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Pirátství
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Před časem rozvthlv hladinu pokhdneho žiti

obyčejného česknáo člo%ička diskuse o nov000hem

piratství. odborně nazvvaném pomšovani autorskvch

prá V mnoha “odborných“ člancich v časopisech v
dennim tisku se noviniif5 a odbornici vvadřovaít k
problému. ke kteremu ma mnoho z nas co dodat, neb
se oas nřimo dotýka Pojem ‘porušovani autornkvch
prav zahrnuje mnoho čiflnOsit Od kopirovani

originalnich audio či videokazet až po uživáni software
boz přislušná licence k čisté vydělečnvm účelům,
Všechny mnou popsané či050mt jsou nezskonné stejně
jako krádež auta. Proč k nim však dochazi tak často s
jsou v naši společnosti tolik rozšířeny ‘> Zkopírovat si
něco z magnetofonové kazety či z dtsket nebo
kompaktnilto disku je pro nas jednoduché a levné.

neboť jediné nakladv činí nakup čistého media v

podobě kazet nebo disket v cenové relaci do 50 korun.

A po “vykonaní trestného času“ nemustme mit žádné
výčitky Radši konkrétně.

Koupíme si počitač za 30 000 Kč. což je pro

průměrného občana české Republiky poměrně velká
finanční zátěž. Samotny počítač n operačnim systémem

ale nelze moc prakticky pout. a tak je třeba koupit
nějaké programy Asi nejjednodušší program na psaní
textů je v současnosti Text602 v ceně okolo 4000 Kč.
Na psaní anottvmnich dopisů e to nastroi dobře
využitelný, proč bychom si ho nekoupili. Po chvíli ale

přijde zklamaní typu - “Představ st. že u nas v práci už

11.
Poněkud jiná je situace okolo piratstvi ve sféře

zábavniho průmyslu. Softwarove firmy v české

republice přichází v průměru o 85% možneho obratu.

Na tomto hrozivém údaji ne velkou měrou podiu
nelegálni kopie počítačoviich her

Zamyslíme-li se nad důvody stavajici situace,
najdeme velmi rchle vinil‘. Jednint z nich jsou
bezesporu pokřivené morální hodnoty. “Prečo bychom
si tento software neukradli kaď nas nikto nechvri
Dalším důvodem, který intenzivně rozdmvchavá
předešlý, je přetrvavajicí teměř nulová solventnost
většiny populace tohoto národa. Pokud s mým
argumentem nesouhlasíte. pak vězte, že neesiatuje

mnoho lidi, kteří jsou ochotni a zároveň schopni živit
bezhlavou saň, známou pod jménem “Hertii mánie‘

Ve srovnani s ostatními softwarovvnii produkty

připadati nezasvšcenemu pozorovateli brv “vcelku
levne“ Pronikneme-li však hlouběji do problematiky.
zjistime. že to ‘vcelku evné je až “příliš draho“ Při
průmčmé ceně jedné počitačove hry 1500 Kč a

průměrně zdamem počttačovem pařanovi“. kterého

texťák máme, klidně jsi si ho niob‘ zkopirovai. a ušetřil

bys ‘‘ Anebo brzy onanie. že porno text aku se v\rovns

tak leda psacimu stroji. a že bste třeba chtbli k textům

dodat ně;aké obrázky či ursfe - a hrz‘ ohievíte
nádherný svět programů pod Windows., Baíik tři

prooramů pod Wiitdows - například \laOf5ic stoji
11)001) Kč. A aby to hnáalo. je třeba koupit ještě za
3000 Kč Windows - a to už e investice. A neopiš

právě v tuto chvíli nastupuje dilema - ‘Za testak sem
vyhodil 4000 korun. a originani Windows a OtSSce. a
WordPerfect. (atd-l máme v praci. tak‘ si to zkopiruju

a pak se uvidí,“
Podle nedávnvch odhadů patři v česke

Republice 85% použivanvch prooraniú mezi piratske

kopie, na západě pak kolem 60% Vola se po
restriktivních opatřeních. ale málokdo se pídi za

