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Ahoj, kamarádi!
Tak nám skonþily prázdniny, doufám, že jste si je opravdu užili, a po
dvou mČsících zaslouženého klidu zase zaþala doba
povinností. V této neradostné dobČ Vás mohou utČšit
dvČ vČci - že podobnČ jsou na tom desetitisíce dalších a
že se po pĜedem oznámené pĜestávce opČt vrací oblíbený
þasopis OMPUSE.
PĜíjemnou zábavu pĜi jeho þtení Vám pĜeje
-mak-

JeštČ jednou k táboru
Jakožto Vykladaþ svitkĤ jsem na letošním táboĜe, stejnČ jako další
postavy, zadával oddílĤm rĤzné úkoly. Jedním z úkolĤ bylo i napsat krátký
pĜíbČh, kde všechna slova zaþínají od stejného písmene. Jako jediní tento úkol
beze zbytku splnili pánové z Garlothu (modĜí) a protože se mi jejich spoleþný
výtvor moc líbil, nechci si ho nechat jen pro sebe. Zavzpomínejme tedy spoleþnČ
ještČ jednou na tábor touto krátkou „povídkou“:

Pepa pĜejel papouška po pČti pivech. Pak pĜijeli poldové, pĜivezli pivo
PlzeĖ. Pepa pozval pĜíslušníka policie Petra. Poslal Petra pro plzeĖské
pivo, pro plechovku plzeĖského Prazdroje. Po pČti pivech padli.
Potom pĜišla paní Petra, pĜišlápla Petrovi prst, Petr povstal, podkopl
Petru, Petra padla pod parapet. Pád pĜežila. Pochroumaná popuzenČ
pravila: „Pitomþe! Pijane! PĜíštČ pozor! Proþ podkopáváš poþestné
pocestné?“ Petr pravil: „Poþestní pocestní pijou pivo.“ Petra propadla
panice, protože Petr pĜipomínal pobudu. „Pomóc, pobuda!“
pokĜikovala poplašenČ Petra. Petr proto podal PetĜe pivo. „Pij!“
povídá. „Pivo pijí pouze pobudové,“ pravila Petra pokrytecky,
popadajíc plechovku plzeĖského piva. PĜíjemné pití produkuje pevná
pĜátelská pouta.
-mak-

FC Baník Ostrava
Vznikl roku 1922 a z poþátku nemČl ani vlastní hĜištČ. Proto hrál
všechna utkání na pĤdČ soupeĜĤ. Poprvé vbČhli jeho hráþi na vlastní
trávník až roku 1925. Pod názvem SK Slezská Ostrava
klub postupoval stále výš. BČhem let
Zaþátky bez 1923–1937 se probojoval postupnČ z
vlastního
III. tĜídy Moravskoslezské župy
hĜištČ
(tehdy nČco mezi dnešním okresem a
krajem) pĜes II. a I. tĜídu a divizi do první ligy, kde
poprvé kopal v sezónČ 1937–1938. Mezitím se jeho fotbalisté i
fanoušci doþkali nového stadionu. (Vznikl roku 1934 na Staré
StĜelnici. Dnešní na Bazalech byl
dokonþen až roku 1959.)
V pováleþném období sestoupil
klub pouze dvakrát do 2. ligy. Po
Slavii Praha je tedy Baník
Ostrava druhým prvoligovým
týmem, který v nejvyšší soutČži
setrval nejdéle bez pĜerušení.
NejvČtší
ÚspČchy
úspČchy klubu
trenéra
jsou spjaty se jménem trenéra Evžena Hadamczika,
Hadamczika
který se ujal funkce roku 1978. BČhem jeho pĤsobení
na trenérském postu získal Baník dvakrát mistrovský titul, dvakrát
vyhrál ýeský pohár a jednou ýeskoslovenský pohár. Další vysoce
úspČšné období znamenala sezóna 2003–2004, kdy Baník po 23 letech
znovu získal mistrovský titul a
byl ve finále Poháru ýMFS.
Také
v
evropských
soutČžích dosáhl klub v této dobČ
velkých úspČchĤ. Postoupil do
semifinále Poháru vítČzĤ pohárĤ v
roþníku 1978–79 a do þtvrtfinále
Poháru mistrĤ evropských zemí v
roþníku 1980–81. O úctyhodné
vizitce pĤsobení Evžena Hadamczika svČdþí mimo jiné i skuteþnost,

že pod jeho vedením Baník Ostrava odehrál 74 (!) domácích utkání
bez prohry v nepĜetržité ĜadČ.
Na závČr tohoto struþného pĜehledu bohaté historie
nejznámČjšího ostravského klubu nezbývá než popĜát mnoho úspČchĤ
i do budoucnosti. AĢ následující léta budou stejnČ zlatá jako ta, kdy na
pĜelomu sedmdesátých a osmdesátých let vedl tým Evžen Hadamczik.
-vok-

