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Reality Hack nie je flash mob!
(Str. 3)
- All right, all right, the world's biggest diamond. I didn't know Charles was collecting diamonds.
- He ain't. He's collecting somebody, that's collecting diamonds.
Citizen Kane

Palo Fabuš (chef-reductor)
Aké máte telefonné èíslo?
Odpoveï nie je podstatná, ale na aký telefón
ste mysleli? Ja by som si predstavil ten mobilný
a keby som mal korunu za každého èitate¾a,
ktorý pomyslel na klasický, nevyšlo by mi isto
ani na žuvaèky.
Pred piatimi rokmi by som sa asi snažil spomenú si na èíslo telefónu, ktorý leží doma.
Ostatne z tej doby ešte pretrvávajú neelegantné i keï jednoznaèné slová ako „mobil”. Mobilný telefón je jeden z tých fenoménov, ktorý nám
vstúpi do života a tvári sa ako keby tam bol
odjakživa následkom èoho si už nevieme predstavi život bez neho (pred krátkym èasom som
si koneène zaobstaral notebook a už sa bez
neho z domu nepohnem). A to väèšina z nás
zažila dlhšiu dobu s „pevnou” linkou ako s tými
„tehlami vo vrecku”. Verili by ste, že pred vyše

polstoroèím sa hovorilo „elektrická chladnièka”? Je to tak. Elektrická? Veï to je jasné, že
elektrická. Ha! A sme tam, kde sme chceli by.
Pri tomto pojme cítime úplne jasne význam
skráteného pomenovania (Je predsa jasné, že
chladnièka je elektrická!). Trochu slabšie je to
pri telefóne. I keï vám na rozum ako prvý príde
mobil, neváhate interpretova aj ten starší
význam. A èo taký dokument? Tam je to na hrane, že? Tam je to nerozhodne. Papierový alebo
elektronický? Elektronický dokument - bežné
slovné spojenie; dnes. Alebo elektronická
pošta. Ale skúste si to vyslovi tak o desa rokov
ako to bude znie. Asi zaostalo.
A èo vy? Tiež poèujete ako rastie tráva? Ako
sa medzi riadkami dnešných dní newspeak
mení na commonspeak?

Katedra Dezinformaèních technologií
Vás zve na

KONCERT
DeAth - metalovÉ skupiny
PR OSIENKA
v klubu KaDeT, Palackého 314

12.12.2003, 22.00 hod.
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DeusEx
Arnošt Èerný

Na otázku zdánlivì nezajímavou se nám podaøilo získat velice
interesantní odpovìï...
Jak bude vybavena nová posluchárna (D3)?

Podle kuloárních informací nejmenovaného nejvyššího pøedstavitele Masarykovy univerzity bude do prostoru D3-ky nainstalováno zaøízení sedmé generace, real-time 3D simulátorem 6-MA3X.
Tento simulátor zvládne naprosto vìrnì simulovat složité distribuované procesy za úèelem rozšíøit výukovou kapacitu a zajistit taky
mnohé jiné potøeby univerzity. Hlavní mainframe bude umístìn ve
vrchní èásti místnosti, v tzv. velínì. Výrobu a zprovoznìní provede
brnìnská poboèka taiwanské korporace Jing-jang. Protože celkové náklady pøevyšují bìžný desetiletý rozpoèet fakulty, rozhodlo se
vedení univerzity pro radikální kroky. „Zrušení pedagogické fakulty
za tímto úèelem je jenom doèasné, ale nová posluchárna svými
možnostmi hravì pokryje potøeby této nepotø... pardon nenároèné
školy.” øíká mluvèí rektorátu. „Je pøipravena pestrá nabídka simulaèních programù, které jsou vyjmenovány na stránkách rektorátu.”
Na stránce
http://www.muni.cz/fi/paedfkill/pslchrn.html

jsme našli tyto nabízené programy:
NONEED 3.8 (pro studenty virtuální Pedagogické fakulty),
FAINTBRUSH 2000 (kurzy rizikového malování),
BUFET MAGIC 2.2 (urèeno pro nenasycené),
SPACEWIZARD beta (nemáte kde spát? zkuste virtuální kolej),
TAI FUN deluxe (formálnì i neformálnì),
BUNGEE light (sáèky zdarma),
JUMPING professional (jen pro odvážné),
MS INTERNET EXPLODER (náhrada za pøedmìt Sítì)

Editorial

Deus Ex Informagika

Rozhovor s TIMOm
z minulého èísla
vzbudil u èitate¾ov
slušný záujem a
verím, že hlavný
èlánok tohoto èísla
bude nemenej
úspešný.
Predovšetkým
o „masle”, ale aj
o iných veciach sa
rozprával Palo Fabuš.
Autor sa rozhodol pre
spracovanie témy
netradièným, a ako
sám eufemicky tvrdí,
postmoderným
spôsobom. Viac na
stranách 3 až 6.
Lunt sa pozrel na
zúbok Everlastovi
v „zasvìcenom
referátu, co mu nikdo
nerozumí”, ak máme
citova PhDr. Prokesa.
Rubriku FO-NO nájde
na strane 7.
Hlavnú rolu má žena
vo fejtónoch Jirku
Tlustého (str. 9) a
našeho nového
prispievate¾a Davida
Povolného (str. 10),
ktorého týmto oficiálne
vítam. Verím, že si
nájde svojich èitate¾ov.
Medzi pravidelnými
rubrikami sa zasa
objavil The Best of
News.
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ality hac
Reality Hack nie je flash mob!

