jako například film Hastroš. Na ten si pamatuji 
hlavně díky tomu, že jsem se tam potkal s panem Rudolfem 
Hrušínským. Tehdy ještě všichni účinkující herci byli ve 
studiu celý den a u mikrofonu se střídali, jak bylo potřeba. Ve 
volném čase vyprávěli neskutečné herecké zážitky… Tehdy 
jsem byl dítě, dnes bych to ocenil víc. 

V malé roli jsem se ozval ve slavnějším filmu Nekonečný 
příběh, kde s partičkou sígrů šikanujeme hlavního hrdinu 
Bastiana… Byl jsem ještě před mutací a když to dnes slyším, 
nevěřím svým uším…  

2. Co všechno dabing obnáší? Je to podle Vás náročná 
profese?     

Jako u každé umělecké profese je myslím potřeba určitá 
míra talentu a pak samozřejmě cvičením získaná technika. 
Vždy se snažím o to co nejlépe vystihnout charakter originá-
lu. Nejde jen o hlasový projev, ale především o energii a 
nasazení herce, kterého dabuji. A pokud jde ve zkratce o to, 
co dabing obnáší, pak myslím: být pohotový, koncentrovaný, 
dobře číst, mít herecký talent, hudební sluch a jít do toho s 
plným nasazením. A jako každá profese, pokud ji chcete 
dělat dobře, je náročná. 

3. S dabováním jde ruku v ruce práce s hlasem. Vždycky 
se musíte naladit na konkrétní scénu, vcítit se do charak-
teru postavy, kterou zrovna namlouváte, a přizpůsobit se 
atmosféře celého filmu/seriálu. Jak moc na sobě člověk 
musí pracovat, aby uměl dabovat na úrovni? A jak nároč-
né je střídání různých hlasových poloh?           

Myslím, že je to hlavně o zkušenostech. Právě střídání poloh 
u různých žánrů si vyloženě užívám. Jinou hereckou polohu 
použiji při dabování turecké telenovely, jinou u kresleného 
seriálu, psychologické role, dokumentu o leteckých katastro-
fách či upoutávek na ČT Sport. 
Právě ta různorodost při práci s hlasem mě hodně baví.

4. Roku 2002 jste se hned dvakrát chopil režie českého 
znění, konkrétně u snímků Aladinova lampa (verze 
dabingu pro ČT) a Dobrodružství Malého Indiána. Jaká to 
pro Vás byla zkušenost? Byla to výzva? 

Výzva to byla určitě. Něco jiného je dabovat a nést odpo-
vědnost sám za sebe, za svůj výkon, anebo být zodpověd-
ný za české znění celého filmu. Takže příprava na natáčení 
byla opravdu náročná. Vymyslet obsazení, které bude 
sedět na originál, není jednoduché. Naštěstí jsem měl 
úplně volné ruce a mohl jsem obsadit herce, jaké jsem 
chtěl. Takže jsem přizval zkušené dabingové hráče, ale i 
kolegy z divadla, kteří se dabingu tolik nevěnují, protože 
jsem věděl, že na práci bude čas i přátelská atmosféra. 
Všem nám přece půjde o skvělý výsledek.  

5. Nesmím zapomenout na sportovní upoutávky. Váš 
hlas můžeme například slyšet ve spotech na televizní 
stanici ČT Sport. Je to pro Vás odlišná disciplína? 
Přirostl Vám díky ní sport k srdci?     

Upřímně nikdy jsem nebyl moc velký sportovní fanda, snad 
kromě hokejového mistrovství světa. Možná o to víc mě 
baví dělat tyto sportovní upoutávky. Jsem přece herec, 
takže to beru jako další z rolí.

6. Co Vás osobně na dabingu nejvíce baví?    

Už jsem o tom mluvil, je to ta různorodost. Naštěstí dostá-
vám i různé příležitosti. Ať jsou to dramatické role, animo-
vané postavičky, komentáře v dokumentech, již zmíněné 
sportovní upoutávky v ČT, nebo třeba béčkové horory či 
reality show. Pokaždé jiný projev, ovšem v plném nasaze-
ní… Baví mě všechno, i když některé agresivní animované 
seriály moc dlouho ne… Po hodině řvaní, hekání apod. se 
těším na to, jak budu chvíli mlčet.   

7. Nyní přejděme k několika významným dabingovým 
rolím. Nejprve začnu se seriálem Dr. House, ve kterém 
jste propůjčil hlas doktoru Ericu Foremanovi, jedné z 
hlavních postav. Dokázal jste si k Ericovi vytvořit 
citový vztah? A jak se Vám dařilo si zapamatovat různé 
lékařské termíny (v Housovi jich je totiž celá řada)? 

Tento seriál a herec Omar Epps mě bavil hodně. Vždycky 
mám větší radost, když můžu dělat kvalitní předlohu a 
dobrého herce. Navíc dramatické zápletky a vtipný scénář. 
A ty lékařské termíny jsem se naštěstí nemusel učit zpamě-
ti a při dabování můžu repliku opakovat, dokud není správ-
ně třeba dvacetkrát … Což se možná někdy i stalo.

DABOVAT DUTOŠVARCE JE 
JEDNÍM SLOVEM RADOST
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8. Několikrát jste také daboval Batmana (filmy 
Batman pokračuje: Návrat Jokera, Batman: Návrat 
maskovaných křižáků a Batman vs. Hush). V čem 
Vám Batman přijde zajímavý oproti jiným superhr-
dinům? A jak se Vám tak seriózní postava vůbec 
dabuje? 

Hrát seriózní postavu je myslím těžší než zápornou či 
crazy. Aby to nebyla po 10 minutách nuda. Vždy se ale 
přizpůsobuji originálu a postava Batmana je tak kultov-
ní, že jsem k ní přistupoval zodpovědně a s radostí. 

9. V seriálu South Park namlouváte dvě diametrálně 
odlišné postavy – Craiga a Jimmyho. Je pro Vás 
náročné, dabovat postavy, které neustále používají 
hrubé výrazy, nebo si naopak dabování sprostých 
dialogů náramně užíváte?    

Nejsem žádný puritán, takže to beru jako docela zábav-
né, když si v práci za peníze můžu ulevit pěknými spro-
stými výrazy. Někdy je to až absurdní živobytí, když 
třeba dopoledne na Kavčích horách čtu seriózním 
hlasem vážný komentář o hrůzách 2. světové války a 
odpoledne v jiném studiu jako koktavý jódlující Jimmy v 
South Parku řeším, že mi stojí „péro“ a jediný lék na to 
je pořádně si „zaprcat“…

10. Ve Phineasovi a Ferbovi dabujete ztřeštěného 
záporáka profesora Dutošvarce. Dabování Duto-
švarce pro Vás prý bylo dost náročné, ale i přesto 
jste si jej nesmírně užil. Čím to bylo způsobeno?

Záporák se vždycky hraje lépe než kladný hrdina. Před-
vádí více poloh ve snaze dosáhnout svých temných 
cílů. A Dutošvarc je podle mě navíc i vtipnej a někdy 
dokonce dojemnej. Takže jedním slovem radost. Navíc 
v několika dílech zpíval, což jsme i v českém znění 
nazpívávali a to mě skutečně moc bavilo. 

11. Kromě hraných a animovaných hrdinů jste také 
daboval postavy ve videohrách. Z nejznámějších 
titulů, které najdeme ve Vašem portfoliu, mohu 
zmínit například Mafii 2, Deus Ex: Mankind Divided, 
Mafii: Definitive Edition, českou adventuru Polda 
nebo online multiplayerovou hříčku League of 
Legends. Jaké jsou podle Vás největší rozdíly mezi 
namlouváním filmů/seriálů a her?  

Rozdíl mezi klasickým dabingem a namlouváním počí-
tačových her je v tom, že u her většinou nevidíte před-
lohu a postavu vytváříte podle základní napsané 
charakteristiky. Pokud existuje např. anglická verze hry, 
pak musíte dokonale zopakovat předlohu, tzn. délku 
repliky, vnitřní náboj, ale i heky, skřeky a výkřiky. Větši-
nou toho bývá hodně, protože prostředí her je košaté a 
musíte namluvit všechny odbočky. Takže na hlasivky 
opravdu náročné.

12. A teď z trochu jiného soudku.  V červnu 
2021 jste se vytasil s písní Predátor, která má 
ztřeštěný barevný videoklip. Co Vás vedlo k 
její realizaci a jak Vás napadla myšlenka 
textu? 

Začalo to v období covidové epidemie, kdy jsme 
byli všichni zavření doma a neměli moc práce. S 
nápadem přišel moc dobrý kamarád muzikant 
Dušan Lipert, se kterým jsme postupně vymýš-
leli, jak by to mělo hrát, znít a koneckonců i 
vypadat. A protože jsme měli dost času, nechtěli 
jsme vypustit do světa jen písničku, ale když už 
tak i s videoklipem… Postupně se to nabalovalo 
jako sněhová koule. Téma přebujelého ega, 
bezohlednosti a hrabání jen na vlastním píseč-
ku je myslím aktuální možná i víc než před tím 
rokem a půl. Predátor je v každém z nás, takže 
i téma k zamyšlení. Pokud byste si chtěli píseň 
poslechnout, je na YouTube pod mým hudeb-
ním jménem Big Pete – Predátor.   

13. V divadle Aqualung aktivně hrajete v 
různých inscenacích, jmenovitě třeba 
Figaro, Lazebník Sevillský, Válka s mloky, 
Maškaráda nebo Vynález zkázy new genera-
tion. Proč je Vám divadelní herectví sympa-
tické a co Vám přináší do života?  

Myslím si, že divadelní herectví je základem 
herecké práce. Jsem opravdu šťastný, že od té 
doby, kdy jsem opustil hereckou Konzervatoř, 
pořád hraji divadlo. Kontakt s živým publikem je 
totiž nejlepší zpětnou vazbou a vlastně i tako-
vou závislostí. Divadlo Aqualung je pro mě 
vyloženě srdcová záležitost. Před časem jsem 
si uvědomil, že s kolegy se tady potkávám jako 
v takové „klubovně“. Záměrně mluvím o klubov-
ně, protože to je prostor, kde se schází lidé se 
stejným zájmem a zápalem pro nějakou věc. Je 
úplně jedno, jestli jsou to modeláři, radioamatéři 
či ornitologové. My jsme herci, divadelníci, 
tvůrci. Když zkoušíme, tak minimálně dva 
měsíce se téměř každý den na 4 hodiny potká-
me, zavřeme se v té naší „klubovně“ a diskutu-
jeme nad texty Čapka, Pratchetta, Lovecrafta 
atd. Považuji to za velké štěstí, mít možnost 
potkávat se s podobně založenými přáteli a 
zkoušet převést na jeviště témata, která nás 
oslovují. Proto se divadla stále držím. 

14. Co byste vzkázal čtenářům či studen-
tům?    

Vše, do čeho se pustíte, dělejte s maximálním 
nasazením a s radostí. Mějte se rádi a přejte si 
navzájem jen to nejlepší. 

Rozhovory

Daniel Palička, 4. ročník
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1. Jaké byly Vaše první zkušenosti s dabin-
gem? Dokážete si vzpomenout na Vaši 
první dabingovou roli? 

Bylo mi asi 10 let a byly to sborové scény v 
tehdy ještě Československé televizi. Šlo o 
japonský seriál a dabovali jsme třídu plnou dětí. 
Dodnes si pamatuju, že učitelka se jmenovala 
Akiko Kudžijová. Reagovali jsme na scénu, v 
níž nějakej pán vypije medvědí žluč, takže jsme 
dělali fůůůj a blééé. 

2. Co všechno dabing obnáší? Je to podle 
Vás náročná profese? 

Když do toho zaplujete, tak už ne. Někdy je to 
náročné na čas a přejezdy mezi studii, kterých 
může být i několik denně. Občas trpí i hlasivky, 
hlavně u kreslených pořadů. Ale zase při práci 
většinou sedíme a odcházíme s čistou hlavou. 
Jinak je to práce náročná na plné soustředění a 
postřeh, ale všechno se dá naučit. Pro mě je 
asi psychicky nejnáročnější, když je to nějaká 
hovadina a já se u toho pak rozčiluju. 

3. Dokázala byste čtenářům přiblížit, jak 
vypadá standardní dabingový proces (jak 
probíhá, v čem je specifický apod.)?
 
Sedíte sami po tmě ve studiu. Přede mnou je 
scénář a monitor, na kterém běží dabovaný 
pořad. 

Scénář už máme většinou v tabletu, na čtecím 
zařízení, nebo jej čteme z počítače. U každé 
repliky je pak time code, podle nějž víme, kdy 
přesně máme s kterou replikou začít. Do 
sluchátek pak slyšíme originální znění a 
pokyny režiséra, případně mistra zvuku. S 
ostatními hereckými kolegy už se ve studiu sice 
nepotkáváme, ale jinak je to týmová práce, kdy 
každá složka má své nezastupitelné místo. 
Produkcí, překladem, úpravou dialogů počínaje 
a samotným nahráváním dialogů konče. Na 
závěr ještě zvukař výsledný zvuk “míchá”, aby 
si to všechno pěkně sedlo dohromady. 
 

Rozhovory
PRINCEZNA LEIA, AMY  
NEBO BELLA SWAN?
Nikola Votočková. Dabérka, která během skutečně 
bohaté kariéry namluvila nespočet postav. Z nejzná-
mějších jmenujme například Amy (Teorie velkého 
třesku), princeznu Leiu (Star Wars) nebo Bellu Swa-
novou (Twilight Sága). Jaké byly její první zkušenosti 
s dabingem? Jak probíhá dabování filmu? A co jí na 
dabingu baví? Čtěte dál a dozvíte se více!

4. Jak moc musí dabér přímo spolupracovat s režisérem 
českého znění? V případě obou zmíněných je nutná vzájem-
ná domluva a komunikace, nemyslíte?

Dabér by měl samozřejmě režiséra poslouchat a snažit se splnit, 
co se po něm chce. Režisér je ten, kdo film už viděl, takže má 
představu, jak má výsledek vypadat. Často už stačí jen naznačit 
a všichni už vědí. Někdy je práce ale tak rychlá, že díky vzájem-
ným zkušenostem už ani na žádné pokyny nedojde. Jindy u 
náročnějších projektů (třeba do kin) se zase zkouší každá věta.

5. Co Vás na dabingu nejvíce baví? A co Vám přináší do 
života? 

Když se podíváte, co dávají v televizi nebo jinde, často se jedná 
o kraviny. Opravdu kvalitní produkce je menšina. A tak i většina 
věcí, které dělám, jsou slabší kvality. Ale čas od času jde o skvě-
lou věc, kterou si opravdu užiju, byť nikdy nevidím celý film nebo 
díl, ale jen scény, kde je moje postava. A bývá i docela prča. A do 
života mi to přináší slovní zásobu cizích jazyků. Přece jenom 
poslouchám do ucha třeba angličtinu už od mala. 

6. Nyní je pravý čas se přesunout k Vašim významným dabin-
govým rolím. S Vašimi dabérskými začátky je nedílně spjat 
film Jurský park (1993). Pro roli mladičké dívenky Lex si Vás 
prý v 90. letech vybral sám Steven Spielberg. Byla to pro Vás 
pocta?  

Ano, byla. Samozřejmě nevím, jestli je pravda, že si hlasy pro 
všechny jazykové mutace vybíral Spielberg osobně nebo jeho 
tým, ale znělo to tenkrát dobře. Ten film byl událost sezóny a my 
ho dabovali na velké plátno, takže pozorovat dinosaury zpracova-
né dosud nevídanou technologií bylo impozantní. Pro mě jako 
holku, co hltala vše o pravěku, to byl neuvěřitelný zážitek. Příto-
men byl Spielbergův supervizor, nahrávalo se na mikrofony přive-
zené z Londýna, kde probíhal i výsledný mix. 

7. Jednou z Vašich nejznámějších rolí je bezpochyby Amy z 
Teorie velkého třesku. V čem Vám přišla Amy netradiční 
oproti jiným postavám, které jste měla tu čest během Vaší 
bohaté kariéry dabovat? Líbil se Vám její vývoj v průběhu 
celého seriálu? 

S Amy jsem se ze začátku trochu prala, protože její projev měl být 
úplně rovný a bez emocí a zároveň vtipný. Cestu k sobě jsme si 
chvíli hledaly. V pozdějších sériích už se ale trochu rozjela. 
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8. V několika filmech se psem Scooby-
-Doo (např. Scooby-Doo a plážová bestie, 
Scooby-Doo! Strašidelné hry nebo Sco-
oby-Doo! Upíří hudba) jste propůjčila hlas 
brýlaté inteligentní hrdince Velmě. Jak 
Vás namlouvání projektů se Scoobym 
bavilo? A dokázala jste si oblíbit Velmu 
(už kvůli tomu, že sdílí několik podobných 
charakterových rysů jako výše zmíněná 
Amy)? 

Amy zůstala na mém žebříčku mnohem výš. 
Navíc Velmu nás v různých verzích Scooby-
ho mluvilo víc. 