Patricie Boroviþková – 31.8.
Martin Liška – 5.9.
Vít Blažek – 6.9.
Petra TruhláĜová – 7.9.
Standa Mach, Ivan Šimþík a Veronika JírĤ – 12.9.
Lukáš DvoĜák –15.9.
Ondra Kozlovský (ěepa) – 17.9.
VojtČch Klán – 19.9.
OndĜej Plch – 29.9.
OndĜej Liška a Luća – 30.9.
VojtČch Vejmelek – 10.10.
Martin ŠpanČl – 14.10.
Jakub Halama – 27.10.
Jan Burian a Karolína Markytánová – 28.10
O. Halama a M. Mach – 31.10.
Kryštof Jelínek – 10.11.
Jan Parolek – 13.11.
Jan NČmeþek – 14.11.
Hofik – 18.11.
Melánie Kulakowská – 19.11.
Martin Endyš – 2.12.
MatČj ýadil – 5.12.
KateĜina Šimáþková – 12.12.
Anna ýadilová – 16.12.
O.T. – 23.12.
Všem ze srdce blahopĜeji. –end –

Velká Británie
Velká Británie je království, které se nachází na
nČkolika ostrovech v severozápadní EvropČ. Je
to jeden z evropských státĤ s nejvČtším poþtem
obyvatel a dlouho to také byl jeden
Vlajka Velké Británie
z nejmocnČjších státĤ. Británie také patĜí mezi
zemČ, které aspoĖ trochu zná snad každý, aĢ už
se mu vybaví londýnské dvoupatrové
autobusy, typiþtí strážníci, þaj o páté, anglická
královna nebo tĜeba známé fotbalové kluby a
jejich fanoušci. Ten, kdo se uþí anglicky, taky
dĜíve nebo pozdČji narazí na rozdíly mezi
angliþtinou, kterou se mluví ve Velké Británii,
a
angliþtinou,
kterou se mluví
v Americe.
Angliþtina
je
vĤbec nejrozšíĜenČjší jazyk na svČtČ,
kterému se uþí nejvČtší poþet lidí.
DĤvodem
jsou
dČjiny,
protože
v nejslavnČjších dobách ovládala Velká
Británie nejenom Ameriku, ale mnoho
zemí na celém svČtČ, napĜíklad Austrálii, Indii, Kanadu nebo þást
Afriky. Ve vČtšinČ z nich se dodnes mluví anglicky a zajímavé je i to,
že Kanaćané a Australané nemají žádného prezidenta a dodnes
uznávají jako hlavu státu anglickou královnu.
Británie není Anglie
Možná vás trochu zarazilo, proþ poĜád píšu
Velká Británie, když mám pĜece na mysli Anglii. Má
to svĤj dĤvod, protože ty dva názvy oznaþují rĤzné
vČci – správný název celého státu je Velká Británie.
ÚplnČ pĜesnČ zní dokonce Spojené království Velké
Británie a Severního Irska, což se taky nČkdy
zkracuje na Spojené království. A tento stát se skládá
ze þtyĜ þástí: Anglie, Skotsko, Wales a Severní Irsko.
Takže Anglie je souþástí Velké Británie, stejnČ tak

jako Skotsko. Ale Skotsko není souþást Anglie. Pro Brity (a obzvlášĢ
Skoty) je toto rozdČlení dĤležité a þlovČk by jednotlivé názvy nemČl
zamČĖovat (a obzvlášĢ oznaþovat Skoty za Angliþany). VždyĢ
Skotsko má napĜíklad vlastní fotbalovou reprezentaci.
Historie
Britské ostrovy už od dávné doby obývali
Keltové, tedy národy pĜíbuzné dnešním IrĤm
nebo SkotĤm. Roku 55 pĜ. n. l. sem pĜišla
Ĝímská armáda, kterou vedl slavný Gaius Iulius
Caesar. Byla vytvoĜena nová provincie ěímské
Ĝíše a ěímané s sebou také pĜinesli latinu a
kĜesĢanskou víru. Po nČkolika staletích se
ěímané stáhli pryþ a zároveĖ zaþaly dobyvaþné
nájezdy germánských kmenĤ ze severní Evropy.
PrávČ z té doby pocházejí legendy o králi
Artušovi, þarodČji Merlinovi a rytíĜích Kulatého
stolu. Nájezdníci se
postupnČ v Británii
Gaius Iulius Caesar
usadili a vytvoĜili
vlastní království; z germánského kmene
AnglĤ se stali pĜedkové dnešních
AngliþanĤ. Británie ale byla ještČ
mnohokrát napadána, napĜíklad Vikingy
z Dánska a Norska. Významným rokem
je pro Angliþany 1066, kdy byla anglická
armáda poražena Vilémem Dobyvatelem,
který se pak stal novým králem Anglie.
BČhem stĜedovČku se Anglie úspČšnČ
Král Artuš
rozvíjela, zvítČzila v nČkolika válkách
a stala se jedním z nejbohatších státĤ
v EvropČ. V šestnáctém století zaþali
Angliþané obsazovat rozsáhlé oblasti
v Severní Americe (které do té doby
patĜily místním indiánským kmenĤm).
Do nových území se stČhovalo mnoho
obyvatel z celé Evropy, ale