Palo Fabuš alias Calavera

Máslo... Tak jsme pojmenovali onu neuchopitelnou skuteènost, která znamená nic a
zároveò všechno. Proè lidé cítí, že nìco není tak, jak by mìlo být? Proè je všude tolik
špatných vìcí? Proè tisíc dobrých jednotlivcù vytváøí obludný dav? Proè se lidstvu tolik
vìcí vymklo z rukou? Máslo. To je odpovìï.

SCÉNA PRVÁ

Sedíte v útulných priestoroch brnenského McDonaldu a v momente, keï sa
chystáte schuti zakusnú do hamburgeru, všimnete si kútikom oka za sklenou tabulou nieèo nezvyèajné. Ruky vám
klesnú, ale ústa ostanú otvorené.
¼udovo povedané: padne vám sánka. Za
výkladom sa na vás totiž pozerá hàstka
¾udí a s letmým úsmevom sa baví do
akeho pomykova ste sa dostali.

SCÉNA DRUHÁ

Kráèate si svižným krokom po Námestí Slobody
keï vás znenazdajky niekto osloví:

- Dobrý den, prosím, vìnujte mi minutku
- Nezlobte se, spìchám.
- Nezdržím vás, chci vám jen pøedat hotovost v èeských
korunách.
- Proè byste to dìlal?
- Dnes je naprosto výjimeèná akce v nìkolika mìstech,
dobrovolníci rozdávají peníze, abychom se všichni mìli lépe.
- Vy za to budete nìco chtít? A kolik bych dostal?
- Jenom malièkost: podpis dokumentu o pøedání penìz.
Nepotøebuji znát vaše jméno, adresu, nic. Staèí jen podpis na tuto
potvrzenku. Pak si peníze ihned pøevezmete.
- ...

Toto nie sú vymyslené príbehy.
Toto je Reality Hack. Ak tomu nemôžete
uveri, je to len dôkaz toho, že
10.9.2003 - osvicene
Realita bola hacknutá.
Bìhem posledních nìkolika týdnù byl objeven loòský Reality Hack

#001 a zpìtnì prohlášen za první flash mob u nás. Jen na ÈT jsou
Takto nejak sa to mohlo odohra 10.
stále pozadu, ale tak už to chodí, když nìkdo pøedevším produkuje
októbra minulého roku (scéna prvá),
vlastní svìt a cizí fakta jsou až druhotná. Nevadí.
kedy sa skutoène pred brnenským
Horší je, že nìkteøí teï považují flash mob a reality hack za
synonyma...
Aèkoliv se tyto pojmy skuteènì do urèitì míry
McDonaldom zhromaždila väèšia skupina
pøekrývají, je zde jeden zásadní rozdíl. Cílem flash mobu je srocení
¾udí, ktorí, pod¾a oficiálne pozvánky,
davu. Cílem reality hacku je nabourání skuteènosti a narušení
STOUPNOU SI NENUCENÌ PØED stereotypu, k èemuž nìkdy dobøe poslouží i dav.
Jenže dnes se u nás davování stává módou a každý chce mít svùj
VÝLOHU A BUDOU POZOROVAT dav,
alespoò malièký. Za pár týdnù budou zmatené hlouèky
DÌNÍ UVNITØ PO DOBU
shromáždìných oveèek postávat na každém rohu èi pøed každou
výlohou a dokonce budou leckdy majitelem oné výlohy placeny.
15 MINUT. POTÉ ODEJDOU.
Náhodní kolemjdoucí si zvyknou, stejnì jako si zvykli na odpudivé
Alebo 25. júna tohto roku (scéna
billboardy a epilepticky poblikávající poutaèe. Nezastaví se, ani se
druhá)...
nezamyslí. Každodenní jednotvárnost bude náhlými davy dokonce
DOBROVOLNÍ ÚÈASTNÍCI AKCE posílena. Prostì pravý opak hacknutí skuteènosti.
Ne, reality hack neznamená flash mob! Skuteènost se dá nabourat
BUDOU ROZDÁVAT NÁHODNÌ
mnoha zpùsoby. Když se jedna z cest ukáže neschùdnou, vydáme
se jinudy. Jak jednoduché!
VYBRANÝM KOLEMJDOUCÍM
Stay tuned, more to come.
PENÍZE.
Èeské média oznaèili tieto akcie (originálny názov je REALITY HACK #001 a #002) ako FLASH MOBS.
S tým termínom však organizátori a tvorcovia stránky www.maslo.cz rozhodne nesúhlasia..

3

ality hac
1. septembra tohto roku píše na svojom weblogu
Ako by však informácie z/vo východnej Európy tiekli pomalšie.
(blog.vozovna.cz) Adam Javùrek toto:
Americký server www.smartmobs.com uvádza 18. septembra polemiku
o pôvode náhlych davov (Javùrkov termín) na pravú (?) mieru:
Má se za to, že flash mobs jsou
potrhlou zábavou vymyšlenou
letos v èervnu v New Yorku. Za
pomocí e-mailù a blogù se smluví
neuzavøená skupinka lidí. V urèený
èas se sejdou na jednom místì a
udìlají nìco atypického.