9. V rozsáhlém světě Star Wars Vás 
fanoušci mohou znát jako hlas princezny 
Leiy (nový dabing původní trilogie – Epi-
zody 4-6, seriál Star Wars: Povstalci, 
Rogue One: Star Wars Story, Lego Star 
Wars aj.). Máte ráda Hvězdné války? 
Pokud ano, proč? 

Mám je ráda, ale přiznám se, že novější díly 
už nemám tak nakoukané. Kdysi jsme ale na 
dětském táboře hráli celotáborovou hru 
právě na téma Star Wars. Bylo to ještě před 
tím, než jsem mluvila Leiu. A překvapivě 
jsem celé ty tři týdny tábora byla Mistr Yoda. 
A děti byly nadšené a my s nimi. 

10. Ve Spider-Manovi od režiséra Sama 
Raimiho (konkrétně Spider-Man 2 a Spi-
der-Man 3) jste namluvila Mary Jane Wat-
sonovou, ztvárněnou herečkou Kirsten 
Dunst. Jak zpětně vzpomínáte na oba 
spidermanovské filmy?  

Byla to hezká práce, Kirsten Dunst jsem pak 
mluvila i v mnoha dalších filmech. Opět 
kasovní trhák, efekty, tyhle filmy dělá člověk 
rád. A líbil se mi i humor. Škoda, že údělem 
kladných hrdinek je, že ony samy zas tak 
vtipné nejsou. 
 
11. Nesmím přehlédnout Amandu, jednu z 
hlavních postav série Saw. Jaký to pro 
Vás byl pocit, dabovat šílenou a psychic-
ky narušenou osobu v brutálních horo-
rovkách? Měla jste silný žaludek? 

V prvním díle Amanda začíná jako oběť. Byl to 
docela novátorský druh hororu, co se příběhu 
týče, takže to napětí mě bavilo. Další díly už 
nebyly pochopitelně tak “překvapivé”. Obecně 
si ale člověk tyhle složitější postavy užije víc 
než výše zmíněnou Mary Jane. Jinak už se mi 
stalo, že jsem na hororu pracovala se zavřený-
ma očima a koukla na monitor jen občas pro 
kontrolu, když silný žaludek nestačil, a řídila se 
víc originálním zněním ze sluchátek. Ale to 
nebyl tenhle případ. 

12. Samozřejmě nesmím zapomenout na 
Twilight ságu, ve které jste propůjčila hlas 
hlavní hrdince, kterou hrála Kristen Stewart. 
Co jsem tak slyšel, nedokázala jste jí úplně 
přijít na chuť a namlouvání jejích replik Vám 
dělalo obtíže. Čím to bylo způsobeno? 

Jejím hereckým projevem. Působila hodně 
neherecky, což může být fajn pro diváka, proto-
že postava Belly působila přirozeně. Ale pro mě 
to bylo peklo. Kristen než začne mluvit, třikrát se 
nadechne, mňoukne eeee nebo hmmm, kousne 
se do rtu a pak teprve spustí. Bylo těžší ji 
takzvaně “odchytat”. Ale časem jsme se obě 
zlepšily:)

13. Kromě klasického dabování se taktéž 
věnujete namlouvání audioknih. Jak moc je 
načítání audioknih náročné a nakolik se liší 
od klasického dabingu? Předpokládám, že 
jde o diametrálně odlišnou disciplínu, ve 
které hrají velmi důležitou roli klid a soustře-
děnost. 

Ta soustředěnost je naopak víc potřeba v dabin-
gu, kdy musíte nastartovat přesně jako ta posta-
va a také stejně s ní skončit, chytit smích, různé 
dechy a vůbec se stoprocentně podřídit dané 
figuře. Oproti tomu v audioknize tvoříte postavu 
nebo celé vyprávění od začátku podle sebe a 
podle režiséra, je to mnohem svobodnější 
tvorba. A také tu knihu musíte dopředu celou 
přečíst. Audioknihy dělám hodně ráda. 

14. Co byste vzkázala čtenářům či studen-
tům?    

Ať kašlou na dabing a učí se jazyky :)

Rozhovory

Daniel Palička, 4. ročník
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1. Jak jste se dostal k psaní? Kteří autoři Vás 
nejvíce ovlivnili? 

K psaní jsem se dostal přes čtení a filmy – obecně by 
se dalo říct, že jsem vždy miloval příběhy. Pokud jde o 
autory, kteří pro mě byli formativní, tak to asi začalo 
Tolkienem, ale nejvíc si mé tehdy mladé srdce ukradl 
Stephen King. Dnes bych z klobouku tahal i jiná 
jména (i česká). Dnes obdivuju práci Miroslava Pecha 
nebo Petra Bočka. 

2. Původně jste začínal jako povídkář. Mnohokrát 
jste se zúčastnil různých povídkových soutěží 
(Rokle šeré smrti, Cena Karla Čapka, Literární 
soutěž Sardenu aj.) a i v dnešní době Vám vychází 
povídky v různých platformách (časopis Charon, 
bizarro antologie Bizarropolis nebo antologie 
Jihočeský horor). Čím Vám jsou povídky blízké a 
proč si myslíte, že hrají ve spisovatelské kariéře 
důležitou roli?  

Povídky jsou spisovatelův odrazový můstek. Na 
povídkách se dá naučit neuvěřitelné množství věcí. 
Na krátkém úseku se může člověk naučit o posta-
vách, prostředí, pointě, motivacích prostě o všem, co 
později může zúročit. Super je, že dnes existuje i 
spousta povídkových soutěží v různých žánrech a 
každý úspěch, ale i neúspěch se počítá. Mnoho porot-
ců poskytuje zpětnou vazbu, takže se člověku může 
dostat i konstruktivní kritiky a ta ho může posunout.  

3. Vaším prvním knižním projektem byl sborník 
Příběhy noci (2010). Čtenáři v něm mohli najít 
vesměs hororové povídky, nechyběly ovšem ani 
pokusy o fantasy či sci-fi. A dokonce jste do něj 
zařadil tři realisticky laděné příběhy. Jaké byly 
Vaše první pocity po vydání Příběhů noci? Bral 
jste to jako úspěch?  

Příběhy noci jsou takovou prvotinou, neprvotinou. 
Problém je, že se jednalo o malonáklad vydaným 
nakladatelstvím Epika -> žádná distribuce, reklama a 
navíc se nejednalo ani o žánrové nakladatelství. A 
nezapomeňme ani na ten náklad. Osmdesát kusů je 
vlastně směšné číslo, ale v roce 2010 jsem byl plný 
nadšení a jako úspěch jsem to těma mladickýma 
očima rozhodně bral. Na některé povídky jsem se 
později podíval znovu a shledal jsem, že se na nich 
zub času projevil, takže jsem mnohé upravil a posléze 
znovu vydal u nakladatelství Golden Dog ve sbírce 
Pár zbytků pro krysy. 

NĚKDY SE JEN VEZEME

4. Později jste navázal spolupráci s nakladatelstvím Golden 
Dog. Pod jeho křídly Vám vyšla románová prvotina Smrt bývá 
nehezká (2020), která sklidila vlnu pozitivních reakcí. Jak se 
Vám příběh spisovatele Daniela Hejtmana psal? A jak jste si 
spolupráci s Golden Dogem, která trvá až doposud, užil?

Hlavní příběh Dana Hejtmana se rodil někdy v roce 2013 v období 
prvního těhotenství mé manželky a ta hlavní linie mě pohltila. 
Původně se mělo jednat o povídku, ale zjistil jsem, že příběh přiro-
zeně bobtná. S Martinem Štefkem z GD se pracuje skvěle. Dal mi 
volnou ruku k sehnání ilustrátora. A ačkoli vždy držel otěže v rukou 
on, záleželo mu i na mém názoru. To cením a jsem mu za to 
navždy zavázán.

5.  Pod Golden Dogem Vám také vyšla povídková sbírka Pár 
zbytků pro krysy (2022). Jde o kolekci, která mapuje dvanáct 
let Vaší povídkové tvorby. Kniha obsahuje 17 povídek – které 
máte nejraději a proč?

Můj favorit je hned úvodní příběh Záchvěvy a temné vody. Odehrá-
vá se většinu času ve vesničce Nítovice u Kardašovi Řečice, kde 
dodnes bydlí moji rodiče, a popisuje děje u rybníku Podsádčí, kde 
jsme jako děcka blbli. Ačkoli je děj komplet vyfabulovaný, ten 
feeling mého dětství tam cítím…

Pak bych zmínil sci-fi Zachraň člena posádky, nic víc – kde mi 
prostě na nos přišla suprová pointa a pokud se ke mně doneslo 
správně, tak ji nikdo dopředu neodhalil.

6. Vaše knihy se snažíte lehce propojovat mezi sebou. Dá se 
tedy říct, že jsou součástí jednoho velkého univerza. V povíd-
ce Babice z lesa se například objevují postavy z románu Smrt 
bývá nehezká. Za zmínku pak rozhodně stojí postava tajemné-
ho pana Hyda, která se objevuje napříč všemi Vašimi knihami. 
Baví Vás odkazovat na jiné Vámi sepsané knihy a využívat 
známé postavy napříč různými příběhy?   

Zaručeně ano. Dělám si už léta svůj vlastní multiverse.  Chápu to i 
jako odměnu pro věrného čtenáře, který se o mé knihy zajímá. 
Občas to dodá i novou dynamiku a příběh je obohacen o postavu, 
kde známe charakter, a tak se dialog může vést jinými směry než 
u vymyšlené postavy.       

7. V názvech Vašich děl odkazujete na tvorbu Karla Kryla. Ke 
Krylovi prý máte pozitivní vztah. Když byly Vaše dcery malé, 
tak jste jim písně básníka s kytarou zpíval. A co víc v rozhovo-
ru pro slovenský server KLUCOD.SK jste jako Vaši nejoblíbe-
nější píseň uvedl skladbu Lásko! (jeden z veršů mimo jiné 
posloužil jako název pro knihu Pár zbytků pro krysy). Čím 
Vám přijde Kryl zajímavý a proč si myslíte, že jeho tvorba má 
lidem co říct?

Jiří Sivok je jihočeský spisovatel, který má na kontě 
knihy jako Smrt bývá nehezká, Pár zbytků pro krysy 
nebo Líp už bylo. Jak vzpomíná na svůj románový 
debut? Co všechno podle něj obnáší spisovatelské 
řemeslo? A jak jej ovlivnila tvorba Karla Kryla? To vše a 
mnohem více se dozvíte v následujícím rozhovoru.  

Rozhovory
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Kryl byl poeta s přesahem. Ty texty jsou barvité, krásné, bolavé, 
srdcervoucí. Mají všechno, co člověk potřebuje slyšet a jsou tak 
kouzelně návykové. Často poslouchám audioknihy, ale někdy mi ubíhají 
myšlenky všude kolem a tak si pustím Kryla a ten mě vrátí znovu na 
zem. Lásko! je fakt moje oblíbená, ale teď se dost často vracím k 
Ukolébavce.

8. Vaší nejnovější knihou je post-apokalyptická novela Líp už bylo 
(2022), která vyšla u Golden Dogu v rámci edice Zrnka temnoty. V 
příběhu jste využil reálné lokality z Českých Budějovic. Jako 
příklad uvedu zoo v Hluboké nad Vltavou, kterou jste proměnil v 
koncentrační tábor. Jak jste se cítil při psaní? A jaký pro Vás byl 
pocit, využít reálné lokace a předělat je do strašlivého post-apoka-
lyptického hávu?   

Při psaní jsem cítil tíseň, protože se umím vcítit do svých postav. Jsem 
rád, že jsem ten chmurný příběh napsal. To, že jsem se stal částečným 
prorokem, protože Rusko svou nepochopitelnou agresí opět zaútočilo na 
Ukrajinu, mi už radost neudělalo. Doufám, že třetí světovou nezažijeme 
a nedostaneme se do časů, kdy ztratíme v sobě lidství. Lidi mi občas 
oponují a píší, že lidé nejsou tak zlí, jak jsem je vykreslil ve své novele, 
a já bych tomu rád věřil. Ale pak se dočtete o znásilněném kojenci, 
masakru v Buči, masových hrobech, zaminovaných tělech a dalších a 
dalších důkazech, že člověk se může přeměnit v monstrum, které já 
sotva někdy dokážu převést na papír… To mě děsí.

9. O novele jste řekl, cituji: „Líp už bylo je podle mě kontroverzní 
knihou. Když jsem ji psal, chtěl jsem vyvolat pocity, jaké jsem já 
sám dostal u četby knih jako Umírat v nitru nebo Srdce v Atlanti-
dě.“ Bylo Vaším cílem vytvořit děsivý, pro někoho těžce stravitelný 
obraz budoucnosti, který v čtenáři vyvolá intenzivní emoce? A 
chtěl jste zároveň ukázat, že pokud se lidstvo nepoučí ze svých 
chyb, může svět dospět do záhuby?   

Ano, rozhodně. Jinak jsem chtěl poukázat na dvě věci. 
Za prvé, že člověk se může dostat do situace, kdy není hybatelem nebo 
pánem svého osudu. Někdy se jen vezeme. Plaveme proti proudu a síly 
docházejí. Je jedno, jestli jste kapr nebo štika. Vždy se najde větší ryba, 
která vás může pozřít, a kdyby ne, tak jsou tu rybáři.
Za druhé je to ona ztráta lidství, o níž jsme se bavili v předchozí otázce. 

10. Psaní knih musí být náročná činnost. Co všechno spisovatelské 
řemeslo obnáší a proč Vás tak moc baví?  

Psaní samotné je vlastně zábava. Občas přijde nějaký tvůrčí blok, ale 
ten odezní. Ta práce, na kterou narážíte, přijde až poté, co příběh 
napíšu od A do Z. Několikeré čtení, první opravy. Jsem rád, že se mohu 
pochlubit i skvělými přáteli, kteří rádi čtou a jsou mými betačtenáři. 
Rozporují mi slabá místa v příběhu, a tak se jde přepisovat a připisovat. 
Mnohdy se první draft liší i v pointě od konečného výsledku a to je 
dobře. I psaní je totiž řemeslo. 

11. Kromě toho, že se aktivně věnujete literární činnosti, také 
natáčíte videa. Na Vašem YouTube kanále máte vlastní pořad Černá 
neděle, do kterého si zvete významné osobnosti literární scény. Z 
lidí, které jste vyzpovídal, bych mohl zmínit například Pavla Renčí-
na, Veroniku Fiedlerovou, Honzu Vojtíška, Martinu D. Antonínovou 
nebo Františka Kotletu. Jak se na jednotlivé rozhovory připravuje-
te? A jak moc si následnou interakci s hosty užíváte? 
    
Černá neděle je v mnoha ohledech stále partyzánština. Skočil jsem do 
toho po hlavě, ale pomalu začínám sklízet ovoce a pozitivní ohlasy. 
Příprava na hosty je především v tom, že si přečtu minimálně jednu 
knihu (mnohdy i víc) a připravím si otázky dopředu. Chci, aby rozhovor 
byl v uvolněném stylu a sám ho autorům představuju, jako takový pokec 
u piva. A jak si to užívám? No moc. Získávám tak spoustu nových přátel 
a rozšiřuju si obzory. Je to fajn koníček. 

12. Jste velice komunikativní člověk. Není 
tedy divu, že se čím dál tím více věnujete 
moderování na různých akcích (HorrorCon, 
Svět Knihy nebo Comic-Con Prague). Berete 
moderování jako výzvu?   

Ani ne. Mně to nějak mluví samo. Díky těmhle 
akcím jsem si ale uvědomil, že nejsem sólový 
hráč. Já sám jen horko těžko ustojím přednášku 
bez interakce s někým dalším. Mnohem víc mi 
sedne beseda s více autory nebo rozhovor 
jeden na jednoho. Baví mě reagovat. 

13. Na závěr Vám položím několik otázek 
týkajících se školy. Dočetl jsem se, že jedním 
z Vašich prvních literárních pokusů byla 
fantasy trilogie s elfy a trpaslíky, kterou jste 
psal na druhém stupni základní školy. První 
kapitolu jste dokonce poslal do časopisu 
Pevnost s žádostí o otisknutí. Jak na Váš 
raný literární experiment s odstupem času 
vzpomínáte? Hodláte se k němu časem 
vrátit?   

S koutky úst zdvihnutými na obou stranách. 
Jednalo se o příšerný mix Pána prstenů a 
Barbara Conana. Kniha měla nést strašný klišé 
název Mečem proti meči a pokud ho někdy 
ukážu, tak jen proto, abych ukázal na chyby, 
které začínající Sivok dělal.   
 
14. Na základní škole jste také napsal Vaši 
historicky první povídku. Jmenovala se 
Dveře a pojednávala o sovětském odstřelo-
vači. Jaký osud povídku potkal?  

