Milí čtenáři tohoto raritního srpnového vydání!

měsíčník YMCA v ČR, srpen 2005, ročník VII.

S radostí využívám naposledy práva popsat druhou stranu PROTEINU úvodníkem. Jen letmo
připomenu, co jsme na vás v tomto čísle přichystali. Především je připraveno hlavní téma – tentokrát se týká rozvojové spolupráce. S obvyklou
pečlivostí, za níž
mu patří dík, jej
sepsal František
Kroužil.
Vyzpovídal i Jakuba
Kříže, výkonného
ředitele Asociace
pro rozvojovou
spolupráci. Jde o
malou organizaci,
která ale i přes
své
spartánské
začátky již mnohé
dokázala. Určitě si
tedy tematickou
rubriku nenechte
ujít.

15 Kč / 0,5 €

Vzpomínáme
i
na sedmatřicáté
výročí
okupace
Československa
vojsky Varšavské
smlouvy. Před rokem jsme rozebírali její možné příčiny, dnes píšeme
více o současném
vnímání
této
smutné události.

Na rudých vlnách
KSČM spustila vlastní rádio

Našim redaktorům také neunikl
vstup
nového
rádia do českého
éteru, byť jen
internetového. Rádio Haló Futura je hlásnou
troubou KSČM, která pomalu ale jistě buduje své
mediální impérium. Po Haló novinách přichází i
rozhlasová stanice. Obsah jejího vysílání vyvolá
zřejmě na tváři kritického posluchače úsměv, její
existence ale vypovídá o tom, že to komunisté na
naší politické scéně ještě nemíní zabalit. Více se
dočtete v článku J.V. Hynka a Elišky Venglařové.

Tradiční křížovka

Prázdninové luštění o hodnotné ceny

Právo na rozvoj

Chudé země nepotřebují jen peníze, ale i know - how
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Kulturní servis Madly Rounové je tentokrát doplněn o zajímavý tip na internetovou stránku, kde
naleznete všechna videa z nedávných koncertů
Live 8.
Pilný pracovník ústředí YMCA v ČR a nezdolný
vyplňovatel všech vnitroymkařských tabulek J.
V. Hynek pro vás opět jednu tabulku přetavil
v již legendární
„hynkovskou“
prázdninovou
křížovku, jejíž
úspěšné luštitele čekají ceny
v podobě elektroniky.
Konečně jsme
vzpomněli i na
všechny historické redaktory
PROTEINU
a
otestovali
jejich popularitu
v anketě nejen
mezi
čtenáři
PROTEINU. Výsledky najdete
uvnitř čísla.
Protože
další
úvodník budete číst zřejmě
již v plném
pracovním
procesu nebo
ve škole pod
lavicí, přeji vám
již nyní úspěšný
poprázdninový
start. Zůstaňte nám věrní i
v další sezoně
a nenechte se
zmást třeba jiným názvem či formátem časopisu. Důležité je logo YMCA na první straně - a to,
doufejme, vydrží.
Hezký zbytek léta
/Vojtěch Berger/
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světě sto lidí, 57 by bylo Asiatů, 21 Evropanů, 6
Severoameričanů, 8 Jihoameričanů a 8 Afričanů.
1 by se právě rodil a 1 umíral. 20 lidí by vlastnilo
90 % světového bohatství. Protože by se na kosmetiku vydávalo 40x víc než na potravinovou pomoc, 15 lidí by umíralo hladem. A protože by se
na zbraně vydalo 10 x víc než na základní vzdělání, 16 lidí by neumělo číst. 20 lidí by mělo doma
televizi, 17 by žádný domov nemělo. Těch 20 lidí
je první generací, která může skoncovat s chudobou jen na úkor 0,2 % vlastního bohatství.“
Jasně taková nebo podobná čísla už jsme všichni
párkrát slyšeli, ale jelikož jsou pravdivá, neškodí
si je znovu zopakovat. Takové řádky také mohou
vyvolávat dojem, že náprava je snadná. Tak se
prostě těch 20, resp 20% lidí rozhodne a onu nepatrnou část svého bohatství prostě předá ostatním. Všichni ovšem tušíme, že tak jednoduché
to není. Žijeme v reálném světě své životy, až
příliš reálné na to, aby něco takového bylo okamžitě uskutečnitelné. Už také proto, že pouhým
přesunem čísel, peněz, potravin… se všechno
nevyřeší.
Musí se na to poněkud „sofistikovaněji“ – a
právě o to se snaží rozvojová spolupráce.

