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Praint na cestách:

Budapešť

Objevte tajemství bleších trhů!



Ludmila Houžvičková (Houlid)
Narodila se 27.1 .1 995 v  Ústí nad Labem. V  roce 201 1 vystudovala jazykovou
základní školu v  tomtéž městě. Zde se sedm let věnovala scénickému tanci,
atletice, meditování. Jejím hlavním zájmem je naslouchání ticha, přírodní
krásy Českého středohoří a pozorování l idí. Ráda navštěvuje svoje
sourozence v cizině a překonává životní překážky. Nyní studuje druhým
rokem Waldorfské lyceum v  Praze. Změna bydl iště jí znemožnila
pokračovat v j iž zmíněných zájmech, proto se nyní věnuje navštěvování
divadel, výstav, konzertů. Více se zaměři la na zdokonalování umělecké
tvorby, maluje a hraje na klavír. V  Praze také vstoupila do časopisu Praint jako

redaktorka. Podnětem k  tomu byla možnost rozhovoru s  Ing. Milanem Heinem.

Jan Horák (Jho)
Narodil se 27. srpna 1 996 v Norimberku, po někol ika letech se po spoustě
různých přesunů po Německu a Česku usídl i l v Praze, která mu i přes
všechny své nedostatky neuvěřitelně přirostla k srdci. Ve svém volném čase
se věnuje především spoluvedení turistického oddílu, umělecké fotografi i a
fi lmu, tvorbě webových apl ikací, hře na klavír a jemu příbuzné hudební
nástroje, aktivnímu poslechu hudby a poslední dobou i   kulturnímu životu v
Praze.
K novinařině se dostal náhodou – tvorba časopisu byla vyhlášena jako

školní projet, a on se do toho s nadšením pusti l , nevěda, že to bude stát
tol ik práce.

Martin Žežulka (Marž)
Kromě žurnal istiky jeho volný čas vyplňuje také vytrvalostní běh a
další sportovní aktivity, fotografie (je autorem úspěšné fotografické
série pořízené v Budapešti , ze které v tomto čísle uvádíme ukázky).
Waldorfské lyceum na Opatově v Praze ale není jeho jediným
zdrojem informací – aktivně se věnuje i studiu světové historie,
především první světové války, je také ale na slovo vzatým
odborníkem v záležitostech kontejnerových vlaků či námořní dopravy.



Přemýšlel i jste někdy o tom, proč se v časopisech píšou úvodníky? Já  třeba ne. Nyní,
když jsem se ocitl v situaci, že mám jeden takový napsat, jsem k tomu dostal možnost.
Úvodník ani tak nemusí popisovat vše, co čtenář v časopise najde – od toho je přeci

obsah, měl by spíše jménem redakce čtenáře uvítat, a představit mu časopis ne jako kus
papíru, ale jako dílo, na kterém se pracovalo desítky hodin.
Někteří čtenáři se ptají, jak číst zkrácený název našeho časopisu – Praint. Ač jde o

složení prvních slabik slovního spojení Pražská intel igence, čteme název Praint jako jedno
slovo, s mírným angl ickým přízvukem [preint] .
Tento časopis se, jak už z jeho názvu, Pražská inteligence, vypovídá, věnuje především

pražským tématům  –  věnuje se krásám Prahy, jejímu kulturnímu životu, jejím problémům.
Aby ale člověk mohl tato témata pojmout opravdu kval itně, potřebuje k tomu širší
rozhled   –  chce-l i hodnotit život v Praze, potřebuje nějaké měřítko.
Člověk by se měl zabývat tématem opravdu komplexně, do nejmenších podrobností.

Proto kromě pražských témat přinášíme i   témata z j iných velkých měst, v tomto čísle jde
například o Budapešť, kterou navštívi la naše redakce na přelomu zimy a jara tohoto roku.
Držíte-l i v ruce vytištěnou verzi časopisu na profesionálním křídovém papíře, máme pro

vás dobrou zprávu: Přes neutuchající komplikace se nám konečně podaři lo sehnat finance
na vytisknutí časopisu, jak se sluší a patří – ne pomocí inkoustové tiskárny na kancelářský
papír, ale pomocí kval itního laserového stroje na dobrý papír.
Vzhledem k oblíbenosti našeho časopisu i vysokému intelektu našich čtenářů by si to

náš časopis totiž zcela j istě zaslouži l .