Dveře byla původně kraťounká povídka na tři 
strany inspirovaná filmem Nepřítel před brana-
mi. Po pár letech jsem ji rozšířil a stal se z toho 
vlastně úplně jiný příběh s hrátkami s časem. 
Tuhle verzi jsem vydal právě v knize Příběhy 
noci. Někdy kolem roku 2015 jsem povídku 
znovu oprášil a upravil a změnil jí název. Teď se 
jmenuje Jen růže po něm zůstala a dostala se 
na 5. místo v soutěži O stříbřitě lesklý Halmo-
chron -> takže furt nebyla dokonalá :-D.   

15. Se školou je nedílně spjata povinná 
četba. Jak na ni s odstupem času vzpomíná-
te? Měl jste autory z povinné četby, kteří Vás 
ovlivnili a ke kterým se i dnes rád vracíte?  

Popravdě jsem na autory z povinné četby 
narazil až později. V mládí mi nebyli dost dobří a 
dneska se jich nemohu nabažit. Remarque, 
Čapek, prokletí básníci a mnoho dalších. Jsou 
to skvosty.

16. Co byste vzkázal čtenářům či studen-
tům? 

Čtěte. V knihách najdete všechno a je jich tolik, 
že si vyberete. A pokud narazíte na knihu, která 
vás nebaví, tak se ji nebojte zaklapnout. Někdy 
se k ní můžete vrátit, když za to stojí, a pokud je 
špatná, nemá cenu s ní ztrácet čas. Knihami se 
máte bavit a ne mučit. 

Rozhovory

Daniel Palička, 4. ročník
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Žádost o rozhovor přijal Martin Štefko, rodák z Čes-
kého Krumlova a spisovatel, který má na kontě osm 
románů, několik povídek v různých antologiích a 
nespočet článků věnujících se knihám, filmům a 
komiksům. Je také šéfem nakladatelství Golden Dog 
primárně zaměřeného na vydávání hororových knih. 
Jaká byla jeho studentská léta? Co jej inspiruje v lite-
rární tvorbě? A jak vzpomíná na hororový časopis 
Howard? Na všechny otázky najdete odpovědi níže.

Rozhovory

V první řadě bych vypíchnul to, že knihu Mrtví kráčí po zemi jsem 
napsal za asi měsíc, tedy její první verzi, v případě druhé to trvalo 
měsíců několik. První kniha se psala sama.
Obě knihy mají trochu jiné pojetí. Mrtví kráčí po zemi jsou cynickou 
romancí, kdy se soustředím na dvě postavy a to, co se jim děje. V 
případě Života v ráji jsem se zaměřil na celou osadu a postupné 
odhalování toho, jak vlastně funguje a kde je v ní zakopaný pes. 
Mnohem víc postav, kterým jsem se mohl věnovat už jen proto, že 
Kovboj byl vytvořený, ten byl jasně daný. A díky vícero postavám 
jsem mohl mít i zajímavější a různorodější konfrontace mezi nimi.

6. Ve své tvorbě se vůbec nebojíte experimentovat a posuno-
vat vlastní hranice. Kromě čistokrevného westernu (Zatracen-
ci, Mrtví kráčí po zemi) jste také napsal superhrdinskou sérii 
Agentura, která má zatím dva díly, mrazivý thriller Nikdy se 
nepřestala usmívat a sérii s detektivem Hankem Giorgiem 
(romány Mrtvé ženy a Farma zrůd). Jak dokážete přecházet z 
jednoho žánru do druhého? Berete to občas jako výzvu?

Nevím, jestli přímo výzvu, to ani ne. On si příběh řekne o to, v 
jakém žánru bude. Nejdu do toho, že musím napsat thriller, jdu do 
toho, že chci mít jako hlavní postavu detektiva, který bude řešit 
brutální vraždy. A on z toho ten thriller tak nějak logicky bude. Chci 
psát, co mě baví, a vždycky jsem to tak dělal. Takže když mě 
zrovna baví westerny, promítne se to i do tvorby. Když mě baví 
horory, promítne se to tam. Ale tak nějak jsem si utvořil už svůj styl.  
Stojím si za tím, že chci vyprávět dobrý příběh, který se bude dobře 
číst, bude celkem drsný. Pak už je jen na kulisách, aby tomu daly 
konkrétní žánr.

7. Kromě románů také píšete povídky přispěl jste do celé řady 
antologií (jmenovitě třeba Jihočeský horor nebo Ve špatný 
čas na špatném místě). Jaká forma je Vám sympatičtější 
románová nebo povídková?

Román, jednoznačně. Dřív jsem psal povídek strašně moc, v 
poslední době téměř žádné. Román je velký prostor, kde mohu 
rozepsat postavy, příběhy, kde si můžu víc hrát. Povídka je omezu-
jící a já jsem zjistil, že poslední dobou   už několik let   mám prostě 
nápady, které se do povídky nevejdou. Chci s postavami pracovat, 
chci se jim věnovat. Takže povídka je pro mě aktuálně okrajová.

8. Co Vás při psaní příběhů nejvíce inspiruje?

Cokoli. Opravdu, cokoli. Hodně filmy a jiné knihy, ale ono stačí jít 
venku v přírodě a člověk tu inspiraci najde tam. Nebo   byť nechtě-
ně vyslechne nějaký rozhovor. Inspirace je opravdu všude.

CHCI PSÁT CO MĚ BAVÍ

1. Jak jste se dostal k psaní? Kteří autoři Vás nejvíce ovliv-
nili?

K psaní jsem se dostal někdy v patnácti. Právě díky knihám. 
Předtím jsem hodně četl Foglara, ale postupně jsem se dostal k 
autorům jako King, Herbert, P. K. Dick, Lovecraft, Poe. Ti mě 
hodně ovlivnili a já jsem si chtěl zkusit vytvářet příběhy a světy 
stejně, jako to dělali oni. A nějak jsem u toho vydržel až do 
současnosti.

2. Váš spisovatelský debut Mrtví kráčí po zemi vyšel v roce 
2014 v samonákladu. Šlo o netradiční mix westernu a 
zombie žánru. Jak zpětně vzpomínáte na svou románovou 
prvotinu? A proč jste zrovna vsadil na kombinaci zombie a 
westernu?

Vzpomínám na ni rád. Nedávno jsem si ji připomněl audiokni-
hou, která ke knize vznikla. Pořád si za tím příběhem stojím, 
baví mě. Má své mouchy, ale tak je to už osm let, člověk se za tu 
dobu autorsky vyvine.
Měl jsem vždycky rád zombie a říkal jsem si, že by bylo fajn 
přistoupit k nim trochu odlišně. A tak mě napadl zombie western. 
On původně měl vypadat úplně jinak, ale nakonec je z toho to, 
co vzniklo. Měl jsem v záloze příběh, který se skutečně bude 
odehrávat na Divokém západě. Ale tohle se mi stává často. 
Prvotní myšlenka je nějaká, ale konečný výsledek je úplně jiný.

3. V současnosti je fyzická kopie vyprodaná, aktuálně je 
možné si koupit pouze e-knihu. Zaskočil Vás takový 
úspěch?

Až budu mít tisíce prodaných kopií, budu to vnímat jako úspěch. 
Mrtví byli vydáni v menším nákladu, takže mě určitě těší, že se 
kniha vyprodala, ale přece jen, u většího nákladu by to potěšilo 
víc.

4. Později jste napsal prequel Mrtví kráčí po zemi: Život v 
ráji (2017). Jaký to byl pocit, vracet se po třech letech do 
stejného světa a ke stejnému hrdinovi?

On si to hrdina vyžádal sám. Já jsem popravdě v příběhu pokra-
čovat ani nechtěl, vnímal jsem knihu Mrtví kráčí po zemi jako 
uzavřenou, ale najednou jsem dostal nápad, objevila se přede 
mnou scéna specifické osady, která je v knize Život v ráji, a já 
věděl, že tohle je přesně místo, které by navštívil Kovboj. A tak 
jsem se k němu vrátil, protože to s jeho postavou dávalo smysl.

5. Kdybyste měl srovnat tvůrčí proces při psaní Mrtví kráčí 
po zemi a Mrtví kráčí po zemi: Život v ráji, jaké největší 
rozdíly byste vypíchnul? Lišilo se nějak pojetí hlavního 
hrdiny, světa nebo vedlejších postav?
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Všechno. Jsem ten, kdo vybírá knihy, které se vydají, čtu rukopi-
sy, dělám základní redakci, připravuji knihy pro tisk, připravuji 
data pro sazeče, komunikuji s distributory, tiskárnou, spravuji 
web a sociální sítě, jezdím po různých akcích, kde knihy prodá-
vám, do toho ještě překládám a sám píšu. Popravdě je toho 
hodně a je to celkem náročné, časově především. Rozhodně 
bych to každému nedoporučil, a už vůbec ne v oblasti hororu. Je 
to žánr, který mají lidi obecně jako něco podřadného a někdy je 
těžké je přesvědčit o opaku, protože ten názor je hloupě zakoře-
něný.

16. Dočetl jsem se, že název Golden Dog jste zvolil podle 
jednoho z Vašich starých příběhů, který jste napsal, ale 
nikdy nevydal. Řeknete k němu něco?

Byl to takový fantasy příběh, kde byly dvě bájné bytosti   Zlatý 
pes a Létající medvěd. Popravdě si ten příběh moc nepamatuji, 
je to už asi 15 let, co jsem ho napsal, ale Zlatý pes mi zůstal v 
hlavě a anglicky mi prostě zněl dobře.

17. Na závěr pro Vás mám několik otázek týkajících se 
školy. V mládí jste studoval na všeobecném gymnáziu a 
později na ekonomické fakultě. Jak na svá raná studentská 
léta vzpomínáte? Které předměty jste ve škole miloval, a 
které naopak nenáviděl?

Vzpomínám rád, byli jsme docela dobrá parta, měl jsem přátele, 
s nimiž jsem se vídal denně, i když teď třeba ani nevím, co 
dělají. Každý jsme šli jinam.
Hodně jsem měl rád matematiku a fyziku, s těmi jsem nikdy 
problém neměl, postupně, jak jsem sám začal psát, jsem si 
oblíbil i češtinu. Hodně mě bavila chemie, nejvíc jsem asi zápa-
sil s angličtinou, ale až později jsem zjistil, že měla vysokou 
úroveň a dala mi do budoucna hodně. Natolik, že mohu knihy 
sám překládat. A jasně, bavil mě tělocvik.

18. Se školou je nedílně spjata také povinná četba. Jak jste 
k ní tehdy přistupoval? Měl jste autory z povinné četby, kteří 
Vás ovlivnili a ke kterým se i dnes rád vracíte?

Přiznám se, povinná četba mě nebavila. Já byl ten, kdo četl 
raději sci-fi a horory, ne něco, co jsme číst museli. Doteď si 
pamatuji, jak jsem se protrápil Vančurovými pověstmi. Popravdě 
si myslím, že povinná četba je třeba, vidím to doma na dětech, 
jak mají problém číst, a děti by číst měly, ale sám považuji někte-
ré knihy, které jsou pro povinnou četbu vybrané, jako neuchopi-
telné. Ne v dospívání. Jsem si jistý, že spousta lidí v dospělosti 
ty knihy dovede docenit, ale jako děti ještě nikoli. A už vůbec ne 
pochopit.

19. V současnosti jsou seznamy povinné četby pro studen-
ty (hlavně pro středoškoláky) daleko přívětivější. To ostatně 
dokazuje fakt, že kromě osvědčených stálic (Shakespeare, 
Erben, Hemingway, Čapek, Hrabal aj.) se v nich čím dál tím 
více objevují současní autoři   ze světa jde například o 
Stephena Kinga, Terryho Pratchetta, Christophera Paoli-
niho aj., z našich luhů a hájů třeba o Alenu Mornštajnovou, 
Jaroslava Rudiše, Kateřinu Tučkovou a mnoho dalších. Jak 
tento trend hodnotíte? Jste rád, že do českých škol začínají 
pronikat zástupci dnešní moderní literatury?

Jsem za to rád, určitě, povinná četba by neměla reflektovat jen 
staré knihy, ale i současnou, kvalitní literaturu. Pokud se tomu 
tak děje, je to jen dobře!

20. Co byste vzkázal čtenářům či studentům?

Čtěte, fakt vám to dovede rozšířit obzory, učte se, ale hlavně se 
bavte, užívejte si, že jste mladí. Fakt je to paráda. A nebojte se 
hororu.

Rozhovory
9. Pomineme-li Vaši literární tvorbu, věnujete se také psaní článků. 
Máte nespočet blogů: Comics-Blog, na kterém máte více než 2000 
komiksových recenzí, Horor-Web, kde spolu s dalšími autory 
přispíváte články o hororu v jakékoliv podobě, a Filmový deník, na 
kterém jste se do roku 2018 aktivně věnoval filmovému odvětví. 
Co Vás vedlo k jejich založení? A jak jste stíhal psát tolik článků na 
několik různých webů?

Vedla mě k tomu potřeba psát. A asi jsem měl taky moc volného času. 
Chtěl jsem se podělit o své názory, postřehy, u hororového webu jsem 
chtěl podporovat horor a povědomí o něm. Myslím, že v tomhle směru 
už jsem svoje udělal a další články v dohledné době psát neplánuji, 
plně se chci věnovat vlastní tvorbě a nakladatelství.

10. Svými recenzemi jste také přispíval do hororového magazínu 
Howard, který za nešťastných okolností zanikl v loňském roce 
(přišel totiž o dvorního grafika Michala Březinu a náhradu se nepo-
dařilo sehnat). Jak na Howard zpětně vzpomínáte? A jaká to pro 
Vás byla zkušenost?

Byla to dobrá zkušenost, ale vycházela z toho, že jsem psal články pro 
Horor-Web. Myslím si, že je škoda, že už tu Howard není, ale snažím 
se na něj navázet časopisem Krátký řez. Pravda, ten je sice jen povíd-
kový, ale stále za ním stojí Honza Vojtíšek, šéfredaktor Howarda.

11. Vašemu srdci je hodně blízká komiksová tematika. Co na 
komiksech nejvíce obdivujete? A čím Vás tak moc okouzlily?

Ten odlišný způsob vyprávění. Vyprávění obrazem je jedinečné, tak jiné 
od klasického textu, ale přitom s textem dovede souznít… Je to skoro 
nepopsatelné. Říkám komiksům knihy, ale ono je to víc, je to jiné 
médium, chce to odlišný přístup k četbě. A pokud dáte komiksu někdy 
šanci, ohromí vás.

12. Které komiksy/komiksové série Vás během života nejvíce 
ovlivnily a které byste doporučil lidem, kteří by chtěli komiksy jako 
médium lépe poznat?

Ze začátku to byl hodně Spider-Man, ale postupně mě začal víc zajímat 
jiný, nesuperhrdinský komiks. Mám rád Živé mrtvé, Usagiho Yojimba, 
klidně bych doporučil něco z toho, rozhodně cokoli od Alana Moorea, 
ale mám rád i série jako Sin City nebo Kick-Ass. Určitě bych doporučil 
cokoli evropského, protože evropský komiks, hlavně francouzský a 
belgický, je neskutečně rozmanitý.

13. Máte oblíbené komiksové kreslíře/scenáristy? Které a proč?

Kreslíře ani tolik ne, ale mám rád scenáristy. Alan Moore je rozhodně 
můj nejoblíbenější. Skvělá je ale i třeba Raina Telgemeier, což je i 
kreslířka a věnuje se naprosto jiným komiksům než Moore. Hodně jsem 
si oblíbil japonské tvůrce, jako jsou hororový Džundi Ito, nebo taková 
legenda jako Osamu Tezuka.

14. Jak hodnotíte současný komiksový trh a rozmach komikso-
vých filmů? Jak vidíte komiksové odvětví za deset let?

Uff, popravdě už komiks nesleduji tolik jako před lety, kdy jsem znal 
snad každý, který na českém trhu vyšel. Ale osobně jsem hodně unave-
ný z čehokoli superhrdinského. A to jsem byl jednu dobu jeden z těch, 
co hltal cokoli s hrdiny v kápi. Popravě už nechci nic marvelovského ani 
DCovského, raději si přečtu něco, co je alternativnější. A doufám, že 
ten největší boom superhdinských filmů je za námi a budeme moct 
sledovat i jiné spektákly.

15. Máte pod palcem nakladatelství Golden Dog. Původně jste jej 
založil, abyste si mohl vydávat své vlastní knihy, později jste však 
začal vydávat romány jiných českých autorů (Honza Vojtíšek, 
Miroslav Pech, Petr Boček a další), a také spisovatelů ze zahraničí 
(Mort Castle, Owl Goingback, Ross Jeffery aj.). Co všechno obnáší 
práce šéfa nakladatelství a jak moc náročná může být?