přtčinou tohoto jevu Za jednu z možných phčn

považuji někdy příliš nadsazene ceny zahraničnich

softwarových produktů, Tím nechci rozpoutat

novodobou s-lnu ánošíkováni, to ne, Firmy by ale

mohly vice přibliž« programy běžnemu uživatelt

formou prezentaci nebo shareware. aby si sam mohl

vyzkoušet potřebné li.jnkce. Může se totiž stat. že po

koupi drahého balíku zjistíte, že ne vám k použtii téměř

nehodi, ačkoliv recenzent v odbornem časopise a
prodavač tvrdili pravý opak. Zkuste takovš‘to proeram

vrat«, možná dostanete své penize zpět. Možna take

ne.
‘,1ay01 .‘c,nerak

hra “omrzl“ s příchodem dalšího titulu, dostavante cifřu
rovnající se vice jak 10000 Kč méničně.

Bylo velmi natvni domnivat se. že za sve těžce

naspořene “papírky strýčka Klause“ dostanete vždy

kvalitni produkt. Tuhle zjistíte, že jste to jíž někdy hráli.
i když je to pouze týden v prodeji, tamhle zase
odporem rozlámete instalační diskety, protože něco ak
bezducheho odmitnete předložit svemu “křemikovemu“

(nelpřiteli. ‘Démantovou korunu“ těmto neřestem
nasazuji jinak opěvovana multimedia Mezi
“normálními‘ zábavnimi produkty je v ptůmčím 55%

iiaprosteho braku, tuto hodnotu však “pOvodni“
produkty určené pro CD-ROM směle překonavaji o
dalších 35%. Tomuto se važení čtenah v počitačovem
průmyslu řika pokrok.

Zamyslíme-li se nad vv‘še uvedenvmi argumenty.

zjtstirne. že si velke procento nelegálnich kopii
zpčsobuji počitačove tirmv samy. Kdo by si přece
kupoval “eamesv“. ktere do hodiny a do dne s toraínim
znechucenim steině smaže

Radim Fisia
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Poezie
Poezie

Podzimní romance

Bylo to teplo, a přece,
spletené z ledových provazů.

Unava to byla
jen v halucinacích

a pachuť vína splynula
v polibek bez dechu.

Barvy listí,
jako by měly křídla,

usmívaly se mezi větvemi
a mě nevadilo hučení

kdesi v mozku...
Stejně zase přišla tma

z celé světeLné šňůry
spadaly znovu všechny iluze

a ranní mlha se smála
v teplém objetí slunce,

kdesi za obzorem
co na tom, že bylo chladné?

V živém kameni nastal klid,
plamínek svíčky na stole

ještě se chvěji
smíchem nebo snad pláče?

Vítr se prohání v sutinách čehosi...
Nevadí, vím, že to listí tu zůstane

Stříbrna alej
Stříbrnou aleji

pronikají ke slunci
zástupy nevinných,

bezedných duší.
Míjejíce

zrození i zánik.
šeptají životu svůj příběh.

Za hudby ticha
tančící myšlenky

ukazuji
tu nekonečně krásnou

a nikdy nedosažitelnou
Stříbrnou alej

vedoucí ke slunci.

Oblaka ticha
Na modrém vrcholku

oblak ticha
stoji postava

vzývající lunu,
Oblaka pluji

světem bez otázek
a odpovědi.

Jenom plynou,
Plynou a poslouchají

můj nářek.
Nářek touhy.

Touhy po něze -

po tvém těle.
Držím tu vzácnost v sobě.

Držím a nepustím.
Držím ta slova

rašící z mého srdce.
Jsou to nejvzácnější,

co mám.
Mám jen je akupu

bezejmenných masek.
Plout tichem

s hvězdami v náručí
až tam.

Tam na vrchol
oblak ticha.