Příjemné čtení za celou redakci Praint přeje
Jan Horák

267 slov úvodem…
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3 – Od oblečení po zbraně
Náš redaktor se vydal na bleší trh. Do světa,
kde můžete sehnat prakticky cokol i ,
od tepláků po německý granát ze druhé
světové války.
5 – Plíživá smrt: Elektromagnetické vlny
Je elektromagnetické záření zdraví škodl ivé?
Je možné se proti němu bránit? Vše se
dozvíte v rozhovoru s Ing. Milanem Heinem

7 – Kam za kulturou?
Přinášíme stručné a přehledné informace
o kulturním dění v Praze.
9 – Praint na cestách: Budapešť
Poutavá fotoreportáž ze země, která je
známá nejen segedínským gulášem.
1 1 –Trénink mozkových závitů
Několik logických i vědomostních rébusů



Od oblečení
po zbraně

Stojím právě u   stanice metra Kolbenova a  po
chodnících, které j indy zejí prázdnotou, proudí davy
l idí. Schouleni v  kabátech s  batohy na zádech nebo
s  příručními vozíky směřují za jediným
cílem  –  navštívit největší bleší trh v  Praze a snad
i   v  Evropě, který se pořádá každý víkend v  areálu
bývalé továrny ČKD.
Připravuj i si fotoaparát do pohotovostní polohy

a  nechávám se strhnout davem. První zádrhel
nastává hned u   vstupu. Do turniketu se vhazuje
pouze dvacetikoruna. Marně pátrám mezi hrstí
bezcenných forintů až nacházím… padesátikorunu.
„Tak co je?“ ozve se z  fronty, která se za mnou
mezitím utvoři la. Lidé netrpěl ivě přešlapují a  já si
jdu potupně vystát frontu ke „směnárně.“
Na  podruhé už to vyšlo a  já jsem se konečně dostal
dovnitř.

Můj úkol: projít 50000m2 zplanýrované plochy
bývalé továrny, na které se víkend co víkend usídlí
stánkaři , aby prodal i všechno od stříbrných lžiček až
po pračky. Pěšák zaplatí 1 50 kč a provozovatel
stánku rychlého občerstvení dvanáct set.
Návštěvníky poměrně obšírně poučuje návštěvní
řád, kterému ale stejně nikdo nevěnuje pozornost.
Hned ve vedlejší vitríně totiž visí portréty nezvaných
hostů – kapsářů.
Bleší trhy se na území Kolbenovy továrny začaly

konat roku 2004, poté co jej ich pořadatelé chtěl i
přerušit nepříl iš dobrou pol istopadovou éru tohoto
podnikání. Snažím se proto dostat do kanceláře
ředitele, tedy přesněj i dvou, abych se pokusi l vyptat
na podrobnosti jej ich začátků. „Lituju, ale dnes není
nikdo k  zastižení“ hatí můj záměr securiťák.
Pohybuj i se tedy mezi stánky, Napravo stojí

skvostné starožitné vázy z  porcelánu, a  nalevo vedle
zaprášených gramofonů, šavle a bajonety. Na tom
samém stánku jsem pak ještě spatři l německý ruční
granát. Jdu dál a shledávám, že i pro zahradníky
a  motorkáře má trh co nabídnout. Při lby,
pneumatiky, válce, sedla, ale i jednotl ivé díly
karoserie, nůžky na stříhání živého plotu či celé
sekačky. Hned vedle porcelánové egyptské bohyně
čehosi postává reproduktor, z  nichž se l ine disco
nejspíš staré stejně jako on.
Mlsný jazyk si může vybrat mezi kremrolemi

nebo paprikovanými klobásami, Zdeněk Pohlreich
by  ale obojí nejspíš zdvoři le odmítl .
„Věnujete se fotografování“? ptá se mě

prošedivělý padesátník u stánku s  klobásami hned
vedle texti lu. „Tak trochu“ odpovídám. V  tom se
z  oprýskané dělnické buňky pyšnící se nápisem

„elektrospotřebiče“ vyřítí rozlícený vousáč. „Foť si
někoho jinýho“ zařve a bezděky mi odhalí holou
dáseň. Na mé výzvy, že jsem z  redakce
studentského časopisu Praint odvětí: Koukej vodsaď
vypadnout, foť si někoho jinýho, nebo ti rozbiju
hubu!“. . . „ Já se mám uklidnit.“ Koukám kolem sebe
a  zj istím, že můj společník se mezitím vytrati l . Míjím
poslední stánek nabízející telekomunikační služby a
říkám si, že jsem tu určitě nebyl naposledy.

(Marž)
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po zbraně
Víkend co víkend probíhají na Kolbenově obrovské bleší
trhy. A když se člověk snaží, může tam sehnat takřka
cokoli. Náš redaktor se do tohoto světa, žijícího si tak

trochu pro sebe, neohroženě vydal.

Stojím právě u   stanice metra Kolbenova a  po
chodnících, které j indy zejí prázdnotou, proudí davy
l idí. Schouleni v  kabátech s  batohy na zádech nebo
s  příručními vozíky směřují za jediným
cílem  –  navštívit největší bleší trh v  Praze a snad
i   v  Evropě, který se pořádá každý víkend v  areálu
bývalé továrny ČKD.
Připravuj i si fotoaparát do pohotovostní polohy

a  nechávám se strhnout davem. První zádrhel
nastává hned u   vstupu. Do turniketu se vhazuje
pouze dvacetikoruna. Marně pátrám mezi hrstí
bezcenných forintů až nacházím… padesátikorunu.
„Tak co je?“ ozve se z  fronty, která se za mnou
mezitím utvoři la. Lidé netrpěl ivě přešlapují a  já si
jdu potupně vystát frontu ke „směnárně.“
Na  podruhé už to vyšlo a  já jsem se konečně dostal
dovnitř.