Daniel Palička, 4. ročník 15



Text od Jiřího Sivoka

Rozhovory

Každý člověk v sobě najde sběratele. Někdo dokonce ani neví, že sběratelem je. Například můj 
známý je typický hypochondr. Je si svými údajnými nemocemi tak jistý, že se na ně vyzbrojuje 
všemi možnými léky. Neptejte se mě jak, ale najdete u něj i látky, které jsou k mání jen na předpis. 
Takové látky, nad kterými slintá kdejaký feťák. I on je sběratel. Sběratel léků a nemocí.
Někdo sbírá obyčejné věci, jako jsou poštovní známky nebo dévédéčka. Slyšel jsem o člověku, 
kterého uspokojuje sbírání použitých akumulátorů. Nemyslete si, že se tato sbírka skládala pouze 
z malých a velkých monočlánků. Tenhle člověk za svůj život nashromáždil halu plnou velkých auto-
baterií i jiných specialitek.
Můžeme sběratele nazývat blázny, ale jak píši, my všichni v sobě máme kus sběratele. Bohužel to 
znamená, že v sobě máme i kus blázna.
Můj vlastní bratr má sbírku knih Stephena Kinga. Sbírá je už nějakou dobu. Když do obchodů přijde 
nové vydání, které se od staršího dvojvaječného dvojčete liší pouze přebalem, tak si ho i přesto 
koupí. Bratr dokonce prosí své známé, kteří odjíždějí do zahraničí, aby mu z dovolené přivezli cizo-
jazyčného Kinga.
Jednou, ale to jsem byl ještě malý klučina, jsem mu do jeho Pod kupolí vyobrazil červené štěňátko, 
ale nesetkalo se to s pochopením. Starší bratr mě zkopal tak, že jsem se pod trikem nemohl dopo-
čítat modřin. Vzteky na mě řval až prskal, oči vypoulené, jako by mu měly vypadnout. Udělám si z 
tebe vlastní omalovánky, tvrdil a opravdu důmyslně mi zasazoval rány. Aby bylo jasno, nemám mu 
to za zlé. Ostatně, teď v dospělosti dokážu docenit jeho lásku ke své sbírce a na jeho místě bych 
se zachoval stejně. 
Tolik můj bratr. Rozepsal jsem se o něm z jediného prostého důvodu. Chci, abyste pochopili, jak je 
touha po sbírání silná. Poté, co porozumíte té syrové, nebezpečné touze, dokážete pochopit i mě, 
i když možná neradi.
Začal jsem sbírat už ve čtrnácti. Bratr mě tedy o pár let předběhl, ale pouto k sbírce jsem si vypěsto-
val velmi silné. Jako mého sourozence, tak i mě přestala bavit opotřebovaná stará vydání mých 
sběratelských lásek a přál jsem si rozšířit svou kolekci. To, že sbírám, jsem si uvědomil až kolem 
sedmnácti na střední škole.
Byl jsem celý pryč do jedné dívky, která o mě však zájem nejevila. Měla vlasy noční řeky a tak 
překrásný hlas. Čistý a plný života, že ve mně vzbuzoval hrozný chtíč. Někdo mi kdysi řekl, že 
všechno chce čas, a měl pravdu.
Nakonec byla moje, i když jen na chvilku. Byl to přenádherný vztah plný emocí. Krátký čas, kdy 
jsem mohl poslouchat ten její hlas. Jmenovala se Ilona. Ano, tak se jmenovala, Ilona.
Konec našeho vztahu znamenal jen další vývoj mé sbírky. To, že nakonec Ilona odešla, neměnilo 
nic na faktu, že mi pomohla pochopit rozměry vlastních tužeb. Znamenalo to, že se má kolekce 
nemusí soustředit jen na malou klubovnu dědovy chalupy u Jindřichova Hradce. Ne, mohla expan-
dovat. Stejně jako můj bratr jsem postoupil na další úroveň.
Vzpomínky na teplo Ilony zažehnala nová láska. Ach, bylo to ještě mnohem lepší. Říká se, že 
poprvé… No, vždyť víte. Není to ono, ale podruhé jsem to cítil ve svých pažích a napnutých sva-
lech. Byla to extáze. Už jsem ten pocit dokázal osedlat a převzít otěže, beze strachu ze selhání.
S koncem tohoto vztahu jsem se jen těžko vyrovnával. Dokonce jsem si říkal, že bych měl přestat 
sbírat. Myslím, že každý ten pocit zažil. Někdy člověk musí prostě počkat, aby se vše dostalo do 
starých kolejí, než si začne hledat nový objekt své sbírky. Z toho začátečnického období jsem se 
vzpamatoval. Bylo mi dvacet a já bytostně pociťoval, že bez sbírání to nepůjde. Po několika rych-
lých vztazích jsem si uvědomil, že vrátit se nejde jen tak snadno.

ZKUSTE MĚ POCHOPIT, 
DRAHÁ SLEČNO
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Když se přesto po dlouhé době vrátíte ke sbírce, máte možnost podívat se na své chyby s 
odstupem. Víte, co a jak udělat lépe a jak sbírku obohatit. Možná se tomu budete smát, ale 
lepší to může být vždycky.
Zjistil jsem, že mě už nebaví styl, kterým jsem získával své sběratelské objekty. Potřeboval 
jsem změnu. Tím, že jsem dospěl v muže, jsem poznamenal i svou sbírku. Nezůstala ve stej-
ném stavu, ale chtěla se rozrůst. Abyste pochopili, bratrovi taky nestačila nová a stará vydání 
českých Kingů. Ne, potřeboval i cizojazyčná. Potřeboval rozšířit sbírku.
Čas rozšiřování přišel asi tak před rokem. Zjistil jsem, že tato expanze má v sobě veliký 
potenciál. Byla pro mě mnohem příjemnější, čistší a bezpečnější.
Napadlo mě to v městské knihovně. Byl tehdy perný den. Na vysoké mi dávali zabrat, a aby 
toho nebylo málo, umřel můj blízký přítel. Navíc na mě stále víc dopadala touha rozšířit 
sbírku o další kus. Ale jak to udělat lépe než v minulosti? Pak mě to konečně napadlo. V kres-
lené grotesce by se nad mou hlavou rozsvítila žárovička. Ty knihy!
A tím se dostáváme k mé sbírce.
Kde jste tenhle dopis našla, slečno? Ano, mluvím k vám. Byl přiložený v knize, že? V dívčím 
románu, takovém, který čte každá IN dívka. Vaše oči ho nalezly na straně dvacet čtyři. To je 
totiž mé oblíbené číslo.
Jsem sběratel výkřiků, slečno. 
Ve čtrnácti jsem zabil poprvé. Pouhá myš, ale ten pískot nezapomenu do smrti. Jeden výkřik, 
ale nedělá sbírku, že? Sousedovic voříšek mi ji pomohl založit. Přišel si pro svou sbírku 
pohlazení a nevědomky doplnil tu moji. Slečno, kdybyste viděla ty upřímné psí oči v mé 
klubovně, kterou děda postavil, abych si tam hrál.
Nebojte se, slečno! Ještě chvilku čtěte. Neotáčejte se. Nic tam neuvidíte.
Vidíte? Říkal jsem vám to. Můžu pokračovat? 
Dobře.
Ilona byla mou první. Spousta chyb! Nevím, jestli se dá považovat za část mé sbírky. Za 
života měla skutečně překrásný hlas, ale při škrcení vydávala jen chrchlavé, chroptivé zvuky 
jako podříznuté podsvinče. 
Poprvé to prostě není nikdy dokonalé. Ještě teď se divím, že mě policie neodhalila. Zato s 
druhou dívkou jsem si to vynahradil. Křičela dlouze a tam, kde jí nikdo nemohl slyšet.
Ty holky mě znaly a v tom byla ta chyba. Navíc hrozilo, že mě něco dřív anebo později 
prozradí. Po dlouhé době, kdy nic nefungovalo tak, jak mělo, se konečně dostavil TEN den. 
Den knihovny.
Jako student jsem tam strávil spoustu času. Stejně jako vy. A stejně jako vy jsem si kromě 
studia půjčoval romány. Není problém si tam vybrat dobrou knihu anebo sledovat, kterou
knihu si vyberete vy, slečno.
Berte to ode mne jako službu. Je historicky ověřenou skutečností, že druhé díly jsou 
mnohem
horší než ty první. Nemusí vám být tedy líto, že tuhle knihu nedočtete.
Ano, slečno, teď už se můžete otočit.
Dlužíte mi výkřik.

Rozhovory

Daniel Palička, 4. ročník
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Literární toulky

Povinná četba je pro mnoho studentů velký strašák. Proto 
jsme se rozhodli vytvořit sérii „Literární toulky“. V každém 
čísle se podíváme zpátky do minulosti a budeme čtená-
řům prezentovat literaturu tak, aby pro ně byla zábavná, 
uchopitelná a dostatečně zajímavá. Představíme si 
významná díla ze světové i české literatury a budeme 
čtenářům předávat hodnotné informace, které je mohou 
obohatit. 

Ještě před vydáním prvního dílu jsme si ovšem připravili 
speciální anketu, kterou můžete brát jako předskokana 
této rubriky. Pokud vás zajímalo, co učitele češtiny přived-
lo k povinné četbě nebo jaké jsou jejich oblíbené knihy z 
kánonu, neměli byste anketu jen tak minout! 

ANKETA:                 
POVINNÁ ČETBA

Eva Mlčochová
Co Vás přivedlo k povinné četbě? Měl/a jste k ní odjakživa pozitivní vztah, nebo jste ji zprvu bytostně 
nesnášel/a?
Vždycky jsem hodně četla..., jsem z generace, která vyrůstala na knihách a filmech. Povinná četba i pro mě (stej-
ně jako pro vás) byla zpočátku opruz, než jsem se (většinou taky na poslední chvíli) začetla a zjistila, že "povinná" 
neznamená nutně nudná.

Co Vás na povinné četbě baví a co je na ní podle Vás tak zajímavého?
Tady musím vynechat slovo "povinné" – já už povinně čtu snad jen vaše slohovky nebo školské vyhlášky... Do 
jistého věku mě vždy více zajímal příběh, moc jsem nemusela (a často přeskakovala) pasáže, kde se jakoby nic 
nedělo..., teď dokážu ocenit i lyričtější nebo lehce filozofující texty a moc ráda mám poezii.

Jaké knihy z kánonu (jak ze světové, tak z české literatury) máte rád/a a proč?
Jejda, tak to je těch knih celkem dost, takže z toho vybruslím tím, že řeknu, co nemám ráda: českou literaturu 2. 
poloviny 19. století, té jsem nikdy moc nepřišla na chuť (tímto se omlouvám Aloisi Jiráskovi a spol.) a moc nemu-
sím sci-fi (proto mezi mé srdcovky patří Stopařův průvodce po Galaxii) a horory (při vší úctě k Poeovi a Kingovi).

Kteří spisovatelé (světoví i čeští) Vás svými knihami nejvíce ovlivnili a proč?
Já mám vždycky taková období, kdy mě osloví buď nějaký autor, nebo žánr – to pak čtu (a teď i hodně poslou-
chám audioknihy) do zblbnutí a přesycení..., ale vždycky ráda sáhnu z české literatury po Janu Skácelovi (mám 
ráda ticho stejně jako on), myslím, že máme silnou generaci žen-spisovatelek (namátkou dvě Petry: Soukupová 
a Dvořáková) a ze světovky jsem se teď znovu vrátila k M. Houellebecqovi a H. Murakamimu (po přejedení se 
detektivkami jsem zatoužila po "serióznější" literatuře), ale občas na mě z jejich textů padá depka..., a pak mě 
zachraňuje třeba už zmiňovaný Stopařův průvodce.

Proč si myslíte, že knihy z kánonu mají studentům co říct? Čím je podle Vašeho názoru mohou obohatit?
Myslím si, že v kánonu máme texty prověřené generacemi čtenářů, knihy, které nejenže vypovídají o době, v níž 
vznikaly, ale jsou i nadčasové – ne nadarmo nás provázejí několik staletí, desetiletí...; snažili jsme se do kánonu 
zařadit i texty současné, některé jsme do kánonu přidali právě na přání studentů. Každá kniha nás může obohatit, 
pokud jí dáme prostor a čas a příležitost a pokud s jejím textem povedeme jakýsi vnitřní dialog. 
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Literární toulky
Miroslav Matějček

Co Vás přivedlo k povinné četbě? Měl/a jste k ní odjakživa 
pozitivní vztah, nebo jste ji zprvu bytostně nesnášel/a?
Možná by bylo lepší se vyhnout slovu povinná a používat termín 
doporučená. Vše, co je povinné, je totiž podvědomě odmítáno. A 
jestliže si mám k maturitě vybrat 20 knih k přečtení, jistě je dobré 
si nechat něco doporučit než povinně nadiktovat. Výběr v našem 
kánonu je bohatý a obsahuje více jak 200 titulů. Podle dříve 
daných podmínek bylo povinně mít v kánonu nejméně 60 knih, 
takže náš seznam umožňuje dostatečnou volnost ve výběru.

Pokud bych měl mluvit o svých studentských zkušenostech, 
vzpomínám si na povinnou četbu beletrie do dějepisu – A. 
Jirásek Temno a Z. Winter Mistr Campanus. Obě knihy byly 
zajímavé a historické učivo jsme viděli z hlediska příběhů z 
konkrétní doby. Teprve po přečtení člověk může říct, jestli to má 
nějaký přínos, nebo ne. Předem odmítat je problém. Už několi-
krát se mi stalo, že bývalí studenti i několik let po absolvování 
školy říkali, že si některé z „povinných“ knih přečetli dobrovolně 
až po maturitě a že to bylo hodně zajímavé.

Co Vás na povinné četbě baví a co je na ní podle Vás tak 
zajímavého?
Zajímavý je, jak jsem říkal, hlavně bohatý seznam titulů, ze 
kterého si každý může najít to své a získat k přečteným knihám 
vztah.

Jaké knihy z kánonu (jak ze světové, tak z české literatury) 
máte rád/a a proč?
Kdybych měl jmenovat několik autorů, tak jistě B. Hrabal (jazyko-
vá originalita, absurdní situace, poetika obyčejného prostředí a 
všedního dne), M. Kundera (myšlenkově nabitá díla, kompozič-
ně dokonale propracovaná), M. Bulgakov (převrácená realita a 
fikce, myšlenková hloubka a fantazie v historických kulisách).

Kteří spisovatelé (světoví i čeští) Vás svými knihami nejvíce 
ovlivnili a proč?
Odpovězeno částečně v předchozím dotazu. Možná právě 
zmíněný Kundera svým románem Nesmrtelnost dovede ukázat 
složitost historického vývoje společnosti, jakou roli hraje osob-
nost v dějinách a v neposlední řadě umí literární text vystavět 
tak, že čtenář postupně rozkrývá souvislosti, motivy a hloubku 
myšlenek. Ne náhodou patří Kundera k nejvýznamnějším 
současným (dosud žijícím) velikánům světové prózy.

Proč si myslíte, že knihy z kánonu mají studentům co říct? 
Čím je podle Vašeho názoru mohou obohatit?
Každá kniha má čtenáři co říct a nezáleží jen na autorovi. Vždy 
jde o oboustranný proces. I čtenář musí být při četbě aktivní, měl 
by hledat a musí chtít něco najít. Už vzhledem k tomu, co jsem 
říkal na začátku, že je výběr hodně široký, každý si vybere něco 
jiného a na každého člověka může stejná kniha zapůsobit jinak. 
A v tom je krása i problém nejen tzv. četby povinné.

Co Vás přivedlo k povinné četbě? 
Měl/a jste k ní odjakživa pozitivní 
vztah, nebo jste ji zprvu bytostně 
nesnášel/a?
Já jsem chodil na střední školu v první 
polovině 80. let, kdy byla povinná četba 
ovlivněna tehdejší ideologií. I přesto se 
našly v povinné četbě tituly, ke kterým 
jsem měl pozitivní vztah.

Co Vás na povinné četbě baví a co je 
na ní podle Vás tak zajímavého?
Otázka směřující ke mně by spíše měla 
znít, v čem může povinná četba obohatit 
dnešního žáka střední školy. Každý 
člověk má své subjektivní vidění světa, 
názory, zájmy a koníčky. Náš školní 
literární kánon obsahuje 177 děl, proto si 
myslím, že v tomto množství si student 
najde knihu, která jej osloví.

Jaké knihy z kánonu (jak ze světové, 
tak z české literatury) máte rád/a a 
proč?
Ze světové literatury asi knihy E. Heming-
waye a G. Orwella. Z českých prozaiků je 
to trojice M. Kundera, J. Škvorecký a B. 
Hrabal se svým „pábitelstvím“. Na první 
místo bych ale zařadil hru České nebe, 
protože jsem „celoživotním fandou“ Diva-
dla Járy Cimrmana. Už více než padesát 
let nám přinášejí humor inteligentní, nad-
časový a nevulgární. 

Kteří spisovatelé (světoví i čeští) Vás 
svými knihami nejvíce ovlivnili a 
proč?
Budou to asi někteří z autorů uvedených 
v předchozí otázce. 

Proč si myslíte, že knihy z kánonu mají 
studentům co říct? Čím je podle 
Vašeho názoru mohou obohatit?
Nevím, jestli je některé knihy mohou 
obrazně v něčem obohatit. Každopádně 
je ale mohou přivést k zamyšlení nad 
společností a někdy i svým životem. Sou-
časný svět internetu a sociálních sítí jim 
přináší dle mého názoru pouze neúplný 
obraz života. 