Flashmobbing may have begun in Ceska Republika
Adam tells us - first flash mob (or something similar) was held
on 22.10.2002 10.10.2002 (!). Organized by maslo.cz. It was
called "reality hack", because it was before "invention" of term
"flash mobs".
Mission was - to look 15 minutes into windows of McDonald's
and to watch process and people inside.

Takže opä Adam Javùrek.

Súèasou stránok maslo.cz je aj
denník. Autori, skrytí za menami
ako opravdove@maslo,
osvicene@maslo, jsem@maslo
alebo inhalovat@maslo, však aj
v tomto prípade odmietajú
zaškatu¾kovávanie...

[20:48] <opravdove>
haha... kdyz vzniklo
maslo, zadne ceske blogy
jeste nebyly ;)
[20:48] <opravdove> mozna
sova v siti, abych
nekecal
[20:48] <osvicene> a
gentlemanuv denicek
[20:49] <opravdove> no a
hlavne to neni weblog

Pocas rozhovoru s opravdovym a osvicenym
cez IRC (viac dalej v clanku) som sa o.i.
dozvedel napr., ze...
[20:18] <osvicene>
maslo vzniklo pred
davnymi a davnymi veky.
[20:19] <osvicene> ale
pokud mas na mysli
maslo jako nas, tak to
je jednodussi
[20:19] <osvicene>
maslo vzniklo 16.4.2001
v jednom nemeckem
McDonaldu pobliz
Hannoveru

No nie je to paradox? Alebo...
[21:11] <opravdove> realitu
jsme si znicili vlastne jen
navzajem, ve vnitrnim tymu
[21:12] <osvicene> ted si
asi budu protirecit, ale
cele je to stale do znacne
miry experiment
[21:12] <opravdove> vis...
maslo je pro nas jen lehky
povrch, pod kterym se
skryvaji sloni v jahodach
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Èitate¾ (priznajme si to - zväèša poèítaèom odkejený)
sa asi spýta, preèo IRC?
[20:44] <Calavera> preco IRC a
nie ICQ?
[20:45] <osvicene> protoze kvuli
icq bychom si museli oba
zakladat alternativni cisla? :-)
[20:46] <opravdove> protoze po
irc se bavime od roku 97?
[20:46] <Calavera> vy pouzivate
IRC tak dlho?
[20:46] <osvicene> na irc
vlastne maslo vzniklo
[20:47] <osvicene> ja jsem
poprve pouzil irc v roce 1996
[20:48] <osvicene> bylo to na
jedne prazske BBSce (myslim ze
to byla bud Infima nebo Cez) a
jeste jsem ani nemel pristup
k netu. jenom k irc. icq jeste
neexistovalo, to vzniklo myslim
az o rok nebo dva pozdeji
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Aby som vysvetlil záhadnos druhého riadku prikladám
úryvok z mailu, v ktorom opravdove suhlasi s rozhovorom,
o ktorý som ho požiadal...
(...) víme o tobì v podstatì všechno
dùležité. tuto disproporci (ty nás neznáš,
my tebe ano) bychom si rádi zachovali,
takže osobní setkání bychom asi
neriskovali (Brno je taková malá vesnice,
ještì bys nás pak mohl nìkde potkat). na
výbìr jsou v podstatì dvì možnosti: buï
interview pøes net (ideální by asi bylo
IRC), nebo by ses mohl setkat s naším
zástupcem pro média (...)

Na prvý poh¾ad paranoia, ale nie bezdôvodná...
[20:26] <opravdove> ja jsem ti
videl i v meat-space
[20:28] <opravdove> meat-space
= fyzicky prostor, opak virtual
space
[20:28] <opravdove> cili tim
myslim, ze jsem te videl
normalne nazivo
[20:28] <Calavera> vazne? a
kde?
[20:29] <osvicene> ceska i
slovenska internetova komunita
je hrozne mala.
[20:29] <osvicene> myslime si,
ze vsichni lide v ni se znaji
maximalne pres jednoho dalsiho
cloveka

ality hac
V poslednom riadku možno rozpozna narážku (objavuje
sa aj vo vyššie spomínanom denníku) na známu teóriu,
ktorá hovorí, že kohoko¾vek na svete poznáte najviac
cez šes ¾udí. To znamená, že od seba nemá ïaleko ani
vaša babièka a nejaký mongoský pastier, pretože
jedna osoba pozná druhú, tá zas tamtú, takže nakoniec
si uvedomíme jak blízko máme, dajme tomu,
k americkému prezidentovi.

A i keï akcie typu reality hack už maslo.cz neplánuje...

[20:54] <opravdove> meli jsme
naplanovane i dalsi... ale radeji
jsme je zrusili, protoze jsme
nechteli vypadat, jako ze "jedeme"
na nejake medialni vlne
[20:54] <opravdove> ale lituju
tech mikulasu v tramvajich, to
mohlo byt skutecne pekne :)

... chystajú údajne nieèo iné...
[21:31] <osvicene> teziste masla ale nemelo nikdy
spocivat v akcich typu flash mob, takze je docela dobre
mozne, ze ted se vydame trochu jinym smerem
[21:33] <osvicene> smer neni jen jeden. prilisna
specializace je nebezpecna
[21:32] <opravdove> ale co se tyce blizsi budoucnosti
[21:33] <opravdove> tak mame neco pro vsechny
[21:33] <opravdove> i pro ty, kdo nevi nic o internetu

Býva nepríjmné keï sa na záver položí otázka. Èitate¾ tak má dojem, že sa niè nedozvedel
a ešte sa autor nakoniec pýta. Tu sa však vnucuje úplne automaticky: PREÈO? Aký to
má všetko význam? Budem opä citova. Tentokrát z pozvánky na Reality Hack #001:

Neznáte èi nemáte dùvod se
úèastnit? Pak tam nechoïte.
Víte proè? To je dobøe.