Tapisérie z Bayeux, zobrazující bitvu u
Hastingsu r. 1066

v osmnáctém století se zaþali bouĜit proti
Británii kvĤli vysokým daním, které
museli platit. Tak mezi Británií a
obyvateli Ameriky vypukla válka, ve
které Ameriþané vyhráli a roku 1783
vytvoĜili Spojené státy americké. Británie
ale stále zĤstala mocným státem, který
Královna AlžbČta I. (*1533, <1603)
ovládal mnoho území po celém svČtČ.
Do Evropské unie vstoupila Velká Británie spoleþnČ s Irskem roku
1973.
Základní údaje
Rozloha:
Poþet obyvatel:
Hlavní mČsto:
ÚĜední jazyk:
MČna:

244 820 km 2
59,7 milionu
Londýn
angliþtina
britská libra

Slovníþek: angliþtina
þesky
Velká Británie
Dobré ráno
Ahoj
Nashledanou
Prosím
DČkuji

anglicky
Great Britain
Good morning
Hello
Goodbye
Please
Thank you

-maþ-

Setkání se sponzory DDŽ
Jako podČkování sponzorĤm, kteĜí pomohli „našemu“ dČtskému
domovu Žíchovec po niþivých povodních v roce 2002, se konala v
dotyþné instituci menší zahradní párty, na jejíž organizaci jsme se
podíleli i my.
Z rĤzných logistických, þasových a jiných dĤvodĤ jsme se
rozdČlili do nČkolika skupin a tak nČkteĜí pĜijeli do DDŽ již v pátek
veþer a nČkteĜí v sobotu v poledne. My, kteĜí jsme jeli už v pátek
(Petr, OndĜej, Viktor, Líza, Myška, Andrea, Lukáš, Luća a já, snad
jsem na nikoho nezapomnČl), jsme na místo dorazili asi tak v devČt
veþer, dohodli se s paní Ĝeditelkou na zítĜejším programu, pĜipravili si
místa na spaní a pak ještČ krátce debatovali, co bude všechno potĜeba
zítra dČlat a kdo si vezme co na starosti. Když bylo všechno
dohodnuto, šli jsme spát, neboĢ brzy ráno (snad v osm nebo tak nČjak)
byl naplánován pĜíjezd profesionálních stavitelĤ stanu, který byl
zamýšlen jako jakési centrum celé slavnosti a který bylo nutné teprve
postavit.
Ráno jsme tedy vstali (první samozĜejmČ Lukáš), nasnídali se a
Petr pak pouþil místní dČti o tom, co se to vlastnČ bude dít, proþ se to
bude dít a þeho by bylo dobré se vyvarovat. Poté jsme se rozdČlili a
každý se zaþal vČnovat svému úkolu. Mimo jiné bylo potĜeba vyrobit
a vhodnČ umístit uvítací „plakát“, rozvČsit po pĜíjezdové cestČ
informaþnČ-navigaþní cedulky, zkompletovat zvukovou aparaturu,
pĜipravit panely s fotografiemi z povodní a spoustu podobných vČcí.
Pomalu se pĜiblížilo poledne a dorazila další skupinka lidí - Anþa s
Jarkou, Káþa s Tomášem, OT s Káþou Urbi, Melánie s Bárou, Hipík s
Vlaćkou, Lucinka, Veronika, Karolínka, ěepa a Honza Šafránek.
Krátce pĜed dvanáctou si vzal OndĜej auto a s nČkolika zájemci z Ĝad
místních dČtí se vydal k hlavní silnici, aby všechny hosty upozornil na
vcelku nenápadnou odboþku vedoucí k domovu. Hosté poté dojeli na
improvizované parkovištČ (to fotbalové hĜištČ, na kterém se pĜi naší
minulé návštČvČ odehrála „poslední bitva“), kde byli mnou uvítáni a
taktnČ vyzváni k zaparkování a následnému pĜesunu do vlastního
dČtského domova po vlastní ose. Vysílaþkou, které nám rozdal Luća,
jsem pak poslal dolĤ upozornČní, že hosté jsou tady, a ti pak byli
pĜivítáni samotným uvítacím výborem, tzn. Petrem a paní Ĝeditelkou.