Jaromír Růžička
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Literární toulky
Markéta Matějková

Co Vás přivedlo k povinné četbě? Měl/a jste k ní odjakživa 
pozitivní vztah, nebo jste ji zprvu bytostně nesnášel/a?
K povinné četbě jsem přišla „omylem“. Jako malá jsem vysáva-
la všechno čtivo z několika domácích knihoven, tedy i z té 
dospělácké. Četla jsem prostě i to, čemu jsem jako dítě neměla 
šanci rozumět. Pamatuju si třeba šok z Hrubínových Lešan-
ských jesliček (i když ty rozhodně k tehdejší povinné četbě 
nepatřily) – z hrubosti, tělesnosti něčeho, co jsem v osmi, devíti 
letech považovala za vyloženě vánoční téma. Tak jsem přišla k 
Divé Báře, Jiráskovým trilogiím nebo ke Králi Lávrovi, ale taky 
k životopisu Nikiho Laudy. A třeba Malého Bobše (autobiogra-
ficky laděná knížka Josefa Věromíra Plevy) a Babičku jsem 
skoro milovala. Přistoupila jsem na poetiku každého titulu.

Co Vás na povinné četbě baví a co je na ní podle Vás tak 
zajímavého?
Asi se v odpovědi nedokážu vymezit jen vůči povinné četbě. 
Jako čtenáři je mi přece jedno, jestli je titul součástí nějakého 
indexu, nebo ne. Pokud se na souhrn vybraných literárních děl 
dívám jako pedagog, najdu tolik způsobů, jak z povinné četby 
udělat četbu atraktivní, kolik jich bude potřeba.

Jaké knihy z kánonu (jak ze světové, tak z české literatury) 
máte rád/a a proč?
To by vydalo na dlouhý seznam i zdůvodňování. Které mě 
významně ovlivnily? Uvedené Skácelovy sbírky, Quo vadis, 
Jméno růže, Svět podle Garpa, Paní Dallowayová, Nesmrtel-
nost… 

Kteří spisovatelé (světoví i čeští) Vás svými knihami nejví-
ce ovlivnili a proč?
Nevybírám z kánonu, i když jako jeden z nejvýznamnějších 
představitelů současné české prózy by v něm měl být zastou-
pen – Jáchym Topol. Fascinuje mě jeho styl psaní a jeho 
vztahování se k prostoru a času. Dva z jeho titulů byly předmě-
tem mé diplomky. Básník Petr Hruška, který v devadesátých 
letech vedl na katedře literatury FF MU seminář současné 
české literatury, o Topolovi prohlásil: „Jáchym píše tak, jak 
dýchá. Musíte chytit rytmus jeho dechu, abyste jeho knihy 
mohli číst.“ Spousta mých vrstevníků se tehdy marně pokouše-
la přečíst Sestru. Já jsem najela na její vlnu, a ta mě vynesla až 
na konci příběhu. A tak to bylo nejen s Topolovou prózou, ale i 
básněmi. Pro mě byl a je mimořádným zjevením v naší literatu-
ře.

Proč si myslíte, že knihy z kánonu mají studentům co říct? 
Čím je podle Vašeho názoru mohou obohatit?
Kromě estetického zážitku z četby jsou tituly z kánonu obrazem 
své doby, kultury, ve které vznikly, obrazem hodnot společnosti 
nebo skupiny lidí… Informací, které mohou studenti z literatury 
čerpat, je nekonečné množství. A protože jsou lidé v tahu stale-
tí v jádru stále stejní, jsou témata knih stále oživována, podle 
okolností. Každý si najde své.

Co Vás přivedlo k povinné četbě? Měl/a jste k ní 
odjakživa pozitivní vztah, nebo jste ji zprvu bytost-
ně nesnášel/a?
Já nemám ráda termín povinná četba a myslím, že se 
dnes ani nepoužívá. Aspoň já preferuji spíš termín 
četba doporučená a svým studentům žádnou povin-
nou četbu nedávám. Nicméně v době mých školních 
let jsem se s povinnou četbou pochopitelně setkala, 
poprvé na ZŠ. Protože jsem četla ráda, neměla jsem s 
většinou knih problém. Ovšem našly se samozřejmě 
tituly, které mě nebavily vůbec. Na gymnáziu jich bylo 
podstatně víc.

Co Vás na povinné četbě baví a co je na ní podle 
Vás tak zajímavého?
Na knížkách obecně mě baví to, že mě přenesou do 
jiného světa a na chvíli mi dají zapomenout na mé 
vlastní problémy. Je to pro mě relax, vypnu a odpočinu 
si u nich. Doba, kdy jsem musela číst povinnou četbu, 
je už nenávratně pryč, ale můžu říct, že ve mně probu-
dila lásku ke knihám.

Jaké knihy z kánonu (jak ze světové, tak z české 
literatury) máte rád/a a proč?
Když to vezmu od nejstarší literatury, líbí se mi Molié-
rův Lakomec. Autor skvěle vylíčil hlavního hrdinu, a 
ještě se u toho pobavíte. Z 19. stol. mám ráda ruské 
autory, zejména Puškina. Jeho Evžen Oněgin je mou 
srdcovkou, zejména proto, že miluju poezii a jsem 
romantička. Rovněž francouzští autoři patří mezi mé 
oblíbence – Flaubert, Stendhal, Balzac.

Kteří spisovatelé (světoví i čeští) Vás svými kniha-
mi nejvíce ovlivnili a proč?
Některé jsem zmínila už v předchozí odpovědi, ale 
ještě jsou mí oblíbenci E. M. Remarque, píše nenuce-
ně, čtivě, E. Hemingway zajímavě zpracovává témata 
(a kdo chce, může číst mezi řádky). Z českých autorů 
nedám dopustit na B. Hrabala, obdivuji jeho nadhled, 
široký záběr témat i různé způsoby psaní.

Proč si myslíte, že knihy z kánonu mají studentům 
co říct? Čím je podle Vašeho názoru mohou 
obohatit?
Čtení knih je úžasné (nejen pro studenty) i z důvodů, 
které jsem již uvedla, ale obohatí je rovněž po stránce 
jazykové (obecně je slovní zásoba řady studentů spíš 
chudší), rozšíří jim obzory. Mohou se setkat s hrdiny, 
kteří řeší podobné problémy jako oni, nebo najít cestu 
k řešení svých problémů.  A v neposlední řadě se 
mohou nechat přenést do jiných světů a cítit se jako 
hrdinové. A to za to přece stojí.

Jana Rotreklová

Daniel Palička, 4. ročník
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Literární toulky

Michal Viewegh patří k nejoblíbenějším českým spisovate-
lům současnosti. Jeho romány se dočkaly mnoha filmových 
zpracování, některé z nich (např. Báječná léta pod psa) se 
dokonce objevují ve školních seznamech četby. V rozhovoru 
jsem se zaměřil na Vieweghovu literární kariéru. Dozvíte se, 
jak zpětně vzpomíná na svou detektivní prvotinu, jestli jej 
překvapil úspěch Báječných let pod psa nebo jaké filmové 
adaptace svých děl má nejraději.

OTEVŘENÉ DVEŘE DO       
SPISOVATELOVY PRACOVNY

Co Vás na psaní knih baví ze všeho nejvíce?  
Vyprávět ten či onen příběh – tedy když mi to zrovna jde.  A taky mě baví, že většinou můžu psát jenom 
tehdy, když chci, a že mi do toho nikdo dlouho nekecá. To přijde až po vydání knihy…

Kteří spisovatelé Vás během života nejvíce ovlivnili? 
Bezpochyby mě ovlivnily celé desítky skvělých českých i světových autorů, které jsem hlavně v mládí 
četl. Nemá smysl uvádět padesát jmen. 

Vystudoval jste Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor český jazyk a literatura — 
pedagogika. Po skončení roční vojenské služby jste v říjnu 1989 nastoupil jako učitel na základ-
ní školu na Zbraslavi. Bylo pro Vás učitelství náročné? 
Na škole s převahou učitelek středního věku má mladý učitel jistou výhodu. Psychicky náročnější než 
práce s dětmi pro mě byla komunikace s vedením školy.

Vaší knižní prvotinou byla detektivní novela Názory na vraždu (1990). Jak na svůj debut zpětně 
vzpomínáte?
Napsal jsem ji už v první polovině osmdesátých let a dlouho pak na její vydání nervózně čekal – a i 
proto na její psaní a následný úspěch dodnes vzpomínám – nejen láskyplně, ale i skoro nevěřícně. Kde 
se to ve mně tenkrát vlastně vzalo? Ten vzletný styl? Ta suverénní vypravěčská jistota?  

Vaší nejúspěšnější knihou jsou Báječná léta pod psa (1992), ze kterých se stal bestseller. 
Román se dočkal filmového zpracování a v současnosti jde o nedílnou součást literárního 
kánonu k maturitě. Překvapil Vás úspěch Báječných let pod psa? 
Ten úspěch nepřišel hned po vydání, rodil se postupně, během následujícího roku až dvou, ale i tak mě 
samozřejmě příjemně překvapil. Řeknu to bez falešné skromnosti: tušil jsem už při psaní, že to je 
dobré, ale tak obrovský ohlas jsem si samozřejmě představit nedokázal.

Roku 2002 jste napsal volné pokračování Báječná léta s Klausem. Bylo těžké navázat na úspěch 
původních Báječných let?
Nebylo zase tak těžké to napsat, ale bylo téměř nemožné ten úspěch zopakovat. V Báječných letech 
pod psa jde o relativně přehlednou dobu s jasnými hrdiny i padouchy, v pokračování románu už je to 
mnohem složitější – nejen v té politické rovině, ale třeba i v mezilidských vztazích.  Mladičký Kvido je 
logicky idealista, zatímco ve druhém dílu už ho život, manželství atd. – jako nás všechny – příslušně 
semele.
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Literární toulky
Na chvíli bych se pozastavil u románu Výchova dívek v Čechách 
(1993). Šlo o příběh s postmoderními prvky (v ději se objevují citáty od 
jiných autorů, hlavní hrdina Oskar odkazuje na literární historii, je vyu-
žita metoda příběhu v příběhu apod.). Inspiroval jste se při psaní tvor-
bou významných postmoderních spisovatelů (Nabokov, Eco, Vonne-
gut aj.)? 
Ale asi jo – třeba mi začalo být blízké tzv. komentované psaní, což je údajně 
jeden z hlavních znaků postmoderny. Dodnes mi připadá naprosto přiroze-
né psát a současně to rovnou reflektovat a komentovat to, co píšu. Pro mě 
je to potřebná demýtizace procesu psaní a vlastně logické uvažování o 
psaní. Jsou to takové otevřené dveře do spisovatelovy pracovny – nebo 
spíš do jeho hlavy…

Báječná léta pod psa

Výchova dívek v Čechách se kromě ústředního vztahu mezi 
učitelem Oskarem a dívkou Beátou věnovala atmosféře a 
situaci v českém školství (sexuální výchova, chování dětí, 
výchovné koncerty apod.). Dá se tedy říct, že román rovněž 
fungoval jako hluboká sonda do školského systému? 
Výraz „hluboká sonda“ bych asi nepoužil, nicméně souhlasím, že 
v druhém plánu toho příběhu skutečně je i neradostná zpráva o 
tehdejším českém školství. 

Vaše knihy se dočkaly mnoha filmových zpracování. Která 
patří mezi Vaše oblíbená? 
Téměř všechny – až na Případ nevěrné Kláry: Báječná léta, 
Účastníci zájezdu, Andělé všedního dne, Vybíjená, Román pro 
ženy, Román pro muže. Nestyda… A určitě taky Svatá čtveřice, 
která vznikla rovnou podle mého scénáře, nikoliv na základě 
nějaké mé knihy. 

O Vaší tvorbě se píše ve školních učebnicích a studenti 
se o ní učí v hodinách literatury. Těší Vás to? 
Samozřejmě ano, a navíc neskromně věřím, že tzv. povinná 
četba třeba Báječných let pod psa je pro studenty „uživatelsky 
příjemnější“ než četba některých literárních velikánů.

Klasická literatura je rozmanitá a osobně si myslím, že 
má co nabídnout. Nicméně hodně studentů se na ni dívá 
skrz prsty, pro některé je dokonce velkým strašákem. 
Čím podle Vás mohou knihy z povinné četby obohatit stu-
denty a proč by je neměli jen tak přehlížet? 
Protože by měli zůstat soudní a aspoň trochu pokorní – a 
např. si přiznat, že třeba Hemingwayův celoplanetární úspěch 
nemůže být náhodný a že to někde v jeho knihách přece musí 
být vidět… A že knihy autorů tohoto významu fakt asi nelze 
odbýt čtenářskou reflexí typu „Byla to blbost“…

Co byste vzkázal studentům a čtenářům? 
Ahoj! Tak třeba zase někdy.

Výchova dívek 
v Čechách

Báječná léta s Klausem

Daniel Palička, 4. ročník
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Úvaha patří k velmi náročným útvarům. Autor se zamýšlí 
na základě získaných poznatků nad tématem, rozebírá 
ho z více úhlů, aby došel k obecně platnému závěru.
Níže si můžete přečíst jedny z nejlepších.

ÚVAHY

Je to fér?
Je to fér? Otázka, kterou si můžeme každý pokládat v rozdílných situacích. Je vůbec něco fér? A co myslíme tím 
„je to fér“?  Být fér znamená to, že všichni mají stejné podmínky dosáhnout co nejlepších výsledků. Být fér 
znamená mít pro všechny stejná pravidla tak, aby se co nejlépe rozhodlo, kdo je nejlepší. Aby bylo něco fér, 
nesmí být nikdo omezován víc než ostatní. 
   Ano, hra, soutěž, test, cokoliv s pravidly, která dávají všem stejné možnosti. Všechno tohle může být fér. Ale je 
život opravdu fér? Jen při narození jsme si všichni rovni. Jsme všichni na stejné startovné čáře. Ale co potom? 
Čím více stárneme, začnou se projevovat okolnosti, které jsou pro každého rozdílné. Někdo se narodí s nějakým 
darem, někdo zase do prostředí, kde má prostor se zlepšit.  Je to podobné jako s květinami. Když zasadíte dvě 
stejná semínka do úrodné půdy a do písku, které z nich spíše vykvete? Určitě jste všichni odpověděli stejně, že 
to bude to v úrodné půdě. Ale není to stejné, protože my nejsme závislí na našem prostředí. Každý se narodí se 
svým vlastním genetickým arsenálem, ale nikdo není omezený jen a pouze na ten arsenál. Život je úplně 
svobodný a rozhodnout o tom, co do svého arzenálu přidáte, je úplně na vás. V životě o úspěchu nebo výhře 
rozhodují jen dvě věci. Jakou půdu má vaše prostředí a jakou snahu do toho chcete dát. Je jedno, jestli dáte 
snahu do změny svého prostředí anebo do zlepšení. Dokud vás to baví a dokud se nevzdáte, jakýkoliv sen je 
pro vás cílem, který je dosažitelný. Sen je jen výplod vaší mysli, dokud se z něj nestane cíl, je to jen výmysl. 
   Určitě jste už slyšeli častou frázi „život není fér“. Co vlastně tedy znamená? Jako malý jsem si představoval, že 
lidé tolik podvádí, že to není fér. Ne, znamená to, že v životě nikdy nejsou stejné podmínky právě pro nejlepší 
výkon. Nic nikdy není úplně fér a není možné s tím něco udělat. Někdo má víc času, někdo se narodil s talentem. 
Ale to nic nemění na tom, že naděje na nejlepší výkon stále existuje. Nikdy nic těžké tak, aby se mělo vzdát bez 
boje. Všeho lze dosáhnout, když se doopravdy snažíte. Dokud se věří v naději. 

Planeta Země
Když by se nic netušící bytost procházela po Zemi, vše by 
se ji zdálo být fér. Lidé mají města, opice pralesy, delfíni 
oceány, tučňáci ledovce a ptáci koruny stromů. Uši 
mohou poslouchat jejich zpěv, oči mohou sledovat jejich 
svět. Ústa mohou ochutnat přírodní poklady a nos může 
cítit květiny, jejichž vůně nelze nahradit. Každý tvor má 
svůj prostor ke svobodnému žití a zdá se to být dokonalé 
soužití různých ,,světů” co se proplétají ,,zemskou sítí.” 
   V minulosti to tak skutečně bylo, ale v současnosti je 
opak pravdou. Ledovce tají, stromy se kácí a lesy chřad-
nou. Koalám prostoru ubývá a nic jiného, než ulehnout do 
eukalyptu jim nezbývá. Lvi už ztrácí své mohutné hřívy a 
tygři postrádají vousky, protože místo jejich domova stojí 
cirkus, kde předvádějí různé kousky. 
   Nic pro ně není fér, ztrácí své domovy. Tenhle svět už se 
nevrátí do původní podoby. Člověk ten zničí vše, na co 
sáhne a potom naříká, že dál do vesmíru nedosáhne. Náš 
svět je zraněný, pojďme mu pomoci, sám na to nestačí, je 
zcela bez moci.