Můj úkol: projít 50000m2 zplanýrované plochy
bývalé továrny, na které se víkend co víkend usídlí
stánkaři , aby prodal i všechno od stříbrných lžiček až
po pračky. Pěšák zaplatí 1 50 kč a provozovatel
stánku rychlého občerstvení dvanáct set.
Návštěvníky poměrně obšírně poučuje návštěvní
řád, kterému ale stejně nikdo nevěnuje pozornost.
Hned ve vedlejší vitríně totiž visí portréty nezvaných
hostů – kapsářů.
Bleší trhy se na území Kolbenovy továrny začaly

konat roku 2004, poté co jej ich pořadatelé chtěl i
přerušit nepříl iš dobrou pol istopadovou éru tohoto
podnikání. Snažím se proto dostat do kanceláře
ředitele, tedy přesněj i dvou, abych se pokusi l vyptat
na podrobnosti jej ich začátků. „Lituju, ale dnes není
nikdo k  zastižení“ hatí můj záměr securiťák.
Pohybuj i se tedy mezi stánky, Napravo stojí

skvostné starožitné vázy z  porcelánu, a  nalevo vedle
zaprášených gramofonů, šavle a bajonety. Na tom
samém stánku jsem pak ještě spatři l německý ruční
granát. Jdu dál a shledávám, že i pro zahradníky
a  motorkáře má trh co nabídnout. Při lby,
pneumatiky, válce, sedla, ale i jednotl ivé díly
karoserie, nůžky na stříhání živého plotu či celé
sekačky. Hned vedle porcelánové egyptské bohyně
čehosi postává reproduktor, z  nichž se l ine disco
nejspíš staré stejně jako on.
Mlsný jazyk si může vybrat mezi kremrolemi

nebo paprikovanými klobásami, Zdeněk Pohlreich
by  ale obojí nejspíš zdvoři le odmítl .
„Věnujete se fotografování“? ptá se mě

prošedivělý padesátník u stánku s  klobásami hned
vedle texti lu. „Tak trochu“ odpovídám. V  tom se
z  oprýskané dělnické buňky pyšnící se nápisem

„elektrospotřebiče“ vyřítí rozlícený vousáč. „Foť si
někoho jinýho“ zařve a bezděky mi odhalí holou
dáseň. Na mé výzvy, že jsem z  redakce
studentského časopisu Praint odvětí: Koukej vodsaď
vypadnout, foť si někoho jinýho, nebo ti rozbiju
hubu!“. . . „ Já se mám uklidnit.“ Koukám kolem sebe
a  zj istím, že můj společník se mezitím vytrati l . Míjím
poslední stánek nabízející telekomunikační služby a
říkám si, že jsem tu určitě nebyl naposledy.

(Marž)

Zeptali jsme se:
1 . Co si myslíte o Praze?
2. Co byste na Praze změnil/a?
3. Jste spokojen/a s kvalitou Pražské

veřejné dopravy?

Studentka
1 . Praha je podle mě hezké město.
2. No já nevím, možná… Na to jsem

ještě moc malá, abych tohle potvrdi la,
to bych, to bych musela teď rychle
přemýšlet. . .

3 . Jo, docela jo.

Řidič dětského vláčku
1 . Je hezká.
2. Třeba Staromák, je krásný, ale je tam

moc lidí.
3 . J sem sám dopravák, takže jsem

spokojený.

Prodavačka
1 . Že je krásná.
2. Třeba jak jsem viděla v  televizi se mi

nelíbí, v  tom historickém městě, jak je
spousta reklam, tak to bych změnila.

3 . J sem, akorát mi vadí, když tam lezou
bezdomovci.



Nebudu zastírat, že  mě k  žádosti o  rozhovor
inspirovalo Vaše netradiční zaměstnání…
Tak holka teďka nevím, jestl i použi ju to správné

slovo, ale patřím mezi čaroděje na  této planetě a  tím
pádem mi vadí, co se  děje v  luftu. Dokážu vidět, co je
v  člověku špatně. Vidim dopady elektrických,
elektromagnetických a  mobilových polí. Proto jsem
začal pozorovat, co to s  l idmi dělá. O  tom
se  doopravdy nedá mlčet, a  protože jsem k  tomu
elektronik a  technik, což je taková zvláštní kombinace,
která dovoluje vědět věci, co l idi ostatní neví
a  konstruovat mašinky který nikdo j iný konstruovat
nemůže. Nemůžeš konstruovat přístroj , když nevíš, co
máš měřit. K  tomu mám ten dárek, který dovoluje
vidět, co ostatní l idi nevidí, pak už ti nezbývá než
s  tím něco provést, protože dívat se  na  to co se  děje
kolem nás, tak to je doopravdy hrůza.
Mohl byste mi to prosím nějak přiblížit?
No. Dobře. Já ti to povím na  příkladu. Někdo sem