Rozvojová
spolupráce
V

člověku byla odjakživa touha po spravedlnosti. Projevovalo se to i tím, jak se
v průběhu dějin formovala lidská solidarita
k slabším, ať už materiálně či duševně. Postupně
se objevil druh pomoci, kterou dnes nazýváme
humanitární. Tedy pomoc, která se snaží uspokojit akutní materiální nedostatek jiných lidí, který
vznikl zpravidla s nějakou přírodní katastrofou
nebo válečnou krizí. Postupně ovšem, jak tomu
bylo i v jiných oblastech lidské činnosti, se přestalo s pouhou nápravou důsledků nějakého problému a začalo se na celou věc pohlížet ze širší
perspektivy a šlo se ke kořenům problému.

zlepšit.“
Vznik rozvojové spolupráce samozřejmě
souvisí s jedním z nejcitovanějších slovíček posledních dekád – s globalizací. Po studené válce
se také začalo místo dichotomii Východ – Západ,
hovořit o rozdílech mezi chudým Jihem a bohatým Severem. Vznikl také poněkud neurčitý koncept tzv. trvale udržitelného rozvoje. Jak píše náš
nejlepší server věnovaný rozvojové spolupráci:
„Tématy rozvojové spolupráce se brzy staly vedle ekonomických a sociálních témat také široce
propojené otázky ekologické, populační a energetické. “

Myšlenka rozvojové spolupráce

Nelichotivá čísla

Po 2. světové válce se tak začala prosazovat
tzv. rozvojová spolupráce – již podle názvu jde
o viditelnou změnu oproti humanitární pomoci.
Vynikající server www.rozvojovka.cz ji definuje
následovně: „Tzv. rozvojová spolupráce - symbolizující obecnější a šířeji pojatý lidský rozvoj
a partnerské postoje mezi oběma stranami
vyjádřené slovem spolupráce – se… zaměřila
na monitorování dlouhodobých sociálních a
ekonomických podmínek, ve kterých lidé v
méně rozvinutých zemích světa žijí, a na hledání způsobů, jak by se daly tyto podmínky

Jak dále stejný server uvádí: „Podle údajů Světové banky (WB) z roku 2003 vlastní z 6 miliard lidí
na světě 80 procent hrubého domácího produktu (HDP) pouze jedna miliarda v bohatém světě,
zatímco čtvrtina populace v rozvojových zemích
žije pod hranicí chudoby. Za méně než 1 dolar
denně žije podle WB přes 1,2 miliardy lidí (více
než 1/5 světové populace), další dvě miliardy
přežívá za méně než 2 dolary za den. Podvýživou trpí zhruba 1,1 miliardy lidí na světě. Více
jak šestina lidstva nemá přístup k pitné vodě.
Přibližně stejný počet je podle WB bez domo-

Cíle rozvojové spolupráce
(zdroj: www.rozvojovka.cz)
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va nebo jen s nedostatečným přístřeším a nemá
přístup ke zdravotní péči. Propast mezi Severem
a Jihem se navíc bohužel stále nedaří zmenšovat,
což vytváří radikální nerovnováhu v sociálních a
ekonomických podmínkách, ve kterých lidé v
různých částech planety žijí.“
Velmi nelichotivé, až depresivní údaje, že?
Pokud bychom chtěli mermomocí najít něco pozitivního, tak snad jen to, že víme jaká je realita.
Bono Vox, zpěvák skupiny U2, který se
uvedeným již řadu let zabývá ve své knize rozhovorů uvedl: „Šest a půl tisíce Afričanů umírá
každý den na nemoc, které se dá vyhnout a která
se dá léčit. A pro Západ to není priorita: dvě 11.
září v New Yorku denně, osmnáct letadel plných
otců, matek, rodin, které se řítí z nebe. Bez slz,
bez vyslovené soustrasti, bez jedenapadesáti
salv na památku obětí. Proč? Protože si afrického života neceníme tolik jako evropského nebo
amerického. Bůh nám tohle jen tak neodpustí,
v historii nám to určitě s našimi výmluvami neprojde lehce.“ To také nezní zrovna moc lichotivě…
A do třetice ještě jeden příklad s čísly, tentokrát opět z www.rozvojovka.cz, aby bylo patrné, že problematika rozvojové spolupráce
se nezabývá jen tak ledasčím. „Kdyby bylo na

Konečným cílem celosvětové rozvojové spolupráce je proces nazvaný trvale udržitelný rozvoj.
Podle renomované britské organizace Oxfam,
zabývající se rozvojovou spoluprací po mnoho
desítek let, je jeho podstatou „posilování lidské
schopnosti určovat vlastní hodnoty a priority a
také posilování schopnosti jich dosáhnout“. Klíčové pro rozvojovou spolupráci je pak pro Oxfam
slovo „empowerment“ neboli „posílení schopností“ těch, kteří žijí v méně rozvinutých částech
světa, aby mohli žít důstojně, ovlivnit podmínky
svého života, dokázali být soběstační a mohli se
po boku rozvinutějších západních kolegů rovnocenně podílet na globálním politickém, ekonomickém a kulturním dění.