Ondřej Florec, V5

Markéta Šlinská, V5
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Hloupého slepýše
jen tak neslepíš.
Tělíčko jak vrak, 
zašpinil si frak
naježený štváč.  

Nemá vlastní jazyk, 
hatmatilkou kazí
stařičké a mladé, 
stydlivé i hrdé. 

Kam dal brejle? 
Vždyť je vedle 
jak ta jedle. 
Monsieur Lež, 
otravný jak veš,
šíří ty své fámy   
a to není vše,  
drahé dámy!

Myslí si, jak uspěje, 
když si ústa zakryje.
Drží zajdu v pytli
pytlák, který syslí 
jako sysel groše.
Naivně si myslí, 
že své chyby skryje.
Ale kdepak,
mnoho nezakryje,
když do ostatních 
šije.  

Ručičky si myje  
„čistotný“ řvoun.  
Svýma očkama 
zblbne blbečka, 
věrně za ním půjde 
oddaná smečka:  
zloději a zrádci. 

Velikého blbouna
klackem nezabiješ.      
Slepého neřáda 
hlavou neubiješ.  

Hloupého slepýše
jen tak nespravíš
a příliš snadno 
se ho nezbavíš.

Dám ti pusu, drahá, 
přes tu velkou louži, 
povím ti, má milá, 
co mě v duši souží. 

Skráně plné trnů, 
tíhy těžké hřích, 
každý smolný den  
skrývá stínu sníh. 

Srdcebolné střepy 
linou se mi z tváře, 
však posíláš mi střely 
ze sluneční záře. 

Dám ti pusu, drahá, 
přes tu velkou trýzeň, 
budu tady s tebou 
jen pro tvoji přízeň. 

Jako slavík pěl 
tóny něžný hlas,
píseň plnou perel
předalas´ mi včas. 

Oči jako sklíčka, 
hřejivá a vlídná, 
tvými ústy zněla
píseň klidná.

Snad nám zbyde   
cestička dlouhá 
a jako plamen vzplane
láskyplná touha. 

Dám ti pusu, má milá, 
na tvé hebké vlásky,  
zůstaň se mnou, 
drahá,  
na věčné časy. 

Říkali mu Dýňáček. Každý den nosil na hlavě dýni a chlubil se tím 
v okolí. Lidé jej zbožňovali, nechápal jsem proč. Tak jsem za ním 
jednou došel a zeptal se: „Hele, proč tu dýní vůbec nosíš?“    
Odpověděl: „Když si ji sundám, Halloween mě sežere.“ 
Nechápal jsem. 
„Chceš, abych ji sundal?“ zeptal se. 
„Jo!“ 
Oddechl si a odvětil: „Dobrá, jak si přeješ…“
Odmlčel se, načež si dýni sundal z hlavy. Vzápětí jsem spatřil 
ohyzdný zamračený obličej. Zjizvené tváře a bezbarvé oči. Krutý 
pohled. 
„Zítra mě už neuvidíš,“ dodal posmutněle. 
Odešel pryč. 
Ticho jako v hrobě. Ksakru, znělo mi hlavou, to bylo fakt divný. 
Nevěděl jsem, co si mám myslet.         
Ještě téhož večera mi bylo divně. Byl jsem slaboučký jako 
moucha. Motala se mi hlava, bolelo mě od žaludku a zvracel jsem. 
Nechutné! 
Došel jsem na záchod a podíval se do zrcadla. Zděsil jsem se. Můj 
obličej… byl… jinej… 
Srdce mi zaplnila prázdnota. Jímal mě strach. Byl jsem celý 
nesvůj.  
„Přišel tvůj čas.“
Zazněl mrazivý šepot. 
„Čas Halloweenu.“ 
Cosi mě chňaplo za ramena a začalo mě projíždět svými ostrými 
drápy.       
V tu chvíli jsem věděl, že mě nečeká nic hezkýho.

Slepýš Má milá Tma
Tomáš se nečekaně probudil. Slyšel totiž prazvláštní zvuky. 
Rozsvítil žárovku a vstal z postele.
Uslyšel jakési škrábání…
Najednou žárovka praskla. Srdce se mu rozbušilo jako o závod.
 „Bojíš se tmy?“ zaznělo náhle odněkud.
Tomáš mlčel.
„Tak bojíš?“ zeptal se tajemný hlas.
„B-b-b-bojím,“ odpověděl nejistě, s velkým sebezapřením.
 „Skvělé! Chceš si zahrát hru?“
Kluk mlčel.
„Beru to tak, že chceš.“
Hlas se pak zeptal: „Víš, co žije, ale nemluví?“
„Tělo?“
„Zkus konkrétněji, drahý.“
„Srdce?“
„Šlo by, ale není to ono.“
 „Oči?“
„Ty nežijí.“
Tomáš náhle něco ucítil na krku.
„Duš-“
Myšlenku však hoch nestihl doříct.
Ve zkoušce tmy bohužel neobstál… 

Dýně

Daniel Palička, 4. ročník

Daniel Palička, 4. ročník

Daniel Palička, 
4. ročník

Daniel Palička, 
4. ročník24
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Zase sedím sám doma, ale radši bych 
byl s nima 
Okna otevřený dokořán, už jde mi do 
pokoje zima 
Lidi si myslej, jakej jsem hajzl, je to 
vážně psina 
No jenže každej večer o půlnoci není 
mi do smíchu 
Vidím vše, jak se svět topí ve vlastních 
činech 
A pomalu ztrácím respekt a nehledám 
oporu v lidech 
Lidi jsou zlý stvoření, co vytvoří, to 
taky zničí
A proto tady sedím sám a to, co si 
myslím, líčím 
Bože proč já patřím mezi vás, co jsem 
udělal
Já vím, že jsem hajzl a že jsem pravdu 
nehledal 
Strašně rád se směju, no jenže se mi 
nechce 
Oni myslej, si že se tyhle řádky píšou 
lehce 
Ano píšou, protože mám o čem psát, i 
po letech
Co vede mě k tobě, co vidíme na těch 
světech 
Věříme tomu, co vidíme na 

obrazovkách, radši jděte 
S lidma, co zůstali v noci čekáme na
světlech
I přesto každýmu přeju, aby měl se tu 
skvěle 
Jestli budeš potřebovat pomoct,
přijmu tě vřele 
Vazby mezi lidmi ty jsou dnes křehký 
jako želé 
Škoda mluvit, škoda přemýšlet, škoda
běžet 
A já ti věřím, 
že my to nikdy neuvidíme stejně 
Mrzí mě to, okolo 6 ráno mě tu doma 
nehledejte 
Pojedu dřív, ať si můžu odpočinout 
sám a ve tmě 
Budu přemýšlet, co dělal jsem špatně, i
když to nejde 
A někdy mi přijde, že přemýšlím 
trochu moc 
Kdybys slyšel moje myšlenky, ty 
volaj o pomoc 
Hlava se mi točí, v Lunaparku, jako
kolotoč 
Klasický rýmy, promiň, už je pozdě, 
nemám slov 
A někdy mi přijde, že chtěl bych 
všechno znova 

Že to, co se děje, je jen špatně napsaná 
osnova 
Že to co, se děje, je jen sen, co za chvíli 
skončí 
A když něco končí, tak se pokaždý rád 
loučím 
Ale ještě se neloučím, ještě nezamávám
z dálky 
Ještě musím tady vadit, ještě musím 
psát řádky 
Hledat problémy tam, kde nejsou, kde 
nebudou 
Vím, že když odejdu, tak na mě všichni 
zapomenou 
Takže zůstaň, zůstanu tady ještě chvíli 
s vámi 
Já byl slepej, co neviděl jsem, vidím 
teď záhy 
Vidím, jak se tady řeší věci, chtěl bych to tu 
spálit 
Zapálit svět, dopsat pár vět, nalít si 
sklenici 
A jít hledat ve hvězdách, hledám v 
nich příběhy 
Tak sem dojdi, zlato a pojď napsat 
příběh mi 
To, co říkají nám lidi okolo, jsou 
toxický jak tér 
A při pohledu na nebe se ptám, jestli 
je to fér

Málokdo na Zemi 
si dovede představit krásu všedního dne 
v zakaleném obrazu, 
na němž moudrá 
vševidoucí Slečna    
probodla srdce
a tmavými barvami mrtvého rubínu
nakreslila věznici, 
vagon plný věčně spících vězňů. 

Její štětec,  
pln obsidiánu,  
zmáčkl stařeckou slzu     
a rozdrtil ji, 
zbyla z ní jen 
hromádka prachu. 
Dáma, 
jejíž obličej byl skryt za závojem, 
svým zvučným  
mocným hlasem 
zařvala  
a řetězy strachu stáhla ke dnu 
posádku nebojácných
jako těžká kotva.   
A bezvládné tělo mého přítele 
hodila do řeky, 
kde se nikdo neozve.   
     
Vím, krutý osud nás čeká všechny, 
bůh ví kdy, 
ale Zármutek v nitru duše, 
jenž člověka drtí, 
požírá jej zevnitř, 
rozkládá jej 
a ničí každou část 
jeho vlastního těla,
je nepopsatelný. 
Je to… 
je to divný pocit.   

V mlčícím domě přemýšlím 
nad našimi společnými chvílemi 
strávenými na ostrově 
plném zážitků. 
Vracím se do let, 
kdy jsi byl čilý, 
plný mladičkého elánu. 
Hnal ses za cíli, 
užíval sis každodenních chvil 
strávených na zahradě 
a přežils´ kdeco, 
dokonce i chmurná léta. 
Jenže… 
Najednou jsi zmizel… 
Rozplynul ses… 
A… umlkls´ 
jednou provždy. 

Nevím, jestli mě tvá očička   
sledují někde z nebe 
nebo zda jsi 
už navždycky pryč, 
ale jedno je jisté: 
budu na tebe vzpomínat 
jen a jen v dobrém. 
Byl jsi mým štěstím 
a já tvým ochráncem. 
Byl jsem člověk ztracený, 
jemuž jsi pomohl 
najít v duši skulinku 
plnou citu a lásky. 
A za to ti děkuji!             

Chci ti ještě sdělit, 
kamaráde 
a věčně oddaný příteli, 
jednu drobnou větu.  

Chci ti vzkázat jediné, psí příteli: 
Chybíš mi. 

Tak moc mi chybíš…

Cítím se jako mrtvola. 
Bledá kůže, 
kruhy pod očima, 
únava v hlavě.
Žádní lidé, 
jen temné přízraky, 
které neustále
křičí do uší
prázdná hesla.
Opravdu hnusný hluk!

Je sychravo. 
Všude samý déšť, 
šípy letící 
do hlubin záště.    
Žádní lidé, 
kteří by mi pomohli, 
pouze cizinci  
hledící si svého. 
Arogantní, 
bezcitné, 
proradné  
bytosti zla, 
jež by si zasloužily 
trest za své 
kruté činy.  
Skutečný kamarád nikde… 

Tvůj hlas 
mi vždy zněl do ouška, 
hřál mě u srdce 
a dával mi sílu. 
Nyní zbylo jen ticho… 

Když nemohu spát,
je těžké vnímat,
že svět jde dál, 
že všechno, co jsem 
potkal,
už nikoho nezajímá,
už to nic neznamená.

Když přemýšlím o 
všem,
srdce hoří ohněm.
Myšlenek hora
– až hlava praská.
Někdo teď leží v hrobě,
jeho duše se dívá z 
nebe.
Ale svět jde dál...

A všechno, co jsi 
potkal,
už nikoho nezajímá,
už to nic neznamená.

00:00

Zármutek
Když nemohu spát

Daniel Palička, 4. ročník Daniil Diachuk, V4

Tadeáš Zachrla, V4 25



Co nebo kdo nás inspiruje
ČASOPIS VEDEM
Pokud jste četli naše minulé číslo, určitě víte, že časopis vytváří-
me hlavně my, děti. Stejně jako děti našeho věku tvořily Vedem. 
Vedem byl český časopis terezínském ghetta, který tajně vydá-
vali židovští chlapci. Ale aby nedošlo k omylu, my náš časopis 
nevydáváme za mřížemi.  
Hned po založení časopisu Vedem roku 1942 byl do Terezína 
deportován Petr Ginz, který celý časopis poháněl a později se 
stal šéfredaktorem a hlavním ilustrátorem.  Jeho kresba „Měsíční 
krajina“ byla roku 2018 vynesena na Mezinárodní kosmickou 
stanici.  
Za symbol časopisu si chlapci zvolili raketu letící ze stránek 
časopisu ke hvězdám. Samotný název Vedem pak vznikl ze slov 
vést a vyhrávat. 
Roku 1944 byli chlapci deportování do Osvětimi, kde zemřeli 
v plynových komorách a časopis zanikl. Je škoda, že časopis 
nepředali dětem, které nebyly deportovány. Mohly by pokračovat 
dál, nebo se časopis mohl zachovat celý, jelikož v roce 1945 byl 
Terezín osvobozen.  
Co by se stalo, kdyby Vedem vycházel i v dnešní době? 
Možná, že by předčil mnoho jiných časopisů. Naštěstí se čísla 
časopisu zachovala z velké části, a tak, jak říká Toman Brod, 
jeden z přeživších Terezína: „I dneska mohou mluvit (terezínské 
děti, pozn. red.) ke světové veřejnosti a předávat svá poselství.“  
Časopis smutně poukazuje na to, že většina talentovaných lidí 
byla zavražděna a mučena v koncentračních táborech. 

Psychologie s Kateřinou Čižinskou.
Co ji k tomu vede a proč by ji v budoucnosti bavilo pracovat s lidmi?
Proč tě baví psychologie člověka? Chtěla bys tenhle obor studovat?   
Zajímám se o psychologii člověka, protože mě baví zamýšlet se nad životem, přicházet na nové myšlenky a životní 
motta a ty následně posouvat dál lidem, kterým by mohly pomoci. 

Co tě na psychologii zaujalo? Co tě baví nejvíc?
Je to totiž můj sen už pár let. Poslední dobou se však začínám zamýšlet nad negativní stránkou zaměstnání v oboru 
psychologie a mám docela strach, zda bych vše zvládla.
Je toho hodně, ale to nejdůležitější pro mě je pomoc a cesta.

Všímáš si chováni lidí okolo tebe? Přemýšlíš nad podněty, kvůli kterým se tak chovají?
Všímám si a přemýšlím nad tím určitě často, jelikož je to velmi důležité pro chápání a poznání člověka. 

Jak řešíš problémy s psychikou, snažíš se pomáhat lidem a blízkým?
Jako člověk, který se zabývá duševní nepohodou, si hodně lidí může myslet, že žádné problémy nemám, ba naopak. 
Jsem za ně ale velmi ráda, učí mě životu a učí mě posouvat se dál. Pokud mám sdílet i nějaké tipy, které by vám mohly 
pomoci s duševním zdraví do začátku, jsou to hlavně odměny třeba v podobě odpočinku, dobrého jídlo a podobně.

Máš nějaké zkušenosti, kdy sis sama nevěděla rady v nějaké situaci?
Snažím se pomáhat lidem v okolí, co nejvíc můžu. Nabízím ostatním pomocnou ruku, je ale na nich, jestli se jí chytnou. 
Chtít změnit věci vždy musíte vy sami.

Máš někdy výkyvy nálad? Je to za tebe v pohodě?
Upřímně řečeno mám a stalo se mi to mockrát. I když to nebylo občas jednoduché, sebrala jsem všechnu svou kuráž a 
požádala o pomoc.
Jelikož je to u lidí zcela přirozené, tak ano. Každý je někdy nesvůj a nezvládá ovládat svoje pocity, a proto je důležité se 
snažit s tím něco dělat, když se to už děje opakovaně.

Co bys poradila člověku, který má psychické problémy?
Nebojte se, snažte se a dělejte pro sebe to nejlepší, co bude zrovna ve vašich silách a pamatujte, že štěstí není cíl, ale 
cesta.

Tadeáš Zachrla, V4

Justýna Fíková, V2
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Sporty
MAŽORETKY
Mažoretky míváme spojené s dechovou hudbou, pochodem, 
krásnými úsměvy a koordinovaným šermováním hůlkou. 
Dnešní mažoretky jsou ale mnohem víc! Mažoretky v moder-
ním pojetí tančí na současnou hudbu, oslňují rafinovanými uni-
formami a s hůlkou umí hotové zázraky.

První mažoretky zahajovaly taneční festivaly, na kterých kejklíři žonglovali s 
noži, pochodněmi, anebo právě tyčemi. Mažoretky zvané „mace“, muškátový 
květ, kráčely v některých zemích před armádou. Ve 20. letech 20. století 
pochodovaly organizované skupiny mažoretek ještě se sukněmi až pod 
kolena, o dvacet let později vystupovaly dámy kromě „mini“ třeba i v kraťasech. 
Čím dál vyšší „úspornost“ uniforem rozpoutávala plamenné debaty, nějaký čas 
byly krátké sukýnky u mažoretek dokonce zakázány.