při jde s  mapou, měl jsem tady mapy jak český
na  hledání vody nebo na  prameny, tak věci z  Afriky,
protože jsem geologům hledal zlatý žíly. Já se  podívám
na  tu mapu a  začnu do  ní kresl it co tam je. To je taky
zvláštní dar, kdy je člověk schopný na  dálku udělat
geologický rozbor kraj iny, nakresl it tam třeba vodní
a  podzemní toky. A  u   l idí to znamená vidět, jak ten
člověk vypadá, může si v  podstatě podívat, jak vypadá
l ibovolný orgán, jak je nabouraný energetický pole
kolem člověka a  sférický systém, který je definovaný
soustřednýma koulemi kolem sebe, takže veškeré
poruchy, které si týkají člověka. Celý ten systém, jak
mechanický, tak tenhle parostroj kolem člověka, jsem
schopný vidět. Vidim, co se  tam bude měnit, když
se  bude něco dít, co s  tebou provede mobil , který ti
tam zrovna teďka zapískal . Zmizela ti část tvého
sférického systému, bude se  budovat znova.

A  vy to vidíte?
Tak ano, mám ty drátečky strašně dlouhý, když

potřebuj i . Stačí, když o  tom člověku budeme mluvit
a  já mu mohu pomoci.
Jaký přístroje vydávají negativní vlnění?
Problém, který máme, je mobil . Ten se  hlásí každý

dvě minuty na  věž. Signál , který mobil vyšle, má
zpětný tok zase zpátky do  člověka. Zpětný proud
ti   poškozuje jedno centrum v  mozku, je to vel ice
blízko epifýzy nebo částečně v  epifýze, a  v  ten
moment se  rozpadne sférický systém, znamená to,
že  v  ten moment, zmizí prostorový předpisy pro
mnoho funkcí, které má tělo vykonávat, systém
se  rozpadne. Budeš se  spravovat min. tři čtvrtě hodiny,
než zase začneš fungovat. To, ale znamená, že  pokud
budeš očkovaná, tak všechno je v  momentě, kdy máš
mobil v  ruce, úplně zbytečný. Obrovský rozdíl je
v  tom, jestl i máš mobil v  kapse, to znamená každou
chvi lku dostaneš zpětný proud, nebo je před tebou
na  stole, nej lépe tak čtyři metry. Druhý je wifi , který je
problematičtější, jako víc rezonující frekvence a  dělá
škodu daleko větší. Normálně mobil proniká
až  do  sféry čtvrtý, za  třetí sférou je imunita, ta bývá
poškozená a  wifi až  do  sféry sedmý. Potom máme
ještě bluetooth. Používaný všude na  krátká spojení
a  ovládání. Ten je ze  všech nejhorší. Problém je
v  tom, že  čím menší signál tím větší problém, protože
velký signál tě zahltí, to se  nějak otřepeš, ale malý
signál dělá falešný signály do  mezibuněčných
komunikací a  v  ten moment se  rozpadneš úplně celá.
Chápu správně, že na  sobě cítíte špatné vlny?
No, samozřejmě. V  takovém okamžiku kdy se  něco

děje, začínám cukat a  právě proto, že  už nejde nikam
uhnout a  není kam se  ztratit, začal jsem vymýšlet
rezonanční systém, který by člověka mohl trošku
chránit.

Ing. Milan Hein
Povoláním elektronik, který má přes dvacet elektronických
patentů, pracoval u  nás, ve  Státech a  v  Rakousku. Zajímá

se  o  vliv elektromagnetických vln na  člověka.

Elektromagnetické vlny
Plíživá smrt:
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Na  jakém principu, jestli vůbec, funguje takový

přístroj?
Můžeš si to představit jako rezonátorek, který

s  tebou komunikuje. Když se  ti začne rozpadat
systém, tak on mu poví, jak rychle se  má spravit
zpátky. Jako bys měla třeba vyladěný rádio na  nějakou
stanici , můžeš ho rozladit – stanice zmizí, ale
v  momentě zase najede zpátky a  hraje dál .
Jak u  sebe omezujete používání těchto přístrojů,

třeba mobilů?
Já ho nemám – já ho nepotřebuju. On ho

nepotřebuje nikdo, víš. Vždyť byl svět bez mobilů,
a  taky jsme fungoval i . Organizuj i věci přes půl Evropy
a  mobil nepotřebuju.
A  co internet, ten musíte mít, ne?
Internet musím, ale ten může jít po  drátku. Mám

pevnou l inku, mám internet. Vidíte, dá se  to nějakým
způsobem zařídit. Teďka máš internet i   v  mobilu
a  dětičky sedí ve  škole, jsou na  facebooku, nedávají
pozor, nevěnují se  vůbec ničemu.
Jak takové vlny mohou