Okolo pĤl druhé byl zahájen program. Petr ještČ jednou uvítal
všechny hosty, pak pronesli své podČkování RĤženka, paní Ĝeditelka
Danková a pan Karel MatČjka, starosta obce
Vystoupení Strunkovice nad Blanicí, pod kterou Žíchovec
dČtí mČla
spadá. Následovala rĤzná vystoupení místních dČtí,
úspČch
mj. zpČv dívþího souboru a pĜedevším ukázka
(tuším že) akrobatického rokenrolu v podání sourozeneckého dua
Roman + Lucka. Toto vystoupení bylo na mimoĜádnČ vysoké úrovni a
ocenČní si zaslouží i proto, že oba úþinkující se všechny triky a
pohyby nauþili pouze samostudiem.
Poté si opČt vzal mikrofon Petr a sdČlil hostĤm, v jakých skupinkách a
v jakém poĜadí se vydají na prohlídku budovy dČtského domova pod
vedením vychovatelek, které se uvolily pro role prĤvodcĤ.
Asi tak ve þtyĜi hodiny, poté, co si všichni hosté prohlédli interiéry
domova, se konalo na všech pozvánkách avizované pĜekvapení. Kdo
jiný než Petr si opČt vzal mikrofon a zaþal vysvČtlovat, jak povodeĖ
zpĤsobila promČnu celého domova v menší rybník a že nyní nadešel
þas s následky povodní definitivnČ skoncovat a symbolickou poslední
rybu vrátit zpČt do vody, kam patĜí. Všichni se
Vhodné
pĜesunuli k nedaleké Blanici, kde se Viktor s jméno pro
OndĜejem chystali k vypuštČní zmínČné ryby –
kapra
samozĜejmČ kapra. V duchu nejlepších táborových
tradic se pochopitelnČ muselo pro kapra zvolit nČjaké jméno – jako
vždy to, které bude nejvíc slyšet. PatrnČ tušíte, jaké jméno zvítČzilo –
ano, opravdu byl šupináþ pojmenován Kanec. Na tváĜi nČkterých
hostĤ bylo vidČt jisté udivení; asi si Ĝíkali, co je to za praštČné jméno
pro rybu. Kanec (kterému bylo stejnČ úplnČ jedno, jak jsme si ho
pojmenovali) pak byl za cvakání fotoaparátĤ a vrþení kamer
slavnostnČ vhozen do vody, þímž byly skonþeny veškeré rekonstrukce
po povodni.
Po této symbolické teþce už nebyl ustanoven žádný další pevný
program - kdo chtČl nebo musel, mohl jet domĤ (Myška, Káþa,
Tomáš, Anþa), kdo chtČl, povídal si s dČtmi, hrál se fotbal i pozemní
Velký hokej, na koleþkových bruslích i bez nich, tanþilo se,
jedlo, pilo, hodovalo, to všechno svČdomitČ zachycované
úspČch Lukášem na digitální foĢák. Tak vesele ubČhl zbytek
Tanku odpoledne i veþer a když už byla pĜíliš velká tma, zahájilo
se filmové promítání. Jako pĜedfilm posloužil krátký film z nedávné

expedice na Slovensko, vizuálnČ i hudebnČ stylizovaný do 20. let, známý
pod názvem
Tank. Jako samotné pĜedstavení byli promítnuti Piráti z Karibiku - Prokletí
ýerné perly.
Ráno jsme zase vstávali velmi brzo. Tentokrát proto, že jsme mČli
ještČ z Prahy informace, že v devČt hodin ráno je mše v nedalekých
Strunkovicích. Jaké však bylo naše rozhoĜþení, když jsme se dostavili na
místo a na vratech kostela visel zmČnČný poĜad bohoslužeb - místo 9:00 až
v 11:30.
Vydali jsme tedy do Prachatic s nadČjí, že v tak velké obci pĜece
nČjaká mše musí být. Nebudu vás napínat, prostČ nebyla. Lukáš se proto
šel zeptat do místní informaþní kanceláĜe, kdy a kde jsou poblíž mše, ale
dostalo se mu jen odpovČdi ve stylu „to já nevim, nás platí mČsto a ne
církev, vlastnČ jste první þlovČk, co se mČ tu na to ptá a vĤbec, já jsem
ateistka a z tČhle vČcí mam husí kĤži.“ Nakonec nám nČkdo poradil
nahlédnout do místního plátku jménem Listy
Problémy
Prachaticka (nebo snad Prachatické listy), že prý je tam
uveden seznam všech bohoslužeb v okolí. Po spoleþné s hledáním
úvaze, pleníce mezitím místní cukrárnu, jsme se
mše
rozhodli pro dČtskou mši v obci jménem Záblatí.
Tam se stalo nČco, co jsme opravdu neþekali: místní pan faráĜ se nás
hned ve dveĜích zeptal, zda umíme hrát na kytaru a pokud ano, zda
bychom nechtČli dČlat hudební doporovod celé mše. Tak jsme udali Petra,
ten si vzal z auta kytaru a celá mše se pak nesla ve znamení táborových
hitĤ jako Pojćte ke mnČ všichni, Apoštolská a Koho vþelky chválí.
Mimochodem, trochu zarážející bylo, že kostel byl pomČrnČ zaplnČný, ale
dČti, pro které byla bohoslužba urþena, tam byly asi þtyĜi. PozdČji jsme se
doþkali vysvČtlení, že ve vsi byla zrušena škola, což zpĤsobilo odliv dČtí,
ale mše je stále vedena jako dČtská.
Po mši nás pan faráĜ pozval do sakristie, kde nám ukázal mimoĜádnČ
staré a nádherné nástČnné fresky, na které se prý pĜišlo náhodou pĜi
rekonstrukci a elektrifikaci kostela. ŽivČ se zajímal, odkud jsme a kdy zase
pĜijedeme a doporuþoval nám všemožné pamČtihodnosti v okolí, ale
bohužel jsme je museli všechny kvĤli našemu plánovanému brzkému
odjezdu oželet.
Když jsme se vrátili do domova, sbalili jsme si vČci, rozlouþili se s
dČtmi i jejich vychovatelkami a rozdČleni do nČkolika aut jsme vyrazili
smČrem na Prahu.
-mak-

JeštČ nČkolik obrázkĤ ze Sponzorpárty v záĜí
(k Babímu létu bude obrazová pĜíloha pĜíštČ)