První česká mažoretková skupina vznikla po roce 1970. Do sametové revoluce 
se mažoretky popularity u nás nedočkaly. Až po roce 1990 rostly skupinky 
uniformovaných dam jako houby po dešti. Měnil se styl hudby, rekvizity, úpravu 
zaznamenaly i uniformy. V roce 1995 vznikla Sekce mažoretek Svazu hudební-
ků ČR, která definovala mažoretky jako jednu z nových sportovně-tanečních 
forem.

Adéla Bubeníčková, tercie GKJ

Jaké kategorii mažoretek se věnuješ a proč?
Já se věnuji batonu, pompomu. Baton je práce s hůlkou, 
pompom práce s třásněmi.

Co tě inspirovalo k tomu stát se mažoretkou?
Jako malé se mi to strašně líbilo, a tak jsem to zkusila. 

Je dřina být mažoretkou?
Je to náročné se to naučit.  

Je mažoretka životní styl? Je to otázka vkusu?
Záleží, na jaké úrovni, určitě mi to nějak ovlivnilo styl života.

Jaký je váš dívčí kolektiv?
Skvělý! 

Základem práce mažoretek je pochod a hůlka. Ne všechny kategorie tohoto tanečního sportu ale užívají kom-
binaci obojího. Klasická mažoretka klade důraz na techniku pochodu a držení těla. Mažoretka tančící baton 
twirling koordinuje půvab pochodu s točením hůlkou. Pro práci s hůlkou existují přísná pravidla a bodování 
takového tance vychází ze stejného principu jako třeba bodování krasobruslařů. Třetí kategorii mažoretek tvoří 
populární roztleskávačky.

I v řadách žákyň našeho gymnázia najdeme slečny, kterým je pochod vlastní. Čemu se věnují a jak se jim daří? 
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Sporty
Bára Halasová, 1. ročník GKJ
Jaké kategorii mažoretek se věnuješ a proč?
Aktivně se věnuji kategorii senior, vystupuji ve skupinové formaci Baton a flag. 
Věnuji se tomu, protože mě to baví a naplňuje.

Jaký je váš dívčí kolektiv?
Náš kolektiv se skládá z 
děvčat, takže si to dokážete 
představit. Jsme hodně upoví-
dané a rády pomlouváme, to už 
k ženám patří. Ale umíme také 
makat a jít si za svým společ-
ným cílem. Ne vyhrát každou 
soutěž, ale mít dobrý pocit, že 
jsme něco dokázaly. Umíme se 
podporovat a držíme při sobě 
jako jeden tým. Máme skvělou 
trenérku, která plní naše přání 
a sny.

Co tě inspirovalo k tomu stát se mažo-
retkou?
Většina mých kamarádek tento sport 
začala už ve školce a jelikož jsem je 
velice obdivovala, tak jsem jednou přišla 
na nábor a začala s tím taky. Nikdy jsem 
nevydržela u žádného sportu moc 
dlouho, prostě mi to nešlo. Tohle bylo jiné 
– mažoretky jsou o spolupráci v týmu, 
která je tady důležitá.

Je dřina být mažoretkou?
Ano je. Nejen že musíte sestavu vymyslet, natrénovat a předvést před porotou. Je za 
tím něco mnohem víc. Přijdete na start a spadne na vás obrovská nervozita, musíte 
si hlídat nohy, abychom pochodovaly do rytmu. Musíme mít perfektně propnuté ruce 
a celkově tělo. Prvky musí být dotažené do konce, musíme vnímat hudbu, do které 
tančíme. Ale hlavně si to musíme, užívat, aby nás to bavilo.

Je mažoretka životní styl? Je to 
otázka vkusu?
Pokud se tomu věnujete opravdu 
naplno a dáte do toho vše, je veliká 
pravděpodobnost, že se tomu 
budete věnovat nadále třeba jako 
trenér nebo porotce. Ne každý tento 
sport uznává, každý má jiný vkus, 
ale když ho pozvete na své vystou-
pení, určitě vám zatleská.

Markéta Matějková
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Recenze

Loňský rok přinesl kromě kvalitních celovečerních 
bijáků také celou řadu působivých seriálů. V článku 
jsem se rozhodl zaměřit na pět seriálů, které mě v 
roce 2022 zaujaly a které podle mého názoru stojí za 
pozornost.

ZAJÍMAVÝCH SERIÁLŮ 
Z ROKU 2022 5

The Cuphead Show 
Nalijme si sklenice čistého vína, adaptace světozná-
mých herních značek nikdy nebyly žádná sláva. Nicmé-
ně pomalu, ale jistě začíná svítat na lepší časy, a to 
hlavně v seriálové tvorbě. Ostatně projekty jako Arcane: 
League of Legends, Castlevania, Cyberpunk: Edgeru-
nners a mnoho dalších jsou pravým důkazem, že když 
se původního materiálu chopí schopní tvůrci s jasnou 
vizí, dokážou divákům naservírovat produkt, jenž nemá 
obdoby. V případě komediálního animovaného seriálu 
The Cuphead Show, založeném na retro stylizované 
plošinovce Cuphead, sice nemůžu mluvit o vrcholu 
seriálové tvorby, musím však uznat, že jde o příjemný 
seriálový počin. The Cuphead Show vsází nejen na 
výraznou stylizaci, která je částečně inspirovaná grafic-
kým hávem původní hry, ale také na třeskuté komediální 
situace, rozmanitý svět a styl vyprávění v duchu klasic-
kých animovaných grotesek. Na Netflixu jsou aktuálně 
dostupné tři série – toužíte-li po humorném seriálu,           
u nějž se pobavíte, je The Cuphead Show přímo pro vás.     

Peacemaker
James Gunn se po natočení Sebevražedného 
oddílu (2021) rozhodl jedné z nově uvedených 
postav dát prostor ve vlastním sólovém projek-
tu. Na světlo světa tak přišel dospělý seriál Pea-
cemaker. Nebyl jsem si vůbec jistý, co mám 
čekat, a upřímně jsem pociťoval jistou dávku 
skepse. Obavy ovšem byly zcela zbytečné. 
Projekt se totiž vydařil a postavě Peacemakera, 
jemuž někteří diváci v Gunnově Sebevražed-
ném oddílu nepřišli na chuť, dal hloubku. Záplet-
ka je poutavá, nechybí v ní ani momenty překva-
pení. Nesourodou bandu protagonistů v čele s 
charismatickým Peacemakerem, jehož geniálně 
ztvárnil John Cena, jsem si skutečně oblíbil, 
přičemž balanc mezi humorem a seriózností 
Gunn výborně ukočíroval. Doufejme, že se od 
Gunna dočkáme dalších podobně kvalitních 
projektů. Na Peacemakerovi se totiž kreativně 
vyřádil, jak jenom mohl. Tohle zkrátka byla pravá 
trefa do černého.

Dave Filoni je zcela oprávněně považován za člověka, který 
během své bohaté kariéry dokázal obohatit svět Hvězdných 
válek. Úspěšný seriál Mandalorian toho budiž důkazem. 
Animovaná série Star Wars: Příběhy rytířů Jedi, věnující se 
životním osudům Ahsoky Tano a hraběte Dookua, si mě získa-
la okouzlujícím vizuálem, výborně vykreslenými postavami a 
zajímavě zpracovanými zápletkami. Příběhy rytířů Jedi jsou 
opravdu zdařilým projektem. Pokud chcete můj názor trochu 
obsáhleji, doporučuji přečíst moji recenzi, která je rovněž 
součástí tohoto čísla. 

Star Wars: Příběhy rytířů Jedi 
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Recenze
Love, Death & Robots - 3. série 
Na rozmanité antologie, ve kterých se mohou tvůrci kreativně 
vyřádit, si potrpím, tím spíš když jde o animovanou tvorbu. Proto 
jsem nad Love, Death & Robots vždycky tak moc žasnul. Projekt, 
který vzešel z hlav režisérů Tima Millera a Davida Finchera, si mě 
naprosto získal cílením na dospělejší publikum a uchopením 
jednotlivých příběhů. Po zhlédnutí prvních dvou řad jsem se 
vrhnul na třetí, která sice ani náhodou nedosahuje kvalit té první, 
ale snadno překonává solidní, byť kvalitativně slabší druhou sérii. 
3. sezóna je napěchovaná od začátku až do konce a divák v ní 
najde celou řadu originálních a neotřele zpracovaných dílů. 
Příkladem budiž brilantně odvyprávěná Děsivá výprava od 
režiséra Davida Finchera (Sedm, Klub rváčů, Zodiac), jejíž 
scénář je strhující a do puntíku promyšlený. Podobně bych se 
mohl vyjádřit k neméně zdařilé Noci mini mrtvých, bláznivé povíd-
ce, u níž jsem se smíchy popadal za břicho. Tým zabijáků je krva-
vým, brutalitou nasáklým dobrodružstvím, které si obzvlášť užije-
te, pokud milujete přímočaré akčňáky. Masonovy krysy je zcela 
unikátní příběh s originálním námětem a pěkným rozuzlením. 
Epizoda V klenutých sálech pohřbený je skvělým atmosférickým 
hororem a finální experiment Jibaro mě navzdory chaotické 
kameře a podivnému uchopení skutečně zaujal. Ano, ve výčtu se 
najdou i slabší kusy (Tři roboti: Strategie úniku, Tep toho stvoření, 
Roj), přesto si myslím, že se třetí série Love, Death & Robots 
nadmíru povedla a mohl bych ji vřele doporučit. 

Wednesday - 1. série
Wednesday pro mě bylo jedno z největších překvapení minulého roku. Netflixovský seriál, z nějž se okamžitě 
stal celosvětový megahit, má všechno, co by kvalitní teenagerovské drama mělo obsahovat – hrdiny, k nimž si 
utvoříte velké citové pouto a na něž budete ještě po zhlédnutí dlouho vzpomínat, pěkně navržený svět, skvěle 
vykreslenou atmosféru a poutavou zápletku. Herečka Jenna Ortega, jež se zhostila titulní hrdinky, předvedla 
naprosto fantastický výkon a nemohu se dočkat, až ji zase uvidím v druhé řadě. A v případě první poloviny 
seriálu (tj. epizody 1-4) bych mohl rovněž pochválit režii. Tim Burton, slavný tvůrce, jenž má na kontě filmy jako 
Beetlejuice, Střihoruký Edward, Batman nebo Karlík a továrna na čokoládu, je muž svého řemesla a režisérské-
ho postu se chopil se ctí, byť je občas znát, že měl svázané ruce a Netflix jej krotil, aby se kreativně neutrhl ze 
řetězu.              Wednesday je strhující podívanou, 
kterou jsem si nadmíru užil. Ano, druhá 
polovina je – z hlediska scénáře – 
mnohem slabší, některé digitální efekty 
působily levně a prostředí školy Nevermo-
re mohlo být více rozpracováno. Nicméně 
nijak zásadně to nekazí celkový dojem ze 
sledování. Netrpělivě očekávám další sérii 
a jsem zvědavý, kudy příběh mladičké 
Wednesday Addams bude směřovat dál. 
Jsem plný očekávání!   

Daniel Palička, 4. ročník
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Recenze

Miley Cyrus patří k předním tvářím současné hudební 
branže. Zpěvačka s velice unikátním pěveckým proje-
vem si po desce Plastic Hearts (2020), jež byla silně 
inspirovaná rockovým žánrem a estetikou 80. let, 
nachystala další materiál. Osmá studiovka Endless 
Summer Vacation vychází 10. března a jako první vla-
štovka z chystaného alba byl zvolen singl Flowers, který 
se aktuálně drží na předních místech rádiových hitparád.

Z NEJZAJÍMAVĚJŠÍCH 
PÍSNÍ ZA ROK 20231

Flowers
Flowers je popová písnička, ve které se Cyrus ohlíží za vztahem s ex-manželem Liamem Hemsworthem. 
Text se věnuje rozchodu, zároveň však poukazuje na to, že člověk může mít sám sebe rád, aniž by v něja-
kém vztahu vůbec byl. Občas bohatě stačí milovat sama sebe a vážit si svých povahových rysů. Radost totiž 
můžete zažívat i bez partnera po vašem boku. 

Píseň si udržuje pohodový nádech. Během poslechu se vám postupně dostane pod kůži, a to i přesto, že 
nejde o rychlou, svižně odsýpající hitovku, nýbrž o klidnou, pomalejší skladbu.  Tempo je dle mého názoru 
vyvážené a textová složka, byť není kdovíjak sofistikovaná, se k vyznění písničky dokonale hodí. Ocenit 
rovněž musím výraznou baskytaru, která příjemně dokresluje výborné vokálové party.      

Pokud je řeč o doprovodném klipu, nemám k němu výhrady. Záběry zachycující každodenní aktivity (cvičení, 
plavání v bazénu, sprchování apod.) jsou pěkně natočené a jednotlivé sekvence mají něco do sebe. Video 
zkrátka potvrzuje známé spojení – v jednoduchosti je síla. Scény sice nepřináší nic originálního nebo 
kdovíjak objevného, perfektně však splňují svůj účel a z filmařského hlediska jim není co vytknout.

Flowers je povedeným singlem, ke kterému se rád vracím. Hudební složka v kombinaci se skvělým zpěvem 
Miley Cyrus vytváří funkční celek, jenž si vlnu popularity zaslouží zcela oprávněně. Song je chytlavý a opět 
mi ukázal, že Cyrus se neustále posouvá kreativně kupředu, což je jenom dobře. S radostí sleduji, jak se z 
mladé puberťačky, která byla hvězdou seriálu Hannah Montana, stala zkušená zpěvačka se zlatem v hrdle. 
Na chystanou novinku jsem natěšený a jsem zvědavý, s čím se Miley vytasí tentokrát. 

Daniel Palička, 4. ročník 31



Zápletka se točí kolem vesmírného hřbitova Point Nemo, nacházejícího se hluboko na dně Tiché-
ho oceánu. Je v něm ukryta nevídaná kosmická technologie   zvláštní struktura, jež nebyla stvoře-
na lidskýma rukama   kterou chce blíže prozkoumat posádka ponorky Andromeda. Na Point 
Nemo má ovšem zálusk také záporák Black Mantha, kterého láká cokoliv cenného, co se objeví 
v moři. A když něco padne do oka Black Manthovi, nesmí u toho chybět ani jeho odvěký nepřítel 
Arthur Curry alias Aquaman. Rozjíždí se tak konflikt mezi několika frakcemi a je otázkou, kdo 
nakonec zvítězí - skupina inteligentních vědců, nebojácný podmořský ochránce nebo zámožný 
pirát, jenž touží uzurpovat všechno pro sebe?  

Scénář si udržuje pomalejší tempo. Ram V nikam zbytečně nespěchá a postupně jednotlivé 
postavy blíže představuje, díky čemuž je čtenář může blíže poznat. Nahlédne do jejich myšlenek, 
utvoří si k nim citové pouto a udělá si lepší obrázek o jejich motivacích a cílech. Každá strana 
konfliktu má dostatek prostoru, a tak nemáte pocit, že by někdo byl zbytečně odsunut na vedlejší 
kolej. Hnidopichy může maximálně zklamat menší role Aquamana, který podle některých čtenářů 
může takzvaně hrát druhé housle. Jak se ovšem ukáže, menší role v ději je zcela pochopitelná a 
menší prostor je opodstatnitelný. Hrdina totiž funguje jako prvek tajemna; symbol něčeho nezná-
mého, neprozkoumaného a děsivého, o němž zprvu moc nevíte. Detaily postupně odhalujete až 
v průběhu vyprávění. Mnozí čtenáři to mohou vnímat jako podivné scenáristické rozhodnutí (tím 
spíš, když by se minisérie měla primárně věnovat Aquamanovi, vzhledem k tomu, že je pojmeno-
vaná přímo po něm), ale věřte, že opak je pravdou a pověstný Král Atlantidy byl do vyprávění 
zakomponován precizně. Podle mě dokonce fungoval lépe než Black Mantha. 

Na příběhu rovněž musím vyzdvihnout výrazné hororové prvky a strašidelné pasáže, jež jsou 
umocněny specifickou kresbou Christiana Warda. Kreslíř vsadil na opulentní výtvarný styl, tmavé 
chladné barvy, dokonale pasující k tajuplnému podmořskému prostředí, a jedinečné, lehce expe-
rimentální panelování, jež se vymyká zaběhnutému mainstreamu. Vizuál nádherně doplňuje 
celkovou atmosféru a nádherně dokresluje scenérie. Některé postavy možná mohou působit 
lehce nedodělaně, což je dáno jemnějšími tahy tuší, ale obecně jsem s nimi neměl sebemenší 
problém. 

Jako negativum bych z výtvarného hlediska uvedl občasnou zmatečnost. Panelování je někdy tak 
komplikované, že jsem se musel chvíli zorientovat, co se zrovna děje. Připočtěte si k tomu množ-
ství barev, jež září z každičké stránky, a během četby budete mít zmatek. Tento neduh naštěstí 
není příliš častý a objevuje se pouze v některých momentech. Co se týče scénáře, měl bych 
malou výhradu k rozvleklejšímu vyprávění. Ano, pomalejší výstavba bezpochyby byla k užitku 
věci, ale některé pasáže, zejména ze začátku, byly strašně natahované a úmorné. Například 
sáhodlouhé konverzace mezi vědci by se určitě daly trošinku zredukovat. Nicméně jde jenom o 
drobné vady na kráse.