poškodit tělo?
Podívej kolem sebe na  tu

hrůzu. První, co to odnáší,
je  štítná žláza. Případy rakoviny
štítné žlázy poslední dobou vel ice
strmě stouply. V  momentě, kdy
budeš mít takhle trvale poško-
zovaný systém, tak nakonec to
dopadne tak, že  tělo najede
na  úplně j iný režim. Když tě
bude něco pořád a  pořád
rozkládat, tak fungovat nebudeš.
Pro mě je v  současné době
l idstvo v  totálně katastrofálním
stavu. Vždyť si vezmeš, koho
nebolí kyčel , koho nebolí
na  hrudníku, kdo ráno nekašle.
Problémy s  krkem má v  podstatě kde kdo, každá
chřipka trvá čtyři týdny místo tří dnů. Další věcí,
kterou přináší mobily, je vel ice vážná agresivita.
Dá se  někde sehnat přístroj, který by nás mohl

ochránit?
No to víš, že jo. Mám to napsané na svých

stránkách. Já se internet dostanu málokdy, ale až tam
budu, tak ti to pošlu.
A  kolik stojí taková věc?
Na  stránkách je cena 2   700  korun za  obě ty věci.
Co zdravotní normy u  nás?
Norma byla změněna vzhledem k  tomu, že  nebyla

slučitelná s  požadavky mobilů, což napovídá tomu,
že  to bylo udělané tak, aby mobil mohl fungovat.
Nemáme hygienické normy. Všechno je podplacený,
zařízený, katastrofa. Tady člověka nechrání vůbec nic.
Co bychom s  tím mohli udělat my?
To je otázka, zásadní věc, protože vše  –  pol icie,

vláda, banky  –  na  to jede. To je věc první. Věc druhá
je, že  počet nemocných začne být v  takovém rozsahu,
že to začne být příl iš na  státní kasu. Tam někam
se  podle mě vel ice brzo dostaneme. V  tomto státě
bylo podle statistiky před dvěma roky sedmdesát tisíc
nových rakovin ročně. To jsou peníze – ony nebudou.
Vědí instituce o  nebezpečnosti používání těchto

přístrojů?
To je na  tom to zajímavý. Každý tvrdí, že  to neví,

ale firma třeba vyvine magnetickou anténu k  mobilu,
která se  prskne na  parapet. A  má kabel k  mobilu. Já
vím, že  mobil je v  bezpečnostní vzdálenosti čtyři

metry, ten kabel má čtyři a  půl metru. Vždyť to
překáží, oni to vědí. Lidé si dost často neuvědomují
fůru věcí, já tomu říkám, že  l idé mají zastřeno, někoho
se  optáš, jak mu je a  on vám řekne, že  úplně výborně,
žádný potíže nemá. Potom začne kašlat a  pajdá pryč,
viditelně kulhá a  vůbec o  tom neví. On má totiž
poškozený sférický systém. Můžeš si to představit jako
sestavu dvanácti koulí kolem člověka zhruba
po  metru, pokud tě bude bolet rameno, budeš mít
poškození někde ve  směru ramene v  těch
neviditelných koulích, pro mě viditelných. A  pokud
nebudeš mít ty sféry, tak se  nedozvíš, že  tě něco bolí,
to je po  mechanické l ince.
Teď byl v  Beskydech vysokohorský běh,

96  ki lometrů, 5000  metrů převýšení, to člověk
nemůže vydržet. Oni to uběhl i . A  když člověk vidí ty
závodníky, oni nemají sféry. Oni jsou totálně rozpadlý.
To jsou mechanicko-chemický přístroje a  jedou tak
dlouho, dokud někde nepraskne nějaká osička. Oni

o  sobě vůbec neví, tělesné
problémy řeší třeba tím, že si
vezmou čtyřiadvacet brufenů.
Představ si jak vypadá člověk,
který doběhne 96  ki lometrů
a  má v  sobě čtyřiadvacet
brufenů. Každý oko kouká
j inam. Hlavní je že  to uběhl
a  stroj to vydržel . Lidi jako
mašiny dokážou neuvěřitelný
věci.
Když si vezmeš infekce

v  současné době, tak očkování
na  HPV viry, které jsou
v  děložním čípku, ztrácí
účinnost, je to tím, že  l idi
nemají sféry, nefunguje j im
imunita. Veškeré očkování je
naprosto zbytečné. Můžeš si to

představit jako kus modelíny kolem, ze které je
dvanáct koulí, které modelínu zformují do  tvaru, jak
teď vypadáš, to je takový předpis. Teď se  tu vyskytne
vir, on si udělá svoj i sféru, takže se  ti třeba za  tvou třetí
sférou udělá tenčí vrstva a  ta patří viru, já vyrezonuj i
oblast za  třetí sférou, vymažu viru tu jeho sféru, takže
on ztratí příkaz k  životu a  zmizí. Takhle se  dá úplně
fantastickým způsobem v  někol ika minutách ovládat
infekce.
Jak zjistím, že  se  rozpadám?
Já ti zaručím, že  touto dobou určitě, protože jsi

v  mobilovém poli , ale zase tak špatně na  tom ještě
nejsi . Navrhl i jsme expoziční dobu, to je doba,
za  kterou dojde k  první nevratné změně, každý j i má
trošičku j inou. Ty jseš na  tom téměř neskutečně
dobře, protože podle mě nemáš ještě nalítanou ani
půlku expoziční doby. A  už taky znám jednoho, který
má 1 80krát přetočený expoziční tachometr, ale moc
dobře mu není, ten už je někde pod rakovinou.