Zřít tu postavu
plnou jmen a říci:
“Cítím tě kráso.“

Zcela určitě se
před smrtí
rozpláčeme šílenstvím
které
s sebou neseme
stále dokola
od narozeni
ach žebrám u
Vás o Šanci
nezešílet z Vašeho
světa
matným křišťálem
spermií budoucností
bez otázky
co přijde dál
donekonečna uspěchané
pero
mám stažené kalhoty
a mé srdce
září do zrcadla
bez obrazu
a strach
strach napsaný velkými
písmeny v mém
Já
strach z šílenství
má tvář pobledla
možná že
láskou
poslední záchrana
ve větru
a padlý strom
a krvácející vykastrovaný
šíleně letící

hej
ale
zoufale nechci zešílet
mrdám svědomí
svých rodičt:i
protože
chci žita žiju
jinak než oni
by chtěli
ach snad možná

dost
- dost
- dost
šíleně nádheryprostá závrať
bytostně mi patři
ajeto můj
život
hej!
můj život
a kdo ti dal právo brát životy
když nejsi Bůh
slyšíš - ticho
je ticho šílenství ?l
mám z ticha
strach
všechno z čeho
mám strach
je šílenství
ach, prosím
neumlkej můj jediný
člověče -

Ješlt donedávna to vypadalo, e Lukáš
Pavlík :uslane se svou básnickou tvorbou na
naší škole jediný. Ke konci roku 1993 však
př‘išel pn‘n[ přispI ‘ek od Jitky Andrlové a
nedlouho poté odMartzna Kriegíera. kterého
jindře jeho vlastních slov inspiro%‘a/v k Ivorhl
ohra:v od Zde,ka Hajného. Snad se hrv
najdou i další lidé, schopní podat své pocit)‘ v
básních.

Neumlkej!

)

)
)

kůň
mého svědomí

I se

Jitka Andrlová

- neumlkej
vždyť potichu

!vfartin Kriegler

ach, prosím
neumlkej

Lukábf9
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Poezie Povídka

Jsem osamělý
jsem na cestě
zbožňuju
Joni Mitchell
mám tě moc rád
v této neposlední

naivní větě
a zvracel bych
naivitou
kdybych kdy
věřil
že
to co všichni
chceme
je láska a neválčeni
láska a klid
láska a vášnivé orgasmy
výkřik naděje pod
nebem s hvězdami
ale
chci poděkovat
special thanks to
John
a teď se můžou
jít poblít
všechny mozky tupé
oděností uniforem
ach
mám zoufalý
strach
chtějí mne
chtějí mne
chtějí mne
chtějí mne dostat
(“vy všechny ubohé
pláčem neronící slzy
vy všechny ubohé
mozky
provázené pouhým nic
chcete mne
zbavit svobody
zbavit svobody
zbavit svobody‘)
ne
nemůžeme doufat

Nevím kam

ze
oni chtějí jen
lásku a mír
a nevím
kam se ukrýt
v svém osamoceném
strachu

prý pro vlast
(“ach jděte

vojenské správy ale
kradoucí životy noc lásky

prosím
ukryj mne v
své
teplé náruči
v svém teple měkkém
hlasu
nevím kam

zbavit svobody
a namísto pomáhat
a milovat
a chápat
mne chtějí
učit zabíjet

nepojmenovatelné
v našich srdcích
a v našich přirozeních
konči se
v černém stínu
stromu

Lukáš Pavel Pavlík, Liberec
8.12.1994

‘Jedny Dresden Zeitung,“ pravil starší muž
trafikantovi. “Děkuji.“ Peter Reichert si vzal
složené noviny a otočil se směrem ke svému bytu.
Krátce přehlédl očima názvy titulků. “V
Dráž d‘anech proběhne pietní akt. Výbuch autobusu
v Izraeli. Clinton promluvil v senátu.“ “Celkem nic
zajímavého.“ pomyslel si a pokračoval v chůzi.
Když došel domů. odložil noviny, nasnídal se a

odjel do své práce. Právě začal pracovat jako
restauratér na stavbě katedrály. pobořené před
padesáti lety při bombardováni města.

Klaus Moravsky už dlouho přemýšlel o
tom. že odjede na venkov za svou rodinou. V
městě plném špíny a uprchlíků již moc dlouho
nevydrží. Drážd‘any byly přeplněné lidmi.
německá metropole v pátém roce války se mu již
nezamlouvala. Město sice uniklo bombardování a
fronta byla ještě daleko, ale panoval v něm
nedostatek vody, potravin. témář všeho. Když se
rozhlédl po místnosti, jeho pohled se zastavil na
čerstvém výtisku novin Dresden Zeitung.
položeném na stole. Stárne, asi už mu paměť
neslouží, řekl si a zvedl noviny vytištěné na
podivně hladkém papíru. Už je chtěl položit
zpátky na stůl, ale v tom ho do očí udeřil podivný
titulek ‘Clinton promluvil v senátu.“ Tomu
nerozuměl. Přečetl si další titulky, znějící “Český
prezident Václav Havel vyzval Čechy a Němce k
usmíření. Boje v Čečensku pokračuji,“ a plno
podobných nadpisů, které naprosto vypadaly z