Recenze
AQUAMAN: ANDROMEDA

Ram V patří k nejtalentovanějším autorům současného komiksového průmyslu. 
Scenárista, který se za posledních několik let úspěšně vyprofiloval u Marvelu a DC 
Comics, má na kontě kromě autorských příběhů jako These Savage Shores nebo 
Blue in Green také nespočet superhrdinských titulů - z nejznámějších lze zmínit 
série Swamp Thing, Carnage, Venom nebo Justice League Dark. V rámci iniciativy 
DC Black Label zaměřené na dospělejší publikum se Ram V spojil s talentovaným 
kreslířem Christianem Wardem (Black Bolt, Thor, Invisible Kingdom), aby společně 
vytvořili uzavřenou, zcela samostatnou minisérii Aquaman: Andromeda, jež se na 
legendárního Krále sedmi moří dívá z jiného úhlu pohledu. Přišli autoři s inovativ-
ním, a přitom skvělým pojetím? Stojí minisérie za pozornost? 

Mnozí se mnou asi nebudou souhlasit, ale Aquaman je dle mého názoru zajímavým hrdinou, jenž 
má v rámci propojeného univerza DC Comics své právoplatné místo. Jeho svět má rozhodně co 
nabídnout, a když jej mají na starosti ostřílení komiksoví tvůrci (Peter David, Geoff Johns, Scott 
Snyder, Dan Abnett aj.), dokážou s ním dělat divy. Rama V považuji za člověka, jenž umí 
zaujmout svými netradičními nápady a nebojí se je zužitkovat ve svých příbězích. Podle mého 
názoru má zářnou budoucnost a rozhodně má co nabídnout mezi silnou konkurencí, což minisé-
rie “Aquaman: Andromeda” jen dokazuje. 

Daniel Palička, 4. ročník32

“Aquaman: Andromeda” je unikátní aquamanovskou podívanou, ve které podmořského hrdinu uvidíte v odlišné roli, než na 
jakou jste zvyklí. Jde o kvalitní uzavřený příběh, jemuž nechybí skvělá výprava, sympatické postavy, výrazná kresba, ani origi-
nální nápady. Pokud hledáte výborně napsanou superhrdinskou minisérii s hororovými prvky, pak byste neměli následující 
kousek jen tak minout. 



V současnosti se ve světě Marvelu vyskytují dva Kapitáni – Steve Rogers a Sam Wilson. Obě 
postavy se dočkaly svých pravidelně vydávaných sólových sérií. Zatímco v Captain America: 
Sentinel of Liberty pátrá Steve Rogers po tajemství svého kulatého štítu, v Captain America: 
Symbol of Truth zažívá Sam Wilson se svým parťákem Joaquínem Torresem vlastní dobro-
družství. Druhé jmenované sérii, přesněji jejímu prvnímu svazku Homeland, se důkladně 
podíváme na zoubek. Povíme si, jak se komiks s černošským Captainem Amerikou povedl a 
jestli byste si jej měli přečíst. 

Sam Wilson, dříve známý jako Falcon, je dle mého názoru sympatickým hrdinou, který si za 
dobu své existence prošel bohatou historií. Jako nerozlučného parťáka Steva Rogerse jsem 
ho měl moc rád. Když se z něj stal hrdý nositel štítu v barvách americké trikolory, byl jsem 
překvapen. Jistě, není to poprvé, kdy k podobnému předání štafety došlo (Bucky Barnes by 
mohl povídat), ale šlo o zásadní změnu, která nešla jen tak přehlédnout. A upřímně na černoš-
ského Captaina Ameriku jsem si rychle zvykl. Ale znáte to, v marvelovském univerzu si nemů-
žete být ničím jistí. Později totiž následovala škatulata, hejbejte se. Steve Rogers se vrcholně 
vrátil, tím pádem mu role Captaina Ameriky znovu připadla, a Sam Wilson na sebe znovu 
navlékl oblek Falcona. Jenže ouha, došlo k dalším změnám, čímž se přesouváme do součas-
nosti. Aktuálně tedy máme v Marvelu dva rozdílné Kapitány, jejichž příběhy se vzájemně prolí-
nají mezi sebou. 

Série Captain America: Symbol of Truth, jíž se zhostil afroamerický spisovatel Tochi Onye-
buchi, se zaměřuje na Sama Wilsona a jeho osobní život. První svazek Homeland je kombi-
nací strhujícího superhrdinského vyprávění a politikaření. Zápletka se točí kolem skupiny 
únosců, kteří ukradli vlak s tajemnými zásobami, jež mají být použity na realizaci plánu spjaté-
ho s Captainem Amerikou. Sam proto musí zasáhnout a ďábelský plán zastavit. 

Svazek obsahuje prvních šest sešitů a musím uznat, že jsem se zatím šíleně bavil. Homeland 
si po celou dobu udržuje solidní tempo. V ději se neustále něco děje, díky čemuž se čtenář 
nenudí a má jej neustále co překvapovat. Scénář je napěchován působivými akčními sekven-
cemi, které jsou úžasné na pohled. Osobně bych mohl vypíchnout například rvačku Sama 
Wilsona s nejmenovaným černošským superhrdinou nebo památnou scénu s vlakem. Nechy-
bí ani intimní momenty (společné scény Sama Wilsona a Misty Knight) a skvělé interakce 
mezi hlavními hrdiny, které vám občas učarují úsměv na tváři. 

Co se týká politického aspektu, neměl jsem s ním sebemenší problém. Politika je s 
Captainem Amerikou spjata odnepaměti, takže nevidím důvod, proč by nemohla být zakom-
ponována do děje. Mnoho momentů (protesty Afroameričanů, jednání Sama Wilsona na 
území Latverie apod.) vyprávění správně okořenilo a dalo mu něco navíc. Nemusíte se bát, 
naštěstí nejde o žádnou cílenou agitku. Závěrečný šestý sešit sice byl trochu na hraně, ale v 
rámci možností se dal překousnout.

Pochválit rovněž musím kresbu R. B Silvy (X-Men: Powers of X, Fantastic Four, Hunt for 
Wolverine), která je výrazná, dynamická a okouzlující. K vyznění celého příběhu se dokonale 
hodila. Kromě Silvy se Homelandu zhostili ještě dva hostující kreslíři - ti Silvovi bohužel nesa-
hají ani po kotníky. 

Captain America: Symbol of Truth Vol 1: Homeland je výborný start nové série, jemuž nechybí 
akce, napětí, ani funkční politické prvky. Pro mě osobně jde o velké překvapení. Těším se na 
pokračování a jsem zvědavý, kudy se bude série dál ubírat. 

Recenze
CAPTAIN AMERICA: SYMBOL 
OF TRUTH VOL. 1: HOMELAND

Daniel Palička, 4. ročník
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Recenze

Sebastian, mladý talentovaný zpěvák, který s hity jako Toulavá, Záchranný 
bod nebo Náš svět zabodoval v české hitparádě. Marpo, syn rockového 
kytaristy Otakara Petřiny a muzikant, který si během své bohaté hudební 
kariéry vydupal místo na špičce rapové scény. Diametrálně odlišní muzikan-
ti, kteří spojili síly a vytvořili singl Nezapomínám. Jak se povedl? 

Ze všeho nejdříve bych nastínil můj vztah k oběma interpretům. Zpěváka 
Sebastiana sice aktivně neposlouchám, jeho diskografii ovšem mám nastu-
dovanou. Z mého osobního úhlu pohledu jde o mladíka se sympatickým 
vokálovým projevem a hudebně líbivými, posluchačsky přívětivými a textově 
hravými písničkami, jež mají šanci zaujmout. Co na něm kromě jeho povahy 
oceňuji, je snaha zkoušet nové cesty a navazovat kontakty se zpěváky a 
zpěvačkami z celé hudební scény. Pomineme-li Ondřeje Ládka alias Xindla 
X, s nímž se podílel na psaní textů, mohl bych vypíchnout taková jména jako 
ATMO Music, Adam Mišík nebo Lipo. A co se týče Marpa, měl jsem ho 
odjakživa spojeného s kapelou Chinaski, kde odváděl bravurní práci. Jeho 
rapová tvorba mě dlouho míjela, postupně jsem si k ní však našel cestu. 
Ano, nemám kladný vztah ke všem písním, které kdy složil, ale rozhodně na 
Marpovi musím pochválit, že se v rámci tvorby snaží o hudební variabilitu. 
Navíc na něm oceňuji dvě věci: jednak jde o člověka s jasně vytyčenými cíli, 
jednak o tvůrce, který se neustále snaží posouvat dopředu.

SEBASTIAN, MARPO: NEZAPOMÍNÁM

Nezapomínám v žádném případě není zaměnitelný rádiový popík, nýbrž agresivní, rockem říznutý flák s úder-
ným, zcela nekompromisním textem a úžasně zvládnutou hudební složkou. Song si zprvu udržuje pomalejší 
tempo, které se ovšem během skladby postupně stupňuje. Ve chvíli, kdy poprvé zazní Sebastianův řev a 
odstartuje refrén, se píseň naplno rozjede. A po hvězdném nástupu Marpa, jenž střílí slova jako z kulometu, 
začne song nabírat grády.  

Na singlu se mi nesmírně zamlouvá seriózní atmosféra, funkční využití kytar a zvuk bicí. Jak Sebastian, tak 
Marpo ze sebe vydali maximum a ve svých partech odvádí skvělou práci. V případě Marpa musím vyzdvihnout 
drsné vokály, díky nimž obsah textu o to více vynikne, a kadenci, s jakou rapper chrlí jedno slovo za druhým. V 
případě Sebastiana pak mohu mluvit o jednom velkém překvapení. Zpěvák se totiž v mých očích vymanil z 
čistokrevné popové škatulky a ukázal, že zuřivé hlasové polohy, ani tvrdší žánry mu rozhodně nejsou cizí. 
Lehce šokující využití sprostého slova v druhé polovině skladby je pak pravou třešničkou na dortu. 

Písnička Nezapomínám je výborný duet, jemuž nemám co vytknout. Přímočará skladba s agresivním tempem 
vás dokáže vtáhnout během prvních několika vteřin a nutno dodat, že synergie mezi oběma zpěváky v ní 
funguje na jedničku. Pokud jste se k Nezapomínám ještě nedostali, měli byste to co nejdříve napravit. Kromě 
toho vřele doporučuji kvalitně natočený videoklip, jenž zrežíroval Papa Rech – vážně stojí za zhlédnutí! 

Co se týče hudebních spoluprací, v našem hudebním 
rybníčku nejsou nic nového pod sluncem a v současné 
době jich je opravdu mraky. Nicméně i přesto si myslím, 
že je stále možné najít mezi silnou konkurencí neotřelá 
a v některých případech dost nečekaná spojení. Z 
poslední doby bych bych například vypíchnul Vzpomí-
nej, co říkal John, povedený duet Jarka Nohavici a 
Pokáče, jenž přišel jako blesk z čistého nebe. Podobně 
bych se mohl vyjádřit k singlu Nezapomínám, na nějž 
jsem narazil úplnou náhodou při brouzdání čerstvými 
hudebními novinkami. A upřímně z výsledku jsem byl 
zcela ohromen!

Daniel Palička, 4. ročník
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Skottie Young je znám především jako kreslíř, který se proslavil obálkami s dětskými variantami 
marvelovských hrdinů. Jeho výtvarný styl je specifický, líbivý a prakticky nepřehlédnutelný, což 
je asi hlavní důvod, proč je mezi komiksovými fanoušky nesmírně oblíbený. Mimo to jde o zkuše-
ného scenáristu. Kromě tradičních superhrdinských titulů (např. Rocket Raccoon, X-Men: Mani-
fest Destiny, Strange Academy aj.) má také na kontě nespočet autorských sérií. Tituly jako I Hate 
Fairyland (česky Nesnáším Pohádkov), The Me You Love In The Dark nebo Middlewest se mezi 
fanoušky těší veliké oblibě. Proto mě vůbec nepřekvapilo, když se okamžitě vyrojily další ryze 
autorské počiny. Kromě druhé řady projektu I Hate Fairyland se rovněž chopil kouzelného komik-
su Twig, jehož prvních pět čísel souborně vyšlo ve svazku Twig, Vol. 1. Jde o další youngovský 
zářez, nebo o výrazný kvalitativní sešup?

Tvorba Skottieho Younga je skutečně pestrá a nápaditá. Ne vždy se mi sice autor trefí do vkusu 
(jeho Deadpool například stál za starou belu), ale obecně s jeho komiksy nemám sebemenší 
problém. Naopak obdivuji, jak takhle šikovný, kreativní americký tvůrce chrlí jednu originálnější 
sérii za druhou, a přitom si umí zachovat konzistentní kvalitu. Když vydavatelství Image Comics 
oznámilo minisérii Twig, jásal jsem radostí. Podle propagačních materiálů se totiž zdálo, že 
čtenářům bude naservírován další ryze autorský projekt, v němž Young naplno popustí uzdu své 
fantazie a vyřádí se na maximum. Stalo se tak? Zcela určitě! 

Twig Vol. 1 pojednává o mladičkém modrém tvorovi Twigovi. Čeká jej jeho první pracovní den, a 
tak spěchá do práce. Co se ovšem nestane, něco se pokazí a Twig je vlivem okolností nucen se 
vydat na neohroženou výpravu, na níž jej doprovází jeho věrný přítel, drobný společník Splat. Na 
cestě pozná mnoho tvorů, hodných či zlých, nabude nové zkušenosti a projde výraznou osobní 
proměnou. Dokáže však se svými kamarády zachránit svět před blížící se katastrofou?        

Osobně mohu na komiksu nejvíce vyzdvihnout výpravu. Scénář je svižný, přímočarý a hravý, 
díky čemuž se člověk během četby vůbec nenudí. Akční scény jsou dynamické.  Příběh má spád 
a udržuje si velmi solidní tempo. Co mě mile překvapilo, je, s jakou grácií se Youngovi povedlo 
na tak malinkém prostoru vybudovat okouzlující, magický, až pohádkově laděný svět, jenž nepů-
sobí prázdně nebo nedodělaně. Scenárista si dal záležet s nejmenšími detaily a v každém sešitě 
se neustále přesouváme do jiných lokací, poznáváme neobvyklé živočišné organismy a s ústřed-
ním hrdinou postupně odtajňujeme tajemné, dosud neprobádané oblasti. Rázem nabýváme 
dojmu, že se zprvu relativně jednoduchý svět najednou začíná zvětšovat, což vůbec není na 
škodu. Právě díky těmto aspektům působí kniha svěže a zajímavě. 

Co se týče postav, nejsou kdovíjak originální. Protagonisty (a prakticky i jejich nepřátele) lze 
označit za typické archetypální figurky vycházející z několika signifikantních vlastností, na jejichž 
základě je pak tvořen zbytek charakteru. Nicméně nejde o žádné zásadní negativum. Jednak mi 
i přesto postavy přijdou skutečně sympatické a uvěřitelné, jednak musíme brát v potaz, že 
komiks cílí nejen na dospělé čtenáře, ale také na děti, jimž jednodušší postavy bohatě stačí. Celý 
ansámbl jsem si doslova zamiloval. Twig je naprosto nevinný klučík, jenž si prochází postupným 
růstem a začíná si postupně uvědomovat podstatu života, což mu ještě více dodává na uvěřitel-
nosti. Jeho loajální společníci také mají něco do sebe (zejména jedna nejmenovaná postava, 
která se objeví v druhé půlce knihy) a zlotřilí darebové, kteří ústředním postavám neustále hážou 
klacky pod nohy, vám rozhodně utkví v paměti. 

Pochválit taktéž musím opulentní vizuál, s nímž si výtvarník Kyle Straham a colorista Jean-Fran-
cois Beaulieu vyhráli, jak jen mohli. Komiks svou stylizací nápadně připomíná nádherný animo-
vaný snímek. A to doslova! Z každé stránky čiší bohatá paleta barev, postavy mají výrazné, 
detailní, roztomiloučké designy a práce s prostředím je vynikající. O skvělém panelování ani 
nemluvě. K vizuální stránce zkrátka nemám sebemenší výhrady. 

Je až neuvěřitelné, co se Skottiemu Youngovi opět povedlo. “Twig Vol. 1” je pravým důkazem, že 
i v dnešní době se dají napsat komiksy určené jak mladším, tak dospělým, které člověka zabaví, 
vnitřně obohatí a příjemně zahřejí u srdce. Že tituly s propracovanými světy, postavami, s nimiž 
se můžeme ztotožnit, a příběhem, který skrývá nejedno hluboké poselství, mají v současném 
mainstreamu své právoplatné místo. “Twig Vol. 1” to dokazuje na plné čáře. Snad se časem 
dočkáme plnohodnotného pokračování. Při četbě jsem totiž zažil čirou euforii – dětskou radost, 
která se podle mě nebude jen tak opakovat. Nezbývá, než říct jediné: „Chci víc Twiga!“

Recenze
TWIG VOL. 1
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