6

FO-NO

Eat At Whitey's
EVERLAST - Eat At Whitey's

(Tommy Boy, 2000)

Typický pøidrzlý hiphoper má v oblibì pøedevším ukøièené skladby nadávající na všechno
to, co se hiphoperùm pøíliš nezamlouvá. I Everlast takovéto hrubé kusy vyprodukoval. Vlastním jménem Erik Schrody své první nahrávky
vydal již pøed rokem 1988. Zøejmì pro svùj vykøièený hlas a poøádnou sbírku vulgarismù si ho do
svého kartelu zaèlenil známý rapper Ice-T.
Právì ten mu pomohl vydat jeho debutové
album „Forever Everlasting”.

Typický hiphoper miluje chlapíky, kteøí otevøenì øíkají, co si myslí. Irsko-americká formace
House of Pain byla složená pøesnì z takovýchto
lidí v èele s Everlastem. Do americké Top 10 se
prodrala v roce 1992 jejich návyková skladba
„Jump Around”.
Spoustu lidí zvedne ze židle poøádné pøekvapení. Po dvouleté odmlce od rozpadu House of
Pain se Everlast v roce 1998 vrací do showbyznysu se svojí druhou sólovkou, která typického
hiphopera musela jistì pøekvapit. A notnì. Zvíøecí rapper spolupracující s hvìzdami jako
Cypress Hill se dramaticky odklonil od klasické-

Lunt

ho hip-hopu. Na své desce „Whitey Ford Sings
The Blues” bravurnì namíchal hip-hop s bluesovým stylem a protøepal. Výsledkem byl drink,
který zachutnal nejenom ve Státech a nejenom
hiphoperùm. Napøíklad skladba „What It's Like”
nešla na vrcholcích tehdejších hitparád
pøeslechnout.

Náhlá srdeèní pøíhoda a stav blízký smrti dokáže zmìnit i typického hiphopera. Everlast se po
návratu z nemocnice rozhodl vydat novým smìrem. Se zmìnou vyznání na Islám se výraznì
zmìnil i jeho vkus a styl. Z nervózního chlapce
se zbraní za opaskem se stal muž hloubající ve
svém nitru a pøemýšlející o smyslu života. To se
odrazilo v jeho poslední vydané sólové desce
z roku 2000 s názvem „Eat At Whitey's”.
Možná, že toto album není typicky hiphopové,
avšak i typický pøidrzlý hiphoper by ho mìl mít
ve své sbírce. Už tøeba jen proto, že narozdíl od
jiných svým feelingem dokáže zaujmout i nìžné
pohlaví. Úvodní rapová vypalovaèka „Whitey”
naznaèuje, že Everlast i pøes svoje znovuzrození je stále srdcem ostrý hoch. Avšak vzápìtí rytmická kytara a výbušné riffy basy odstartují bluesovou skladbu „Black Jesus”. Mnozí by øekli, že
hlas této vìci propùjèil sám Luis Armstrong.
Nedá se s pøesností øíct, zda jde o zpìv nebo
rap. Ale v každém pøípadì tato druhá píseò z celkových 14 pøesnì naznaèuje, v jakém duchu se
nese celé album.
Skladba I Can't Move je dle kritikù jednou z nejsilnìjších z tohoto alba. A opravdu po prvním
poslechu máte pocit, že nechcete, aby skonèila.
Akustická kytara ve spojení s klasickou hiphopovou spodní zasmyèkovanou linkou, kontrabasovým podbarvením, posmutnìlým hlasem
pronášejícím svoji osobní zpovìï a smyècové
mezihry rozhodnì dojmou. Následující „Black
Coffe” s hostující soulovou zpìvaèkou Marry
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Clayton by mohla být jednovajeèným sourozencem pøedešlé skladby, avšak to rozhodnì není
na závadu.

K natáèení si pozval spoustu hostù. Pøekvapivým spojením jsou dvì písnì s legendárním
Carlosem Santanou - starší „Put Your Lights
On” (vyšla i na Santanovì Supernature) a
„Babylon Feeling”. Propracované motivy elektrické kytary jim dodávají mìkkost a líbivost,
kytarová sóla pak silný náboj. „Deadly Assassins” je druhou a poslední klasickou hiphopovou skladbou na tomto albu. Svým nezamìnitelným projevem ji obohatil Cypress Hill. Krom
nìj se spolupodílel na nahrávání desky další
rapper Kurupt a to konkrétnì v jakémsi rapovém zaøíkávadle s názvem „One, Two”. Ani
typického hipphopera však tyto dva plytké tracky moc nenadchnou. Velmi zvláštní zvuk mají
skladby „Children's Story” a „Mercy On My
Soul”. Jedná se o nezvyklé spojení hiphopu a

folku, které je možno zaslechnout napøíklad
u celkem známé star Becka.