kontextu doby a psaly o lidech, jejichž jména
slyšel Klaus Moravsky dnes poprvé. Zastavil se až
u titulku, který zněl: “V Drd‘anech proběhne
pietní akt Nevěděl o jaký pietní akt se jedná, a
tak zvědavě Četl dál článek, zabírající podstatné
místo na titulní straně. Autor článku popisoval
těžký nálet, který za války zapálil a zničil celé
Drážd‘any, vjejichž troskách tehdy zahynulo na 30
000 lidi. “13. února 1945 v 10.00 hodin večer
přilétla první vlna spojeneckých bombardérů...“
Přestal číst. Co to je za nesmysly? Vždyť dnes je
13. února !? Ještě jednou si přečetl podivnou
zprávu. “Co je to proboha za noviny“, pomyslel si.
když v tom jeho pohled zavadil o datum vydáni.
Ze záhlaví titulní stránky na něj drze civělo datum
pondělí 13. února 1995...

Snažil se porozumět této podivné situaci.
ale nedokázal pochopit, jak se sem mohly dostal

noviny z budoucnosti. Třeba si z riéj jenom někdo
udělal legraci. Zahleděl se znovu na nov1n‘. e.
tohle přece nemůže bÝt leurace. takhle dokonale
by to nikdo nedokázal. A kdyby, tak proč b to
dělal ‘ Každopádně uteče z města, stejně ho tu už
nic nedrží. Pokusí se také varovat co nejvíc lidi.
Ale jak 7 Přece nemůže jen tak vjit na ulici a
tvrdit, že dnes budou Drážd‘any bombardovat.

Vyšel ven a rozhlédl se. Po ulici nepřetržitě
proudila kolona povozů, nákladních automobilů a
pěších lidi, prchajících neznámo karn. ěkolik
desítek lidí stálo ve t‘rontČ na chleba a polévku
Došel až k ním a pravil :“Musime odejit pryč z
města, dnes večer v noci bude nálet.“ Jedna žena
se k němu otočila s ůn‘pnvm výrazem ve tváti:
“Jste normální ? Proč by měli bombardovat město
7“ A nějaký muž dodal: “Vy jste blázen.“

“Třeba je to špión. dodala žena. Klaus
Moravsky zamumlal cosi, co znělo jako
“promiňte“. a rychlou chůzi ‘vrazil směrem z
města. Už mu bylo jasné. že se s lidmi nedomluví.
Minul katedrálu, prošel hlavní ttídou a pokračoval
dál na předměsti. Lidé, zdánlivě beze smyslu
bloudící po městě, ve skutečnosti vykonávali svou
každodenní práci, nebo se vraceli do svÝch
domovů. Pomalu se stmívalo, poslední domy na
okraji silnice se nořily do tmy. Sešel ze silnice na
polni cestu, kde bylo ticho a jen zdáli se ozýval
tlumený šum města, ve kterém již nastávala noc.
Sel stále dál a dál cestou vedoucí mezi poli, když v
tom zaslechl jakýsi zvuk. Otočil se ke světlům
vzdáleného města a naslouchal phbližujicimu se
bouři. Ve velmi krátkém momentě se nad městem
rozzářilo několik světel a ozval se známý hvizd
pum různého kalibru. Odvrátil se od děsivé
scenérie a pokračoval v chůzi. Po patnácti
minutách se již město utápělo v plamenech, které
ozařovaly siluety zborcených domů, nad nimiž se
tyčila zatím nepoškozená štihlá věž gotické
katedrály.