Bono - velký rocker a velký lobbista za oddlužení

foto: www.arsczech.org

Oblasti rozvojové spolupráce
zdroj: www.rozvojovka.cz

ARS - Asociace pro
rozvojovou spolupráci

BOJ S BEZPROSTŘEDNÍ CHUDOBOU - potraviny,
voda
Jeden ze čtyř lidí na tomto světě žije na hranici
hladu a ve stavu absolutní nouze. 35 000 dětí
umírá každý den pouze proto, že žijí v chudobě a
nemají dostatek potravy, aby zůstaly zdravé. 1,3
miliardy lidí na světě nemají přístup k čisté pitné
vodě. Podpora domácí produkce potravin i vody
a jejich rovnoměrná distribuce i postupné osamostatňování těchto projektů patří k základním
pilířům rozvojové pomoci.
PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ
Negramotnost a nedostatek vzdělání jsou jednou
ze základních překážek samostatného vývoje
jednotlivých rozvojových zemí. Podle odhadů
britské organizace Oxfam nenavštěvuje zhruba
130 miliónů dětí po celém světě základní školu.
Sedmdesát procent z tohoto počtu tvoří dívky.
Školní projekty proto patří v rámci rozvojové
spolupráce k těm klíčovým.
PODPORA ZDRAVOTNICTVÍ
Jedním z největších problémů zemí tzv. globálního Jihu je šíření HIV/AIDS a dalších nakažlivých
nemocí, z nichž některé jsou v rozvinutějších
zemích snadno léčitelné. Mnohé programy rozvojové spolupráce se proto soustředí nejen na
zlepšení zdravotnického systému jednotlivých
zemí stejně jako na prevenci chorob a sociální
pomoc nakaženým.
ROZVOJ PODNIKÁNÍ
Chudé oblasti většinou trpí vysokou nezaměstnaností a nízkým počtem špatně placených
pracovních míst. Rozvojová spolupráce se proto
často soustřeďuje na rozvoj podnikání, například
zřizování dílen a podniků, či na zvyšování kvalifikace obyvatel dané oblasti různými kurzy.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozvojové projekty se velmi často věnují také
otázkám životního prostředí, ekologických katastrof, záchrany mizejících druhů živočichů i rostlin, různých geologických průzkumů, zalesňování
atd. Od nich se odvíjejí také globální kampaně
jako třeba aktivity na záchranu deštných pralesů
v Brazílii nebo projekty věnující se životním podmínkám lidí ve stále rozrůstajících se městech.
ENERGETICKÉ ZDROJE
Velkým tématem rozvoj. pomoci je také otázka
soběstačnosti a trvalé udržitelnosti energetických zdrojů, které svět potřebuje ke své existenci. Mezi aktivity v tomto směru tedy patří
výzkum a realizace projektů v oblasti alternativních zdrojů energie nebo hledání úspor v daných
systémech.

aneb „pomožme jim, aby si
pomohli sami“
Důležité mezinárodní úmluvy o rozvojové
spolupráci

ARS – Asociace pro rozvojovou

Definice trvale udržitelného rozvoje začaly od
osmdesátých a devadesátých let minulého století
být zahrnovány také do konkrétních mezinárodních úmluv a smluv, které měly garantovat jeho
postupné uvádění do praxe. Mezi nejvýznamnější
z nich patří:
- Světový potravinový summit OSN (Řím 1986)
- Konference OSN o životním prostředí a rozvoji
Rio de Janeiro, 1992)
- Rozvojové cíle tisíciletí (OSN, 2000)

spolupráci je nestranickým, nekonfesním
a nevýdělečným sdružením občanů,
kteří cítí potřebu pomáhat lidem žijícím
v podmínkách nezaviněné chudoby.
Spolu s kompetentními partnery v místě