(Houlid)

Ing. Milan Hein
Foto: Marek Podhora

Elektromagnetické vlny

Ing. Milan Hein
Vynalezl systém, který má ochraňovat
člověka před negativními vlivy elektromag-
netického záření, zvaný Pú a Baroqal.
http: //www.milanhein.cz/
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Pražské jaro v plném proudu!
1 2. 5 . - 2 . 6. 201 3www.festival.cz

Kam za kulturou?

Zamiřte do Lucerny na párty v duchu
80. a 90. let

Hlavní náplní klubového programu jso
u koncerty. V

Lucerna Music baru pravidelně vystup
ují takřka všechny

domácí kapely, ale klub často dává pr
ostor i mladým

talentům. Oblíbené jsou 80´s & 90´s
party, kterým

patří v klubu pravidelně všechny pátk
y a soboty už od

roku 2000.
http://goo.gl/JMrnb



První soukromé muzeum Lega v Praze

Přímo v centru najdete mezeum stav
ebnice Lego,

které je svou vel ikostí i počtem expo
nátů největším

jak v ČR tak i v Evropě. Najdete zde
20 tématických

expozic, které jsou poskládány z víc
e než 1 300 000

kostiček lega.
www.muzeumlega.cz

S písní na rtech
Občas se mi stane, že někde náhodou zaslechnu

kratičký úryvek nějaké písně či skladby, který se mi
nějakým záhadným způsobem usadí v hlavě a  stále na
sebe poutá pozornost. Jako kdyby nestači lo, že toho

má  člověk v  této době na přemýšlení skoro vždy
tol ik, že neví, kde by měl začít.
Tuhle jsem byl na takovém malém týdenním

zahraničním výjezdu. Při nějakém přesunu (tuším,
že to bylo z mého „přechodného domova“ někam
do centra města) se musel můj hostitel vézt
v  kufru, protože všechna sedadla v  autě j iž byla
obsazena z  části českou a  z  části domorodou
posádkou. Nejspíš mu cestování za  zády ostatních
nepřišlo moc zábavné, neboť si   začal pouštět ze
svého telefonu písničku jakési německé skupiny
z  evadesátých let.
Tato písnička, spočívající v neustálém opakování

„Aha“ a  „Da da da“ do zvuku metronom
připomínajících bicích prokládaných jednoduchou
melodií, mě nijak nenadchla a  po návratu domů
jsem na ni na nějakou dobu zcela zapomněl.
Po někol ika dnech se mi v hlavě vynoři la melodie,

kterou jsem nedokázal přiřadit k žádné ze skladeb,
které bych kdy poslouchal . Byla to melodie
jednoduchá, vcelku neoriginální (připomínala
průměr z tisíce nejznámějších popových písniček),
ale vel ice vtíravá. Někol ikrát jsem se přistihnul , jak si
j i , ať už v duchu nebo nahlas, broukám. Po dlouhém

hledání a kontaktování hudby znalých kamarádů jsem
objevi l , že se do mé hlavy z  hudebního záhrobí vráti la
právě ta prapodivná německá písnička.
Často se mi ale i   stane, že se mi písnička vybaví ve

spoj itosti s nějakou situací. Jednou jsem se přistihnul , jak
jsem si při cestě kolem Olšanských hřbitovů začal zpívat
„V mládí jsem se uči l hrobařem, jezdit s  h l ínou, jezdit
s  trakařem“ a že „kopat hroby byl můj ideál“, někdy zas
při zahlédnutí taxíku si vzpomenu, že všichni ži jeme
v  jedné žluté ponorce. Podobných případů je opravdu
spousta, některé písničky se ale nespokojí s tím, že mi
znějí jenom v hlavě. Některé se totiž snaží stát
skutečností. Třeba jsem se snaži l ráno mimoděk setřít
botou rosu z kolejí u železničního přejezdu, ač tam
žádná nebyla. Když někdy narazím na starý dům na
samotě, automaticky předpokládám, že v jeho krovech
budou žít holubi. Nebo když se někdy ocitnu v obchodě
i s nákupním vozítkem, záhy zj istím, že mezi regály
hledám „barvy olejovky, potápěče do sodovky, struhadlo
na mrkev.“ A pokud náhodou někde v centru Prahy
zahlédnu poul ičního zmrzl ináře, je mi jasné, že jeho
osud je zpečetěn. Doufám, že se hudba nezačne
používat jako zbraň hromadného ničení. Pokud by se
například vynalezla velmi chytlavá písnička o  dezerci
a  podaři lo by se j i infi ltrovat do nepřátelského tábora,
mohlo by dojít k velmi zajímavému kázeňskému cvičení.
Takže můžeme vlastně jenom být vděčni, že je

spousta hudebních autorů tak děsivě špatných,
že  bychom si žádnou jej ich písničku neposlechl i . Možná
nás to zachráni lo před nějakým nepředstavitelně
strašl ivým koncem.
Doufám, že až půjdu dnes domů přes rozlehlé

trávníky setmělého Letenského parku, který v těchto
časech navštěvují snad jen pejskaři a fotografové, že se
mi do mysl i nenatlačí písnička, radící mi „tak do toho
šlápni, ať vidíš kousek světa. . .“