Ale výèet stylù, které se na této desce objevují, není ještì kompletní. Na vokály si k rythm'n'bluesové písni „Love For Real” pøizval soulovou zpìvaèku N'Deu Davenportovou a výsledkem této spolupráce je opravdu povedený
song. Za zmínku ještì stojí temná bluesová
skladba „Graves To Dig”. Varhanová smyèka a
pomalu nastupující kontrabasová linka rozbreèí
i typického hiphopera (rozhodnì není dobré si ji
pustit ve chvíli špatné nálady).
Pøed více než tøemi lety Everlast vyprodukoval desku, která není jen o neustále se opakujících smyèkách, rapu a scratchování a pøece má
velmi silný hip-hopový nádech. Oblíbili si ji a
ocenili pro svoji hudební rozmanitost i ti, kteøí
mají k typickým hiphoperùm velmi daleko. Je
velmi silná a originální. Ale èím dalším nás Everlast pøekvapí v budoucnu?

BestofNews
The Best of News

Stínem palem a šumícím pøílivem hýèkáni, leželi pøes prázdniny nìkteøí èlenové redakce na
píseèných plážích plných bikin a opálené kùže a kašlali na plnìní pravidelných rubrik jako je
tahle. Proto také byla vynechána v posledním èísle (myslíme to první :) a dnes jenom jedna
perla - takový malý test z používání newsù.
groups: cz.muni.fi
Subject: Re:Zmena odesilatele
> Nevite nekdo prosim jak zmenit sve nastaveni Pinu, tak aby mnou
zaslane
> prispevky do newsu meli hlavicku obsahujici moje jmeno a ne
> 'To: cz.muni.fi'.
> S pozdravem a diky
Ja jsem vzdycky myslel, ze prispevky s hlavickou 'To: cz.muni.fi'
posilam ja. Ale kdyz jsi to tedy ty, tak uz to ted o tobe vime a
budeme si pamatovat, ze takove prispevky posilas ty. Nic si tedy
radsi nemen, aby se to nepletlo.
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Tlusty
Žena pøed pultem
Èlovìk s duší sportovce a dobrodruha
zákonitì spìje k tomu, že se i po skonèení
aktivní kariéry chce sportu vìnovat nadále.
Nìkdo jako trenér, jiný jako manažer, jiný jako
prodavaè v obchodì se sportovními potøebami.
Nikdy jsem si však nemyslel, že povolání, které
mi má být koníèkem, bude tak nároèné. Zvláštì
pøed Vánoci, kdy se i ti odpùrci sportu vrhají do
našich obchodù, aby obdarovali své blízké tìmi
„nesmyslnými prkýnky, na nichž si stejnì
bìhem dalšího týdne zlomí nìkterou
z konèetin.
Zrovna nedávno zavítala do našeho
skromného obchùdku jedna z nich. Postavou
sice vypadala sportovnì založená, ale pøi
bližším prozkoumání jistì neholdovala zimním
sportùm. Tváø mìla opálenou ze solaria a pár
stupòù pod nulou ji donutilo obléct si vrstvy,
které bych si nevzal ani do Himalájí. Ladnì
vplula mezi stojany a zaèala se rozhlížet.
„Mohu vám nìco nabídnout èi poradit,” zeptal
jsem se zdvoøile. O odpovìdi jsem však byl již
dopøedu pøesvìdèen. „Ne dìkuji, zatím se
jenom dívám.” Protože byla v obchùdku sama,
bavil jsem se, jak její zrak tìká hned na bìžky,
hned na sjezdovky, obèas vzala do ruky botu a
evidentnì nevìdìla, co dál. Pak se otoèila a
vrhla na mì prosebný pohled.
„Ano? S èím vám mohu pomoci?” „Chtìla
bych lyže,” øekla s nevinným úsmìvem ve tváøi.
Proto jsem se ovládl a zachoval klid, jako by mì
její pøání v obchodì s lyžemi pøekvapilo. „A jaké
by to mìly být. Bìžky èi sjezdovky, pro muže,
ženu, dítì,” zavalil jsem jí množstvím otázek,
abychom se zdárnìji dobrali cíle. „No normální
lyže, pro mého syna. Víte, oni jedou se školou
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Jirka „Tlusoch” Tlustý

na kurs. Já se tak o nìj bojím, nikdy na tom
nestál a teï najednou Krkonoše.” Rychle jsem
stoèil rozhovor zpìt k lyžím. Za chvilku bych se
dozvìdìl, co mìli vèera k obìdu a jak se daøí
vzdálené tetièce. „Rozumím, tedy lyže pro
zaèáteèníka. A teï jde o to, jestli budou lyžovat
z kopce dolù a nahoru budou jezdit vlekem, to
by potøeboval sjezdovky, èi se budou projíždìt
po krajinì, to by se mu spíš hodily bìžky,”
pokusil jsem se o vtip a v duchu mì pobavilo,
jak jsem na nìj pohotovì pøišel. „To já nevím,”
vzdychla si paní, „ale poèkejte, já se ho
zeptám.” S grácií vyndala s kabelky telefon a
zavolala. Nevím jestli to byl syn èi manžel, ale
dost rozhodnì jí ten hlas v telefonu vysvìtlil, že
má chtít sjezdovky a následovalo nìco v tom
smyslu, aby už pøíštì s takovými blbostmi
neotravovala.