Odpoledne se Peter Reichert vrátil domů.
posvačil a jal se číst noviny. Rozložil listy z
hrubého papini a podivil se nad titulkem, který
zněl: “Na východní fi‘oniě byla dosažena nová
převratná vítězství

()nciřej Senwrák

ve svém zosobnění -

- nemohu doufat
učit zabíjet
učit zabíjet

Lahrrá1a

chci
vykřičet obžalobu
na všechny

do prdele
s touhle hrůzyplnou
lží“)
je noc
noc pláče
noc strachu
noc děsu
noc vzteku

kradoucí svobodu
ach prosím

noc touhy
noc hvězd
noctvá
noc pro tebe
noc má
noc jeho
ale
noc jejich
a nemohu doufat
když
všechno to zářivě

utéct
a tak chci
Tebe
poslyš
opravdově
opravdově se bojím
ach
potřebuju tě
přestože
jsi tak moc, moc
daleko
mám v sobě
svíravý pocit
úděsné hrůzy
když
mne chtějí

stromu
jejich temnému
stromu -

-učit zabíjet

věnováno MH.

poděkování -

- special thanks to
holy John Lennon
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Recenze

Jestli jste připraveni na velké množství
mrtvol a prolité krve, můžete se zajit podivat do
kina na nejnovější film režiséra Olivera Stonea.

Je to přibéh dvou normálních lidi - řezníka
\lickvho a ‘vlallory. dcery nezaměstnaného
násilníka. Tito rniadi lidé mají pouze jeden malý
problém. jak oni sami rádi prohlašuji. narodili se
jako přirození zabijáci. a kolem tohoto problému
se pak točí celý děj filmu. Film byl natočen v
zaiínsavém stylu. s jakÝm jsem se dosud na plátně
(snad kromě J.F.K.) nesetkal. Děj se chvíli
odehrává v plné barevnosti, když v tom následuje
srřih a divák vidí najednou vše černobíle a trhanČ.
jakoby okem skryté videokamery. pak se opět
vrátí barva, ale celý obraz je přet‘at nmoha
vodorovnÝmi pruhy. jako kdyby někdo zaostřil na
televizní obrazovku. I mé chvili trvalo, než mi
došlo, co je realita a co je fikce čí chorobné
představy hlavnich hrdinů.

Po prvních čtyřech mrtvolách ve scéně, kdy
kamera klouže chvíli opile sem a tam a naklání se
na stranu, tvoříc zajímavou šikmou perspektivu. a
chvíli chladně sleduje děj skrze mířidla Mvckova
revolveru, se dostaví první šok. Po střihu se
kamera zklidní a ustáli se na záběru do interiéru
rodinného domku. a divák poznává členy rodiny,
ve které žila Mallory. jak společně sedí u stolu a
hovoří. Po každé jejich narážce následuje

‘Zejtra to bude dobrý, jdem na výchovnej
koncert.‘
“A na co jdeme?“
‘Ale na Stivína, to je takovej ten blázen, co hraje
na všecko, co se dá strčit do pusy“

Tak jsem to slyšela ve středu od nějakých
mládežníků ve městě. Ve čtvrtek jsem se tedy
sebrala a šla se přesvědčit, kolik je na tom pravdy.
Sál se zaplňoval zvolna, kupodivu velkou části
mých vrstevníků. Uderem 19. hodiny se spustila
hudba, kterou je nutno vidět. Na pódiu stanulo
kvarteto ve složeni: Jiří Stivm, saxofon, flétny

Jiří Stivín junior. bicí. Aleš Duša. baskytara.
Jaroslav Síndler. kytara

Na programu nebyla jenom klasická
jazzová tématika, ale i improvizace lidovek, které
by, mezí námi, vlastní autor nepoznal. Stivín byl
prostě Stivín. Uvodem předvedl exhibici na
příčnou flétnu kombinovanou se zpěvem.
foukáním. hvízdáním a mlaskáním. Postupně
svstřídal soprán a altsaxofon, zobcovou flétnu.
pikolu. “trubku koncovku“ a nakonec i láhev
vodou.

Opravdu, to představeni člověk musel vidět.
protože chviiemi nám nebylo jasné. jestli Stivín
kraje na saxofon nebo saxofon na Stivína. Vzniklo

reprodukovaný smích anonymních diváků, tolik
známý ze seriálů jako Step by Step, Alf a
podobných.

