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A to se málo 

stál u zrodu 
feministickýho 
hnutí v Bavorsku, 

Opravdu? Táhli sme na 
alegorickejch 

radnicí sme na 
protest pálili 

Tak zrovna vaše 
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eskalátor

Potká se mlad! "id, b!valá prostitutka a #ers-
tv! restituent u jednoho stolu. Takhle neza#í-
nal vtip pro pam$tníky zlat!ch devadesát!ch, 
ale první z m!ch pozdních ve#er%, #i spí&e 
brzk!ch rán v nonstopu U Kotvy v pra"ské 
Spálené ulici. Ne&lo znovu nep'ijít. Nedale-
ko rozjezdové stanice no#ních tramvají byla 
Kotva populárním místem, kde se s ka"d!m 
dal&ím pivem s p'áteli 'íkalo: „Ale v&ak vona 
pojede dal&í…“ a kde se v hustém cigareto-
vém kou'i krom$ odhodlání odejít ztrácely 
i spole#enské rozdíly a zákony. Tramvaje sice 
jezdí po'ád, ale v Kotv$ u" si dal&í ujet nene-
cháte. Krizová doba nemá pochopení pro bez-
#así nonstop% ani pro slast, ji" p'iná&í mrhá-
ní, a jejímu zni#ujícímu tlaku se nevyhnul ani 
podnik, kter! se stal tak'ka sou#ástí kulturní-
ho d$dictví národa. Zamá#kn$me slzu a s lás-
kou vzpomínejme.
M. Zají!ek
 
„P'ipojuji se na server.“ To byla asi nej#as-
t$ji vid$ná v$ta na olympijském webu (es-
ké televize, která na &esti kanálech nabíze-
la p'ím! p'enos tém$' ze v&eho, co se na 
olympiád$ &ustlo. )ance, "e na ni p'i kliknu-
tí na n$kter! z p'enos% nenatrefíte, rostla 
ve chvíli, kdy si curle'i rozst'elovali kameny 
a nikde jinde se nic ned$lo. Kdy" m$li v n$ja-
kém sportu nad$ji na medaili (e&i, dostával 

divák jen sporadicky líznout. Tu pr%jezd biat-
lonist%, tu sjezda'e nají"d$jícího do zatá#-
ky, p'ípadn$ souboj dvou hokejist% o puk. 
Pak zase: „p'ipojuji se na server“, p'ípadn$ 
cosi jako „ou, vypadl signál“ nebo zamrznu-
tí obrazu. A" jsem m$l p'i nenadál!ch „p'e-
stávkách“, ohla&ovan!ch b$hem probíhajících 
klání, strach, "e závod náhle p'eru&ila #erná 
vdova. S online p'enosy (eské televize divák 
za"íval je&t$ v$t&í adrenalin ne" se samotn!-
mi sportovci.
J. G. R"#i!ka

Na&e parti#ka mladistv!ch malom$stsk!ch 
sídli&tních intelektuál% nem$la televizi zrov-
na v lásce. Spolu"ák ze základky Lá*a vystihl 
tenkrát ná& vztah k televizi v$tou: „Sem p'e-
mej&lel, "e bych ud$lal teroristickej útok na 
televizi. Pak sem si ale p'edstavil, co by se asi 
stalo, kdyby v&ichni ty lidi, co sed$j p'ed bed-
nou, vy&li do ulic.“ V!jimka se ale na&la: televi-
ze Nova nabízela neopakovatelnou zábavu se 
sobotním sitcomem Volejte 'editeli, jen" byl 
pro nás sou#asn$ praktickou v!ukou dema-
gogické rétoriky. Nad&en$ jsme si vypráv$li 
o „+élovi“, borci, kter! sv!m divák%m do o#í 
'íká, "e je pot'ebuje jen proto, aby se dívali 
na reklamu. Kdy" se nedávno „+elezn! 'edi-
tel“ vrátil a obnovil sv%j po'ad coby hlava TV 
Barrandov, m$l jsem pocit, jako bych se vrá-
til do d$tství. A hned se 'e"u smíchy. V díle 
z 15. února odpovídá na dotaz diváka, zdali 
pou"ívá #tecí za'ízení. Jako d%kaz, "e ani na 
jedné z kamer "ádné není, uskute#ní tém$' 