„Tak prý ty sjezdovky,” øekla s ulehèením.
„Jak je váš syn velký a jaké má èíslo bot? To,
aby mu ty lyže dobøe padly,” snažil jsem se
rozumnì vysvìtlit, proè tyto „privátní”
informace potøebuju. Paní se nezdála být pøíliš
uklidnìna a s neochotou, s jakou sdìluje èíslo
svého mobilního telefonu neznámému èlovìku,
oznámila synovy míry. „Dobøe. A jaké by to mìly
být? Rovné, vykrojené èi snad dokonce
carvingy,” položil jsem další odbornou otázku.
To jsem nemìl dìlat. Paní témìø vhrkly slzy do
oèí a s konstatováním, že by bylo nejlepší, aby
si syn nakonec vybral sám, vybìhla z obchodu.
Miluju období zimy. Všude bílo, které pùsobí
tak klidnì a pokornì na všechny. Ale jen do té
doby, než dveøe naší útulné prodejny rozrazí
jiná, ještì více nafintìná ženská.

Povolný
Sluchátka

Každé mìsto má své postavièky... a nejen
každé mìsto, ale i každá ètvr a každá ulice a
každý dùm. Jsou to lidé, s nimiž máme spojené
urèité prostøedí, urèité místo, které dennì
míjíme a kde je vždycky v danou hodinu a
minutu najdeme. Kdo zná ulici Výstavní blízko
Mendlova námìstí, nemohl urèitì nikdy minout
jistou dámu, o níž by se trochu eufemisticky
dalo øíct, že je znaènì pøi tìle. Každoveèernì
stojí na svém témìø pøízemním balkónku, opírá
se o zábradlí, valí zadek a pokuøuje zaruèenì
tvrdé Spartièky a vùbec ji nezajímá, že popel,
který ladnými údery svých prstù, tlustých jak
klobásy, sklepává na chodník, padá všem
kolemjdoucím do vlasù.
Urèitì každý by mohl o podobných
postavièkách ve svém okolí vyprávìt. Zvláš
Staré Brno je jich plné. Mezi mé nejoblíbenìjší
postavièky na Starém Brnì patøí jedna
pozoruhodná dáma zdržující se v okolí
obchodního domu Albert pøímo na Mendlovì
námìstí.
Chodil jsem kolem ní už léta a vždy mì
fascinovala, ale až teï po dlouhém èase jsem
se ji odvážil oslovit...
Je veèer, prší a ona jen tak sedí na
betonovém soklu pøed obchodem, dopíjí už
bùhvíkolikátého lahváèe a za nìkolik
posledních minut kouøí už tøetí Startku. Na
sobì modrou džínovou bundu a zelené
kapsáèové kalhoty, na nohách staré, teï již
nepøíliš bílé tenisky a pøes rameno koženkovou
brašnu s nìkolika kazetami a malým
reproduktorem. V krátkých kudrnatých vlasech
jí visí sluchátka Sony a v nich duní hlasitá
hudba. Na klínì má oprýskaného walkmana
støíbøité barvy.

David Povolný

Pøistupuji k ní a ptám se, jestli by mi
neposkytla krátký rozhovor. Flegmatickým
nebo snad unaveným hlasem odpovídá, že
samozøejmì - až to pùsobí dojmem, jakoby
podobných nabídek dostávala nìkolik dennì.

„Co posloucháte?” ptám se jí hned. „Tak
hlavnì country. Èeskou. Musím tomu rozumìt.
To je pro mì hlavní. Nìco ti pustím, chceš
dechovku?” Honem to odmítám, a tak mi
nasazuje sluchátka a pouští alespoò nìjakou
tu country. Ani neví, co to je, ale je jí to jedno.
Pouští mi to na maximum. „Takhle já si to tady
pustím,” povídá, „a pak už je mi všechno fuk. Já
si to tady takhle prožívám, víš?”
„Jak tøeba vypadá takový váš bìžný den?”
„Já trávím vìtšinu èasu venku. Doma to za moc
nestojí. Rodinný problémy a taky nesnesu bejt
mezi ètyøma stìnama.” „Chodíte do práce?”
„Su na invalidním dùchodu, takže... poèkej,
nìco ti ukážu.” Vzápìtí vytahuje z náprsní
kapsy složenku na èástku 2090 korun a sdìluje
mi, že z toho a ještì nìjaké dávky na cukrovku
žije celý mìsíc. „Jaké máte vzdìlání?” „Jsem
vyuèená zahradnice. Ale nemyslete si - když se
takhle bavím s nìjakým intelektuálem, pro mì
není problém bavit se na úrovni - to není žádnej
problém. Ale mám asi pìt nevyléèitelnejch
nemocí a nikdy jsem nemohla sehnat práci.
Cukrovka, mìknutí kostí, zelenej zákal,
epilepsie - nikde mì nechtìli... nìkdy mì to
prostì chytne a pak...”
„Èím jste chtìla být jako malá?”
Pousmìje se. „Hereèkou... vždycky
hereèkou.” „Ètete nìco, nìjaké knížky?” „Pro
mì byl takovým ideálem vždycky Vinnetou a
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Pov MO
Sní androidky
o
Ondøej S. Neèas

toho taky ètu... ještì poøád. Já jsem vždycky
bránila pravdu, øíkala jsem pravdu a stála jsem
si za svým, a proto mám ráda i toho
Vinnetoua... taky luštím køížovky,” usmívá se.
„Mìla jste nìkdy nìjaké problémy s policií,
když tady takhle poøád sedíte?”