Brzy následuje návrat do reality, ve které
Mickey a Mallorv pošlou na onen svět čtyři
desit.kv lidí. Do děje vstupuji televizni média,
ztělesněné reportérem Galem. jenž moderuje
pravidelný pořad “Američtí maniaci“ o
nejpopulárnějších masových vrazích, mezi něž se
brzy dostanou i Myckey a Mallory. Oba populární
zabijáci však skonči ve věznici a na scénu vstupují
zástupci práva. Zádni dobrodinci. spíše naopak. A
právě ve vČznici se dostane na povrch hlavni
myšlenka filmu. a to představa světa, ve kierem
bojuje zlo se zlem, násilí je trestano násilím,
filmu. z něhož nakonec nikdo nevyjde
neposkvrněn.

Kulisu filmu, demonstrujícího násilí í
lásku, filmu. kde je útěk před realitou jedinou
šanci na přežíti. vhodiiě doplňují skladby
Leonarda Cohena, Erica Claptona. Mine [nch
Nálls. Raite against the Machine a dalších skupin
či interpretů sklonku 20. století.

Tento film je rozporuplnÝm obrazem naši
doby a zároveň svědkem zániku tradičních
hodnot. Každopádně je také ukázkou toho. jak by
to nemělo vypadat v příštím století.

Ondřej Semnerák

z nich jakési jediiotné těleso, které jakoby se
svíjelo v křeřich. vyluzovalo zvuky, nad kterými
zůstával rozum stát. Interpret sebou v zápalu
d‘ábelské hry šil a hopsal jako bodnutÝ včelou.
Jazzová část obsahovala několik moc pěkných
blues : v paměti mi utkvělo jedno jménem “The
Fine Crystal“. které myslím patřilo k těm
nejlepším. Mimo jiné zazněl dvakrát také Jaroslav
Ježek (Strejček li]ad a Ezop a brabenec).

V každé skladbě byl prostor pro vlastní
improvizaci všech čtyř hráčů, což bylo zajímavé
protože se nepamatuji, že bych někdy slyšela čisté
sólo bicích. Stivín junior by byl ve své skladbě
Big blit či nebig blít, kterou si ušil víceméně na
sebe, schopen obstojně konkurovat Rolling
Stones. Jakmile vám totiž vlna vibraci roztrhla
hrudní koš. nezbylo nic jiného, než abyste jako
ostatní dusali ve zběsilém tempu na parket. Trošku
bigbeatový závěr byl uzavřen ímprovizací
písničky “Dobrů noc má milá“ na pikolu.

Po třech hodinách jazzového nářezu se lidi
rozcházeli se slovy: “Ten chlap musí být blázen.“
Těm niládežní.kům jsem dala za pravdu a doufám.
že sejim výchovný koncert líbil stejně jako nině.

luka ‚.ini/r/orá

I‘akoví normální zabijáci

Stivín v pekáči.
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Inzerce

Náš časopis

‚ CESTOVNI KANCELÁŘ
Vámnyní

R E ISF2 13 Ú R O nabizi možnost
Y T II A V E L A G E N c y plošné

obchodní a
Tato cestovnt kancelář nabízí zájezdy poznávací, soukromé

pobytové a zprostředkuje i prodej zájezdů se sportovní inzerce.
tematikou.

U nás si určitě vyberete.

Luštěniny
Luštěniny jsou zdravé, ale někteří

je odsuzují jako nejhorší jídlo. Našli
by se i ti, kterým luštěniny chutnají. O
luštěninách se zmiňují i v biblických
příbězích, kde Ezau vyměnil
prvorozenství za mísu čočky.

Luštěniny - časopis zavislý pouze na činnosti redakce, jinak naprosto volné oncntace. Čislo tlen.

vydáno 36. března 1995 LP.. roku 1373 po dobyti Mekky. Na tomto cisle Lustěnin blízce

spolupracovali : Ondřej Seinerak. Radim Fiala. Dusan Ast]. Karolina Koubova. Jid Fiala, Lukás P.

Pavlik. Martin Kriegler. \‘zdálenější dopisovatelé: Adéla Bauerová. Adam Šura. Jitka Andrlova, Lucie

Kašparova. Doprovodné ilustrace pod dozorem prof Mrazkoé zpracovala sekunda. Orientační adresa:

Podjestědske gymnazium. Sokolovska 328. PO BOX 247. Liberec 13, 460 13.
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