Babí léto
Nechci rozvláþnČ popisovat vše, co pĜedcházelo okamžiku „O“.
To si umí každý pĜedstavit. Jakási základní pĜedstava vidČna oþima
rĤzných lidí… pĜekvapivČ rĤznČ. Rokování o zásadních vČcech na
poslední chvíli. Následná dohoda, která vznikne jen proto, aby se
nakonec stejnČ porušila pro svou praktickou nepoužitelnost. Spousta
lidí v malé místnosti s vydýchaným vzduchem, Luća s další originální
hraþkou a Pinća tĜímající velkou láhev þehosi.
Okamžik „O“ nastal druhý den, když po tradiþním PetrovČ
klidném projevu k dČtem nastoupila ohavná babice ve skvČlém
podání Martina Bendy. Dvouminutový výstup, pĜi kterém se Ėadra
babice posunula z onČch míst každé nČkam jinam, hlasivky
vyšroubované na maximum, aby pak už jen temnČ dochroptČly. Vše
ovČnþeno svČtáckými pohledy dČtí ze Žíchovce, které jsou na takové
vČci zvyklé, a nevČĜícným zíráním tČch ostatních.
Disciplíny v lese dČti zvládly dost rychle. Na našem stanovišti,
kde se uþily rytíĜským dovednostem, se dČti velmi bavily. Na otázku,
aby vyjmenovaly aspoĖ pČt vlastností správného rytíĜe, všechny
odpovídaly stejnČ: meþ, brnČní, kĤĖ, svaly. Sem tam padla po dost
výrazné nápovČdČ i slova jako odvaha, rychlost, obratnost, odolnost,
dĤvtip.
Odpoledne dČti rychle dokonþily zbytek disciplín, aby mohly
zaþít bojovat v turnaji. Žíchovci odjeli nejvČtší zabijáci na fotbal, ale i
tak žíchoveþtí pĜesvČdþivČ v turnaji zvítČzili. OsobnČ jsem doufal, že
se na stylu boje žíchoveckých dČtí projeví ty roky poctivého výcviku
na táboĜe. Bohužel, po máchnutí meþe se divoce rozprchly a byla to
zkušenost v boji a ne taktika, která jim dopomohla k vítČzství.
Komunikace mezi nimi byla struþná, ale výstižná. Slova Lukáše:
„Patyno, vem si ji“ mi pĜipomnČla scénku s dobrmany.
PĜed táborákem byli vyhlášeni zasloužilí vítČzové a pak pĜišlo
hromadné lynþování špekáþkĤ… stažení z kĤže, rozĜezání, upálení na
hranici a nakonec snČzení… no nepĜál bych to nikomu z vás… hrĤzná
smrt -. Konec veþera jsem mČl zpestĜen ěepovou teorií vČþného
dČtství, doprovázenou podmanivými tóny OndĜejovy kytary.
Pro mČ úžasná sobota a pro dČti vČĜím také.
Linder

Svátek sv. Václava – Den þeské státnosti
Jak jistČ víte, svátek svatého Václava
slavíme 28.záĜí. Tento den je státní svátek až od
roku 2000. Svatý Václav se narodil v roce 907
Vratislavovi I. a jeho ženČ DrahomíĜe, ale jeho
výchovu si vzala na starost jeho babiþka Ludmila.
(PĜesnČji Ĝeþeno, svČĜila jeho výchovu do rukou
knČze Pavla).
Když se VáclavĤv otec stal þeským
knížetem, tak byl Václav dán do budeþské školy,
kde se nauþil latinsky. Potom, když jeho otec zemĜel,
nastala krátká vláda jeho babiþky Ludmily a když ji
potom vrahové, najatí Václavovou matkou
Drahomírou zabili, Drahomíra se chopila vlády. Když
Václav dospČl, stal se
knížetem a Drahomíru vypudil ze zemČ,
aby ji pak povolal zpČt.
Václav byl velmi zbožný
(kupĜíkladu osobnČ lisoval mešní
víno a pekl mešní oplatky).
SamozĜejmČ se dostával do sporĤ,
kupĜíkladu s nČmeckým vládcem
JindĜichem Ptáþníkem, kterému se
uvolil platit daĖ. Potom postavil v
Praze kostel sv. Víta.
Poté jeho bratra Boleslava
pĜestalo bavit to, že se Václav pĜíliš
stýká s JindĜichem Ptáþníkem, radČji
než aby s ním válþil a pozval ho k
sobČ a tam ho zabil. Od 10. století je
uctíván jako svČtec, nejprve v ýechách a potom i v okolních zemích.
Ve stĜedovČku je velmi silný svatováclavský kult, který praví, že þeští
panovníci jsou pouze Václavovi doþasní zástupci.
-daš-