V minulém dílu pøistála dvojice protøelých
vesmírných opraváøù Steven Terrek a Chip
(android s mírnými výpadky pamìti a autocenzurního obvodu) na jisté nedùležité planetì. Jak se zdá, pøivítání je ponìkud
nepøimìøené.

„Nìkterý už mì znaj, ty sou v pohodì, ale
mìstská policie - ti bejvají nepøíjemný. Já mám
totiž psa a jim se nelíbí, že ho nemám na
vodítku. Von nìkdy tøeba na nìkoho zaštìká,
protože mì brání - už je na mì zvyklej, když
tøeba mívám ty svý záchvaty, ale nikdy nic
neudìlá. Policajti sou prostì rádi, že mi mùžou
nìco øíct. Cejtìj se na koni - já jsem nìkdo a
sekat latinu...”

Chladnoucí trup lodi sípavì vzdychal do
rachotu dechovky, dav šumìl vzrušením a
dìtièky, zmatené neochotou návštìvníkù
pøevzít od nich chleba se solí, se pokoušely
recitovat nìjakou básnièku. Potom nastoupená garda vypálila slavnostní salvu, ale
vzhledem k tomu, že paprsky jejich laserù
byly neslyšné a okem neviditelné, výsledný
efekt jejich snahy byl trochu omezený. Kdyby
jeden z gardistù nezasáhl kameru na jeøábu,
nejspíš by si nikdo nièeho nevšiml.

Celou dobu, co se spolu bavíme, ani na
okamžik nezmìní tón hlasu. Vypadá to, jako by
šlo všechno nìjak mimo ni, a když mi posléze
sdìluje nìkteré své intimní informace,
pøipadám si hloupì a chci se pomalu rozlouèit.
Ještì jednou se nechávám pøemluvit a
zkouším, jak jí pìknì hrají sluchátka. Skoro to
vypadá, jako by to byla jedna z mála vìcí, která
ji ještì v životì tìší. Nakonec jí podìkuju a
øíkám, že se urèitì ještì nìkdy zastavím.
S úsmìvem pøikyvuje a jen tak dodává, že
nìkdy mívá èásteènou ztrátu pamìti, tak a se
jí když tak nìjak pøipomenu. Pak si zase dává
sluchátka na uši, oranžovým zapalovaèem
zapaluje další cigaretu a jde vrátit prázdnou
láhev od lahváèe.
Je mi jasné, že zítra tu na stejném místì bude
zas a pozítøí zas a zas a poøád dokola. Vždycky
ta dáma se sluchátkama na uších, pohupující
se v podmanivém rytmu mezi desítkami
spìchajících lidí. Jako kulisa toho našeho
„Oltecu”. Kulisa, za níž se skrývá jeden
z mnoha lidských osudù na tomhle šíleném
svìtì.
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Než se Steven s Chipem rozkoukali, už si
to k nim po koberci hasil jakýsi místní potentát, takto nevysoký zavalitý muž v lesklém
rouchu plném vlajících ozdob, nìco jako
pštrosí ohon hrající všemi barvami duhy.
V rùžovém praseèím oblièeji se mísila latentní servilita s vladaøskou rádoby-dùstojností.
Po boku mu cupitala androidka, dosti nelogicky s tužkou a notýskem v ruce, zjevnì
dosti drahý model, abychom tak øekli, s matným èernostøíbrným povrchem a tváøí zakøiknutì pùvabnou, jež v každém muži probudí
ochranitelský komplex. Pøi pohledu na ni
Chip bleskurychle zapudil všechny vzpomínky na tu zlatì natøenou reklamní šabajznu, a aèkoli mu to jeho tìlesná stavba
neumožòovala, podvìdomì zatáhl bøicho.
Oba opraváøi seskoèili na mírnì ohoøelý
èervený bìhoun, ve snaze èelit uvítacímu
výboru hrdì èelem. Tlusoch zastavil dva

MOCVO
elektrických...
kroky pøed nimi, dav ztichl, aby mohl vychutnat slova svého vládce. Ten spustil jakousi
nesrozumitelnou hatmatilkou, ale rozhodnì
to znìlo vznešenì a tón, jímž smìøoval slova
k dvojici návštìvníkù, byl víceménì pøívìtivý.
Jak se zdálo, místní obyvatelé se od svých
pozemských pøedkù bìhem let staèili dosti
odchýlit, nejen v øeèi, která nepøipomínala
žádný z lidských jazykù, a v módì, jež
naopak pøipomínala rùzná dekadentní
období historie, tøeba dobu Ludvíka XV., ale
také fyziologicky. Marcipánovì rùžové tváøe
a plandavé uši tu byly zøejmì bìžné, stejnì
jako kvièivý hlas. Jestli i ploché nohy, nebo to
bylo individuální, to zatím Steven s Chipem
nebyli schopni posoudit, ale podle
tlouštíkovy chùze to sotva mohlo nemít
genetickou oporu.

„Buïte vítání, hrdinové,” pøeložila
androidka, když se muž odmlèel. „jsem císaø
Quaqax, svrchovaný vládce planety a nejvyšší veleknìz našeho boha-ochránce Il-ya.
Váš pohotový pøílet v tomto èase temnoty je
pro nás pøíslibem úsvitu a vlévá novou nadìji
do našich zkormoucených srdcí. Váš um a
horlivost budou odmìnìny mìrou
vrchovatou.”
Steven se pokusit nasmìrovat rozhovor do
známých kolejí.
„Steven Terrek, MOCVO - Mobilní opravy
po celém vesmíru a okolí. Kvalita, rychlost,
cenová dostupnost, to je znak našich
služeb.”
Androidka to zaèala pøekládat, ale císaø ji
pøerušil, chtìje sám demonstrovat svou
znalost univerzální angliètiny.