(Autor neposlouchá country)
(Jho)

Kam za kulturou?
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(Houlid)

Foto: KrasoVhled

Výjimečná expozice Muchova díla v Obecním doměSvětová premiéra nejkompletnější sbírky děl Alfonse Muchy,všechna vystavená díla poskytl Ivan   Lendl .www.lendl-mucha.cz



Na přelomu února a března vyrazi l i
studenti 2 . ročníku jedné nejmenované
střední školy na  zájezd do Budapešti , hlavního
města Maďarska. Ve stejném autobuse s  nimi
jela také podstatná část redakce studentského
nepravidelníku Praint, aby pro Vás, čtenáře,
vyzvěděla něco více o  životě tohoto města.
Budapešť, největší město Maďarska se

rozkládá na obou březích mohutného
veletoku – Dunaje. Právě Dunaj může za
počátečný dojem otevřenosti a  větrnosti
města, který je ještě umocněn moderními
neústrojnými budovami nacházejícími se na
severu města. Řeka rozděluje město na  dvě
části , které od sebe rozeznáte na první
pohled. Hornatější Buda, kterou zdobí
stejnojmenný hrad tyčící se nad Dunajem.
A  rovinatá Pešť.
Kdo vyrazi l do Budapešti za památkami,

j istě nebude zklamán. Kromě prezidentského
paláce a  vedle ležících základů středověkého
hradu, se na druhém břehu Dunaje nachází
i   nádherně zdobená budova parlamentu,
která je nej lépe viditelná z  Margaretina
mostu, z  něhož je přístup i   na stejnojmenný
ostrov, oblíbenou destinaci tamních
sportovců. Celkem se ale klene přes Dunaj
sedm mostů.

Také Pešť má jistě co nabídnout. Kromě
budovy parlamentu ještě rozlehlé Náměstí
hrdinů, s  mnoha sousošími nebo klasicistní
sídlo Opery. V  reprezentativní Pešti se nachází
také řada luxusních obchodů, hotelů, casin,
restaurací a kaváren. Milovníci nehmotného
kulturního bohatství si můžou vybrat z  pestré
škály muzeí. Jen namátkou: Válečné muzeum
special izující se  na první světovou válku,
muzeum umění, etnologické muzeum (ležící
vedle krásného Chainova mostu) a muzeum
teroru, jehož zdi slouží zároveň jako památník
obětem maďarské občanské války.
Obyvatelé Budapešti se po svém městě

dopravují rozmanitými prostředky veřejné
dopravy. Od  parníků až po zubačku, která
vyváží zájemce na kopce Buda za překrásnou
vyhlídkou na  město, kterou skýtá tamější
blízká rozhledna.
Zájemci o gastroturistiku určitě nepohrdnou

pravým Segedínským gulášem nebo tradičními
pikantními klobáskami, které se dají sehnat
téměř na každém trhu, které se den co den
pořádají. Po týdnu stráveném v  Budapešti se
redakce shodla, že je to krásné město. Skoro
se nám nechtělo domů.

(Marž)

Budapešť
Praint na cestách
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Budapešť
Praint na cestách

Foto: Martin Žežulka



1 . Jaká řeka protéká Budapeští?
a) Seina
b) Spréva
c) Dunaj

2. Ve kterém závodě bylo vyrobeno první metro v Budapešti?
a) Mytištinské strojírenské závody
b) Škoda transportation
c) Tatra Kopřivnice

3. Jak nazýváme záření, které vyzařují mobilní telefony?
a) Elektromagnetické záření
b) Terahertzové záření
c) Infračervené záření

4. Jak se jmenuje vynálezce systému „Pú a Baroqal“?
a) Ing. Milan Hein
b) Ing. Petr Tůma
c) Ing. Karl Jansky

5. Kde v Praze najdeme bleší trh?
a) Veletržní areál Letňany
b) Výstaviště Holešovice
c) 02 Arena

Správnéodpovědi:1.c),2.a),3.a),4.a),5.b)
Alphadocu

Asi každý i   na první pohled
pozná, že ta obrovská mřížka
plná čísel není jen obyčejné
sudoku. Tato tabulka totiž, na
rozdíl od sudoku, nemá jen 9x9
políček, ale rovnou 25x25. Rozdíl
mezi 81 a 625 políčky poznáte
velmi rychle, a  i   zkušenější lušti-
telé si budou možná muset
možné kombinace písmen do
políček zapisovat.
Jak už bylo výše naznačeno,
v  Alphacodu se místo čísel užívá
písmen, a protože je potřeba
přesně 25   různých znaků, byla
použita angl ická abeceda bez
posledního znaku „Z“.
Řešení tohoto rébusu zde neuvá-
díme, ale na žádost vám jej rádi
poskytneme.