ýtení na pokraþování
Že existoval nČkdy nČjaký spisovatel Rudolf ýechura, ví málokdo, a
co napsal, v podstatČ už nikdo, leda ten, komu se jeho knížka dostala do
rukou. A to je právČ ohromná škoda, protože takhle zábavných knížek moc
není. Knížka, kterou budete moci postupnČ poznávat na tČchto stránkách,
je právČ od nČj a jmenuje se Pavián mezi lidmi. Je to vlastnČ netradiþní
pĜíruþka spoleþenského chování, tj. jaké jsou základní zásady chování
uplatĖovaného doma, na návštČvČ, na ulici, v dopravních prostĜedcích nebo
v kulturních a sportovních zaĜízeních. Hlavní hrdina je mimozemšĢan,
pĜíslušník vzdálené vesmírné civilizace, který pĜiletí na Zemi, aby studoval
zpĤsob života lidí. Tento cizinec, který vypadá úplnČ jako þlovČk, se
neustále dostává do krkolomných a svízelných situací: nezná totiž pravidla
spoleþenského chování. A tak mu není nic platné, že má bČžné pozemské
obleþení, jazykové znalosti a dobrou vĤli. Z jeho výzkumĤ by asi sešlo,
kdyby nebylo profesora Etikety, který mu pomĤže z nesnází. VČĜím, že i
vám knížka uþaruje.

Kapitola PRVNÍ, v níž se dovíme o krutém debaklu Slávie, seznámíme
se z Neznámým, nahlédneme do ordinace psychiatra a budeme svČdky
dopravní nehody.
Ve þtvrtek v noci se najednou stadión Slávie rozzáĜil, jako by se
tam mČl hrát pĤlnoþní ligový zápas. Lidé v okolí si toho nevšimli,
protože už dávno spali. Jenom jeden þlovČk se probudil: správce
Kabíþek, který má okno pĜímo u hĜištČ a který mČl neklidné spaní,
protože Slávie toho dne prohrála na svém hĜišti þtyĜi nula. Po takovém
debaklu má špatný spánek kdejaký obyþejný fanoušek, natožpak
správce stadiónu.
NapĜed se jenom posadil na posteli, udivenČ civČl z okna na tu
záĜ a pĜemítal, jakým zázrakem se mohly reflektory samy rozsvítit,
když pĜece vypínaþ je bezpeþnČ uzamþen.
Než dopĜemítal, než si natáhl tepláky a než se vyhrabal ven,
svČtlo dávno zmizelo a stadión opČt tonul ve tmČ. Jenom vzdálené
pouliþní osvČtlení dodávalo nČkterým místĤm zbyteþky rozptýleného
svČtla. „Asi se mi nČco jenom zdálo,“ zahuþel správce Kabíþek pro
sebe a snad i pro psa Broka, který se mu motal pod nohama.

Už se chtČl zase vrátit do teplé postele, ale všiml si Brokova
podivného chování: pes se celý tĜásl a slabounce kĖuþel. Kdyby
štČkal, znamenalo by to, že tu nČkdo je; kdyby tu nikdo nebyl, Brok by
neštČkal, ale také by se netĜásl a nekĖuþel by. Bylo to divné! „Broku,
vem si ho!“ Ĝekl tedy správce zkusmo.
Pes se poslušnČ rozbČhl kamsi k pokutovanému území a jaksi
neochotnČ zaštČkal.
Správce se podíval tím smČrem a koneþnČ spatĜil dvČ tmavé
postavy. Asi by je v tom chabém svČtle vĤbec nepostĜehl, nebýt toho,
že se jedna z postav zaþala rychle vzdalovat. Zkrátka upalovat pryþ.
Brok se za ní rozbČhl, správce se rozbČhl za tou druhou postavou,
která nerozhodnČ pĜešlapovala na místČ. PĜibČhl k ní, posvítil si na ni
baterkou a uvidČl urostlého mladíka v þerných manšestrácích a
olivové bundČ. NetváĜil se nijak vystrašenČ ani provinile. NetváĜil se
vlastnČ nijak.
„Co tady chcete, þlovČþe!“ spustil na nČj hrĤzu. „Kdo vlastnČ
jste?“
„ýtyĜi - nula,“ Ĝekl mladík.
Správce vzkypČl: „Tak ty si ze mČ budeš ještČ dČlat dobrej den!“
RozpĜáhl se a vlepil drzounovi pČkný záhlavec.
„Dobrej den,“ opakoval mladík jako ozvČna a vrátil správci
Kabíþkovi ten záhlavec.
„No to už teda pĜestává všechno!“ vzteky nadskoþil správce, a
jak tak nadskoþil, byl hned stejnČ vysoký jako drzý mladík.
Kdyby nebylo psa Broka, dal by se správce pĜed tím výtržníkem
nejspíš na útČk. Ale Broka bylo, protože byl vþas pĜivolán zpátky, a
tak se pan Kabíþek srdnatČ rozhodl, že to tomu uliþníkovi nedaruje. Že
mu to vytmaví, že ho ztrestá, že mu ukáže, zaþ je toho loket, a že mu
dá za vyuþenou.
„Hlídej Broku!“ naĜídil psovi a bČžel k telefonu zavolat
Bezpeþnost.
Pes sedČl s ušima vztyþenýma a jazykem vyplazeným a hlasitČ
dýchal. Drzý mladík pĜed ním stál v pozoru, jen trošinku se chvČl
strachem. Hlídka pĜijela za osm minut. Snad by byli vjeli autem až do
trestného území, ale to ovšem správce nedovolil. Na trávník se
s autem nesmí, a to platí pro každého! Zastavili tedy za lajnou a došli
si pro výtržníka pČšky.