Díl druhý

„My rozkoš vidìt chodit vy dva,” prohlásil,
„záchranu nesete naše slavnost mnoho brzy.
Pojít mùj brloh teï hned.”

„Jeho Velièenstvo vás zve do svého paláce,” vysvìtlila androidka a skoro to vypadalo, jako by na Chipa koketnì mrkla.

Palác stál nedaleko od letištì, takže cesta
vznášedlem sestávala prakticky jen ze startu
a pøistání. Budova pøipomínala nìkolik homolí cukru rùzných velikostí v pastelových
barvách, obehnaných plotem z ostnatého
drátu. U hlavní brány stály nastoupeny dvì
øady sloužících, ale vstupní hala zela prázdnotou - byla to po pøeplácaných ulicích šokující ukázka strohého kostkoizmu s pøímìsí
linoleální plochoidity. Tím více pak se sterilní
prázdnotou kontrastovala monumentální
vycpaná pøíšera uprostøed místnosti.
Vypadalo to, jako kdyby nìkdo na sloní tìlo
pøilepil hlavu krokodýla, ploutve karety a
ocas, jaký by slušel lochnesské obludì po
liposukci - a to vše tøikrát zvìtšil.
„Pokouknìte na to,” pronesl císaø se
zjevnou hrdostí v hlase. „To Ayguan, to
dùvod proè vy tady.”
Na Chipa to neudìlalo nejmenší dojem,
nebo mohl oèi nechat na stydlivì opodál
stojící mechanické tlumoènici (a kdyby mìl
po ruce šroubovák, možná by se o to i pokusil), ale Steven, kterému to už zaèínalo zapalovat, nasucho polkl.

(Pokraèování pøíštì)
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Feuilleton
Parfum

feuilletony

Peter Altenberg

V psacím stole své milované pøekrásné mamá, ve stole
z mahagonu a broušeného skla, našel jsem jako dítì v jedné
zásuvce prázdný flakon, vonící dosud po nìjakém výrazném, mnì
neznámém parfumu.
Èasto jsem se tam vkradl a èichal k nìmu.
Tento parfum jsem spojoval s veškerou láskou, nìžností,
pøátelstvím, touhou i zármutkem, které existují.
To vše se vztahovalo k mé mamá. Pozdìji nás pøepadl osud jako
nepøedvídané hunské hordy a zpùsobil nám mnoho tìžkých
porážek.
A jednoho dne jsem putoval od jedné parfumerie ke druhé,
abych sand pøece jen nìkde objevil neznámý parfum ze zásuvky
mahagonového psacího stolu své milované zesnulé máti.
Koneènì, koneènì jsem jej objevil: Peau d'Espagne, Pinaud,
Paris.
Tu jsem si vzpomnìl na doby, kdy máti byla jedinou ženskou
bytostí, která mi mohla zpùsobit radost i bolest, která mi však vždy,
vždycky všechno odpustila, která se pro mne trápila, a možná že
se dokonce veèer tajnì modlila za mé budoucí štìstí...
Mnohé ženy mi pozdìji posílaly s dìtsky krásným nadšením
svoje milované parfumy jakodík za mùj návod, jak vetøít po koupeli
parfum do mokré pokožky celého tìla, aby pùsobil dojmem pravé
a pøirozené vùnì. Avšak všechny tyto parfumy byly pouze
omamné vùnì pøekrásných, spíš však jedovatých exotických
kvìtin. Pouze Peau d'Espagne, Pinaud, Paris, mi vracel
melancholický klid, aèkoliv tu moje máti již nebyla, aby mi mohla
odpustit høíchy.
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Ven
s nimi!
Albireo

Cesty nadìjí
Dawe

Krásná máš òadra, lásko má!
odlož však podprsenku.
Pøíroda nebyla lakomá,
nechej je pro mne venku.

Na mechových polích zítøkù
ležet jen tak a popíjet déš
Èisté kapky padají jen zøídka
do nachových kalichù hoøcù

By krajky sluší, skrývají
tu ladných køivek krásu,
tak horké ruce potají
pošlou ten textil k ïasu.

V lenticely lesních jahod
krùpìjky nadìje vpíjet
Do borùvèí laskaného nebem
vèesat slzy rozechvìlých srdcí

Místo

Psi
Lunt

m á m na tv á
øi
ru
Kdybych si mìl vydìlat
psaním veršù na chleba,
ušetøil bych za papír,
leè byl bych záhy mrtvola,

dlitinu
po

pu

d

Na polích rozmoklých minulostí
z podzimu smutno nìkdy bývá,
když o trny keøíkù ostružin
nadìje sama sebe trhá

protože mastné prázdné listy
a popsané peèivo si nikdy nikdo nekoupí
ani jako ètivo, natož jako krmivo.

Lunt

Zaklínám vzduch,
bude konec vìtám vìtru,
co jako zlý duch
šeptá mrazivému šeru,
že už pùjdu brzo spát,
pøitom ale neví, že psi za plotem zùstanou stát
a temnoty že se nemusím tak bát.
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