(Jho)

Trénink mozkových závitů

?



Trénink mozkových závitů
1 1

Toto poměrně velké bludiště má celkem jednoduchý způsob řešení. Jedním vchodem do
bludiště vstoupíte (za redakci můžeme vřele doporučit vchod vlevo nahoře), a musíte

chodbičkami dobloudit až ke druhému vchodu. Pokud objevíte správné řešení (toto bludiště
bylo navrženo tak, aby bylo jen jedno), můžete si jen gratulovat. A představovat si, jak jste

vyhráli zlatého bludišťáka.

Vyhrajte zlatého bludišťáka!

1 2



Autoři Ústavy české republ iky mají, zdá se, zaděláno na pořádný malér. Kl ičky ve volebním zákoně
totiž využi l i žáci ZŠ s RVJ I . P. P. V Praze. Ve svém volebním okrsku získal i historicky největší zisk hlasů,
jenž je katapultoval do poslaneckých lavic.
Na to, jak je to možné, jsme se zeptal i JUDr. Dal ibora Drobka: „Současná jurisdikce nezakazuje

kandidovat osobám mladším 1 8-ti let, pokud daná osoba nemá více než dva mléčné zuby“ sděl i l
Praintu advokát, který se proslavi l hlavně obhajobou Davida Ratha v kauze „Mil ionový krabicák“.
To  družstevnice Motyčková se vyjádři la jasněj i : „No bodejť! “
Mnozí l idé ale nad takovýmito praktikami kroutí hlavou: „Kdo to kdy slyšel , aby nám vládly děti ,

vždyť je to ostuda! Takový skandál, co tomu řeknou naši sousedé?“ znělo davem agilních občanů, kteří
se shromáždil i v půl páté pod ocasem. Situace byla tak vážná, že navečer vydala tisková mluvčí
PČR  J indra Ptáková následující prohlášení: „Stát dnes v mnohém připomíná hrad z písku a tak si l idé
přirozeně zvol i l i někoho, kdo se v takovýchto stavbách vyzná.“ Ani toto prohlášení ale dav neukl idni lo,
l idé vtrhl i do prostor parlamentu a musel zasahovat vrátný. Prezident Zeman poté ještě při l i l olej
do  ohně svým výstupem: „Karel Čapek jednou řekl: ‚Pravda vítězí, ale dá to fušku‘, tím chci říci , že jak
si kdo ustele, tak si také lehne. Nejsem si j istý zdal i tato situace spadá do ostrůvků negativní nebo
pozitivní deviace, ale jedno j isté je. Totiž že mám chuť na chleba s Vysočinou“.
Jediný kdo se odhodlal k rázné akci tak byl správce hradních skleníků Prokop Sivák: „V nejbl ižší době

budou podniknuta příslušná opatření“ Náhlá pol itická krize se ještě prohloubi la dlouho ohlašovaným
příjezdem ředitele mezinárodní asociace pro výzkum výskytu sladkovodních řas v euroasi jských
středních tocích, Gustava Knoedela. „ Je to strašné“ nechal se slyšet hlavní tajemník zástupce šéfa
hradního protokolu Jan Žid.
Nenadálý průvan v poslaneckých lavicích působí i další rozl ičné nepříjemnosti . Redakce z šuškandy

v  okolí poslanecké kantýny vyzvěděla, že na odbyt jdou hlavně gumoví medvídci a cukrová vata.
Cigarety a alkohol zůstávají ležet ladem a skladem. „Jak má pak stát vybírat více na spotřební dani, když
zákonodárci dávají takto špatný příklad?“ zoufal si ministr financí Miroslav Kalousek.
Poslanec Josef K. , který vystrnadi l z funkce J iřího Paroubka a jehož přesnou identitu redakce sice zná,

ale z ohledem na bezpečnostní opatření spojená s ústavními činitel i a na přání rodičů nebylo
zveřejněno celé jeho jméno má na celý humbuk jasný názor: „Sbíráte taky pokémony?“.

(Marž)

Žhavé výstřelky

Tiráž
Číslo: 1 /201 3, vydal Praint pro Waldorfské lyceum v květnu 201 3

Redaktoři:
Ludmila Houžvičková (Houl id)
Martin Žežulka (Marž)
Jan Horák (Jho)
Šéfredaktoři:
Ludmila Houžvičková (Houl id)
Martin Žežulka (Marž)
Jan Horák (Jho)
Fotografie:
Martin Žežulka (Marž)
Jan Horák (Jho)
V případě j iných autorů uveden přímo u fotografie.
Grafika, sazba, korektury:
Jan Horák (Jho)
Kontakt:
Podrobnější informace o tomto časopisu získáte buď
přímo u šéfredaktorů nebo na e-mailové adrese
redakce.
praint@jwaran.cz
Poznámka:
Časopis Pražská Intel igence (Praint) je koncipován jako
občasník, tj . další číslo časopisu není zaručeno a závisí
jen na časových možnostech a motivaci členů redakce.

1 3



Foto: PragueWelcome

…o krok blíže k tajemství Prahy

Praint
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