„Jménem zákona,“ Ĝekl nadstrážmistr a položil mladíkovi dlaĖ
na rameno.
Mladík natáhl rovnČž pravici, položil ji nadstrážmistrovi na
rameno a Ĝekl: „Jménem zákona.“
Nadstrážmistr a strážmistr se po sobČ podívali a domluvili se
pohledem: On to asi bude spíš cvok než výtržník.
„Tak jdeme,“ Ĝekl nadstrážmistr a jemnČ postrþil mladíka
smČrem k autu. Nekladl odpor a šel klidnČ a bez protestĤ. Teprve když
mČl nastoupit do vozu, zaþal se podivnČ nakrucovat a ošívat.
Nevypadalo to jako drzost þi odpor, nýbrž jako neohrabanost. Ovšem
tedy - nevídaná neohrabanost!
Strážmistr nad tím zakroutil hlavou a Ĝekl: „ýlovČþe, copak vy
jste ještČ nikdy nejel autem?“
„Nejel, þlovČþe,“ vážnČ Ĝekl mladý muž.
ZnČlo to zase jako poĜádná drzost - ale když se podívali na jeho
bezvýrazný obliþej, nebyli už si tak jisti, že to bylo jako drzost
mínČno.
„On to snad ani není drzý klacek,“ zašeptal strážmistr svému
nadĜízenému, „on je to asi spíš cvok.“ Cestou se choval neznámý
naprosto klidnČ a strážci zákona došli k pĜesvČdþení, že ten þlovČk
není nijak nebezpeþný. Spíš je ubohý a hodný politovaní.
Zastavili pĜed služebnou a otevĜeli mu dveĜe.
„ýlovČþe, pomozte mi ven,“ Ĝekl Neznámý.
S úsmČvem na sebe mrkli a pomohli mu vystoupit. Tedy spíš
vylézt, ba málem i vypadnout - nebýt toho, že ho vþas zachytili.
MARY

Vážení þtenáĜi, vážené þtenáĜky!
Ráda bych Vás upozornila na novČ pĜipravovanou rubriku s názvem
„Poradna“. Tato rubrika je urþena pouze a pouze Vám, Vašim problémĤm
a dotazĤm. Já se budu snažit Vám na nČ odpovídat. Odesílejte je prosím na
e-mailovou adresu: poradna.ompuse@seznam.cz.
PĜedem se tČším na Vaše první dotazy.
-mel-

ýechomor
„Mezi horami, lipka zelená, mezi horami, lipka zelená, zabili
Janka, Janiþka, Janka místo jelena…“ Taky slyšíte ten zpČv, linoucí se
od táboráku? Aby ne, vždyĢ tohle je
jedna
z nejoblíbenČjších
písniþek.
Poprvé se objevila na svojšínském táboĜe
pĜed dvČma lety a od té chvíle patĜí
k nejvyžadovanČjším. Ale proþ vlastnČ?
Možná je to dáno zajímavou „halekací“ melodií, která donutí
pobrukovat si snad každého, i když nezná slova. Nebo smutným
textem o JaníþkovČ smrti a jeho milé, která šla plakat na jeho hrob. A
nebo také oboje dohromady (plus k tomu musíme pĜipoþítat skvČlou
interpretaci našich vedoucích -).
Ale kdo vlastnČ tuhle písniþku stvoĜil? Na to není tak úplnČ
lehké odpovČdČt. Je to totiž stará lidová píseĖ z Moravy nebo
Slovácka, kterou skupina ýechomor poupravila do dnešní podoby.
ýechomor je volné sdružení
hudebníkĤ, které vzniklo v roce
1988 a to pĤvodnČ jen kvĤli
tomu, aby doprovázelo starými
písniþkami
veletrh
starých
Ĝemesel. Jejich tvoĜivost a
originalita, se kterou pĜistupovali
k folklóru, ale zaujala natolik, že
v dnešních dnech je jedna
z nejzajímavČjších a nejoblíbenČjších hudebních skupin u nás.
ZamČĜili se na pĜetváĜení starých lidových melodií
Staré
z Moravy a Slovácka do modernČjší formy, která
dnešního posluchaþe více zaujme – prostČ je to všechno písniþky
o trochu rockovČjší, než když to zpívaly naše babiþky v novém
hávu
-. Na jejich cédéþku naleznete hodnČ takových
upravených lidových písniþek a skuteþnČ to není nudný poslech…
Housle se doplĖují s bubny a podobných netradiþních kontrastĤ tam
najdete víc.
Asi nejvČtším mediálním úspČchem ýechomoru je písniþka
PromČny, která je i titulní písní k jejich CD. Mimo jiné se na í podílela