varietní vystoupení se zrcadlem, které si „p%j-
#il z rekvizitárny“ a které namí'í proti kame'e, 
je" ho snímá. Kdo by byl na pochybách, co je 
ta placka s nápisem „autoscript“ pod objekti-
vem kamery, m%"e si zmín$né za'ízení vygoo-
glit. P'esn$ v tom záb$ru, kter! ho v o#ích 
n$kolika promile fi lmov!ch profesionál% (p'í-
padn$ stejného po#tu kriticky myslících divá-
k%) usv$d#uje ze l"i, +elezn! s úsm$vem p'e-
sv$d#uje zbytek populace o opaku toho, co 
vidí: „Ani na jedné z kamer, které stojí p'ede 
mnou, #tecí za'ízení není.“ Borec! Borec! K'i-
#ím, chechtám se, a" se za b'icho popadám. 
P'i síle jak zamlada!
H. $ípek

Tak nám zase po hospodách v'el hokej. Místa 
zdaleka nejen ve sportbarech byla beznad$jn$ 
obsazená a zarezervovaná u" s velik!m p'ed-
stihem. Dokonce i restaurace Waikiki v Ka&-
persk!ch Horách, opat'ená plá"ovou „havaj-
skou“ v!zdobou a #áste#n$ i ultrafi alov!m 
sv$tlem, m$la na st$n$ ledovou plochu. Drazí 
hostin&tí, kde berete jistotu, "e si k vám nikdo 
nep'ichází jen tak popovídat, nebo dokonce 
n$co p'e#íst? A "e takovíto hosté ud$lají men-
&í útratu ne" rozhulákan! hokejov! dav? Pro-
to"e vlastenectví nevlastenectví, kv%li tr"b$ se 
ten tyjátr aran"uje. Zaplaceno budi" sh%ry za 
t$ch nemnoho podnik%, v nich" tohle v&ech-
no ignorují, za ty havajské ostr%vky v neko-
ne#ném oceánu hokejem posedl!ch lokál%. 
M$la by vzniknout jejich databáze a b!t &í'e-
na jako n$co spikleneckého jen pro nás pár 

„vyvolen!ch“. Kam a" jsme to v tom stát$ „Ha&-
k% na Hrad“ dopracovali…
P. Ctibor

Mladá houslistka v sexy kalhotkách a podpr-
sence je uvedena mu"em v obleku na pódi-
um p'ed mu"ské publikum, rovn$" pouze ve 
spodním prádle. Role jsou nejprve rozvr"ené 
tradi#n$: houslistka hraje na sv%j nástroj, pub-
likum poslouchá a tleská. Po chvíli pomysl-
ná hranice mezi pódiem a hledi&t$m mizí 
a mu"i postupn$ p'icházejí na scénu. Jakko-
li hned p'i první felaci housle nelibozvu#n$ 
zask'ípou, houslistka pokra#uje v hraní bez 
ohledu na to, kolik rozpixelovan!ch úd% se jí 
míhá kolem hlavy #i vstupuje v ledví. Na kon-
ci je tvá' hudebnice zcela pokryta sperma-
tem, zatímco housle z%staly tém$', a" na pár 
zbloudil!ch kapek, neposkvrn$ny. Následuje 
potlesk. S jak!m sd$lením vstupuje japonské 
bukkake porno do debaty o um$ní, ideologii 
a fackování básník%? Na jedné stran$ názor-
n$ demonstruje, "e m%"e b!t velice snad-
né identi fi kovat se s ob$tí, pokud nemotor-
ní prznitelé postrádají jakoukoli eleganci, na 
druhé stran$ zcela oprávn$n$ namítá, "e kdy-
by &lo o zni#ení um$ní, ejakulát by mí'il na 
housle, nikoli na toho, kdo je dr"í v rukou. 
V první 'ad$ v&ak upozor,uje na jednu pod-
statnou v$c, ji" by m$li mít na pam$ti v&ichni, 
kdo se zb%hdarma potloukají po okolí, drá"-
díce se obsedantn$ v podb'i&ku: ka"dá orgie 
musí jednou skon#it.
M. Svobodová
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