i zpČvaþka Lenka Dusilová. Další þlovČk, s kterým ýechomor
spolupracuje, je Jarek Nohavica (byla o nČm Ĝeþ v jednom
z OMPUSE). Nohavica je totiž velmi dobrý
kamarád jednoho z nejdĤležitČjších lidí v kapele –
Karla Plíhala. Spolu pak natoþili
Vydali jen
hudbu k celoveþernímu filmu Rok
Ćábla (rocková verze Mladiþké jedno CD
básníĜky, což je píseĖ z tohoto filmu, se také
objevila ve zpČvníku). MČli také možnost
koncertovat v Americe, kde se jim pomČrnČ daĜilo.
Zajímavé také je, že od svého vzniku, tedy za 16 let, vydali
vlastnČ pouze jedno CD, a tím jsou PromČny. DobĜe, tituly jim vyšly
asi tĜi, vČtšinou to jsou ale stejné písniþky, pouze s pozmČnČným
aranžmá nebo s jinými doprovodnými nástroji. Jinak ale stejné texty,
stejné nápČvy. Je proto o to zajímavČjší, že ýechomor je þím dál více
oblíbený! Jak obecnČ mezi posluchaþi, tak mezi námi, dČtmi, u
táborového ohnČ.
-houA
ADAM =

biblické jméno hebrejského pĤvodu (souvisí s hebrejským hádám, tj.
„prsĢ, zemČ“)
význam: þlovČk, pozemšĢan, z þervené hlíny
svátek: 24. prosince

ADOLF =

jméno germánského pĤvodu (ze staronČmeckého Adalwolf), za starou
þeskou (vlasteneckou) podobu se nČkdy považuje Šlechtislav
význam: ušlechtilý vlk
svátek: 17. þervna

ALAN =

jméno keltského pĤvodu a nejasného významu
význam: soulad, svornost
svátek: 14. srpna

ALEŠ =

pĤvodem staroþeská domácí podoba jména Alexej
význam: záštita, pomoc
svátek: 13. dubna

ALOIS / ALOJZ

=

nejþastČji se vykládá jako obmČna francouzského jména
Louis, což je obdoba jména (nČmeckého pĤvodu) Ludvík,
tj. slavný boj(ovník). Vzniklo patrnČ ze starofrancouzského
spojení á Lois, tj. „LudvíkĤv (syn nebo pĜívrženec)“ –

latinizovaná podoba tohoto spojení je Aloisius. NČkdy se
též vykládá jako latinizovaná forma staronČmeckého jména
Alwasi, tj. (celý) moudrý.
svátek: 21. þervna
ANTONÍN =

jméno latinského pĤvodu; z latinského Antonius, což bylo jméno
Ĝímského šlechtického rodu
význam: pĜední, þelný, vynikající (z latinského ante, tj. pĜed)
místní název Antoingt
svátek: 13. þervna

ADÉLA = staroþeskou podobou je Adléta, jméno germánského pĤvodu (zkrácenina
nČmeckého jména Adelheid )
za þeskou vlasteneckou podobu jména se považovala Šlechtislava
význam: bytost ušlechtilá, vznešených zpĤsobĤ, postavy
svátek: 2. záĜí
ALENA = jméno nejasného pĤvodu a významu
1) zkrácenina pĤvodem latinského jména
Magdaléna, tj. pocházející z Magdaly
2) odvozenina pĤvodem Ĝeckého jména Helena, tj. svČtlo, pochodeĖ
svátek: 13. srpna
ALŽBċTA

=

jméno hebrejského pĤvodu (Elíšebah), za þeskou obdobu
jména se považuje Svatoslava
význam: BĤh je má pĜísaha, Bohu zasvČcená
svátek: 19. listopadu

ANDREA

=

jméno Ĝeckého pĤvodu, pĜejaté prostĜednictvím francouzštiny
ženská podoba k Andrej, dĜíve používáno jméno OndĜejka
význam: mužný, statný, odvážný
svátek: 26. záĜí

ANETA = pĤvodem francouzská zdrobnČlina hebrejského jména Anna
(francouzsky Anne)
význam: milostná, milostiplná
svátek: 17. kvČtna
ANEŽKA = jméno Ĝeckého pĤvodu (hagné)
význam: þistá, neposkvrnČná, ctnostná
svátek: 2. bĜezna
ANNA =

jméno hebrejského pĤvodu (channáh), ze stejného základu pochází i
Hana, bližší výchozí hebrejské podobČ
význam: milostná, milostiplná =) líbezná, milá
svátek: 26. þervence
MARY

KĜížovka
Když už je ýtení na pokraþování o Paviánovi, myslím, že není na
škodu pĜipomenout si rþení na adresu paviánĤ normálních (opic, jak urþitČ
všichni ví -).
1) spoleþný znak

letadla a ptáka
(j.þ.)
2) Ĝídící þást auta
3) þlovČk, který se
stará o les
4) þervený lesní plod
5) velké pĜepravní
auto
6) þesky fotbal
7) první den víkendu
8) nábytek používaný v noci
9) prudký sesuv v horách
10) tele pije z ...
11) tajný obĜad
12) foneticky vnitĜní nádvoĜí Ĝímských domĤ
13) velká ostrovní zemČ v EvropČ

Co se skrývá v této Ĝíkaþce?
První hláska je ve škole, nezná ji však slovo pole;
Druhou skrývá záhada, stejnČ tak i nálada;
Další hláska v slovČ mžení, bohužel v kĜížení není;
ýtvrtou leden oplývá, zato v dílnČ nebývá;
Poslední dá slovo nitro, nikoli však dobré jitro.
Bude ho mít tato zem, když mi tu už nebudem.
Jaká profese je ukryta v této pĜesmyþce?
OSEL V PASTI
MARY
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