České neziskovky pro rozvojovou spolupráci

FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci je platformou
sdružující
17
českých neziskových nevládních organizací
(NNO) pracujících na poli rozvojové spolupráce,
rozvojové výchovy a humanitární pomoci.
Tyto organizace se zabývají širokým spektrem aktivit, včetně práce s dobrovolníky, vzdělávání, humanitární pomoci a propagace rozvojové pomoci a spolupráce na veřejnosti. Těžištěm
jejich aktivit je zatím především humanitární
pomoc, přičemž ale jejich podíl na dlouhodobých
projektech rozvojové pomoci rovněž není malý a
lze předpokládat, že i nadále poroste.
zpracoval /František Kroužil/

pomoci vytváří ARS projekty rozvojové
spolupráce, které jsou prostředkem
konkrétní a účinné pomoci. Hlavním
cílovým regionem je subsaharská Afrika
a Střední Amerika. Kromě toho pořádá
vzdělávací akce pro českou veřejnost.
Cíle
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Cílem každé iniciativy má být pomoci lidem
v rozvojových zemích samostatně řešit problémy vlastní země při zachování kritérií ochrany důstojnosti člověka a základních lidských
práv. Těžištěm činnosti jsou projekty zaměřené
na podporu vzdělání a na zlepšení životních
podmínek zranitelných sociálních skupin.

Strategie

ARS spolupracuje s důvěryhodnými a spolehlivými partnerskými organizacemi z místa pomoci. Jejich pečlivý výběr a průběžný
osobní kontakt s jejich představiteli je základní zárukou hodnověrnosti každého projektu.
ARS zpracovává ve spolupráci s partnery z místa konkrétní projekty rozvojové spolupráce
a spolu s nimi zabezpečuje jejich finanční pokrytí. Za tímto účelem se uchází o účelové
dotace ze státního rozpočtu poskytované
v rámci programu Zahraniční rozvojová pomoc ČR. Část projektového rozpočtu hradí ARS
z vlastních prostředků a z prostředků dobrovolných dárců. Spolupráce s místními partnery
je založena na myšlence „pomožme jim, aby
si pomohli sami“. Díky tomu je zaručeno, že
jsou podporovány projekty, na jejichž uskutečnění mají místní obyvatelé skutečný zájem.
V zájmu zefektivnění činnosti spolupracuje ARS
velmi úzce s partnerskými organizacemi z Rakouska (ICEP), Slovenska (Inštitút medzinárodne
spolupráce „Sila rozvoja“) a Maďarska (Híd a 3.
világért).
ARS je členem asociace českých rozvojových nevládních organizací FoRS (web:
www.fors.cz)

Projekty - účinná pomoc

Základem pro projektovou činnost ARS je kvalitní a prověřený partner v místě pomoci. Ten
je zárukou toho, že budou realizovány projekty,

foto: www.arsczech.org

na kterých má cílová komunita skutečný zájem.
Hlavní myšlenkou je pomoci těm, kteří si chtějí
pomoct sami. Nebýt pouhým „dárcem“, který
staví příjemce pomoci do ponižující role, ale
spíše „zkušenějším kolegou“.Od partnera se tak
vyžaduje určitá míra angažovanosti při přípravě
i realizaci projektu, ať už ve formě lidských zdrojů, materiálních vstupů aj. Projekty vycházejí
z potřeb obyvatel dané lokality, je kladen důraz
na respektování kulturních, náboženských a jiných místních zvyklostí. ARS poskytuje pomoc
bez ohledu na náboženství, národnost, politické
přesvědčení atd. Důležitý je pro etický rozměr
pomoci, v tomto ohledu je pro ARS vodítkem
křesťanský pohled na člověka.
ARS se chce zaměřit zejména na projekty
„vocational training“, tj. zaměřené na profesní
vzdělávání.
ARS sám projekty nevytváří – tuto práci
ponechává odborníkům, kteří znají dobře místní
podmínky. ARS zajišťuje financování jednotlivých
projektů. Uchází se tak o přízeň soukromých dárců a o příspěvky ze státního rozpočtu a z prostředků Evropské unie.

Jak účinně pomáhat?

ARS nabízí široké veřejnosti stejně jako korporátním dárcům možnost přímo podpořit konkrétní
projekty v zemích třetího světa, za jejichž kvalitu
a efektivitu se může zaručit.
Využití finančních prostředků, které
ARS poskytne na realizaci projektů je důsledně
monitorováno kontrolou účetnictví partnerské
organizace. I svým dárcům ARS nabízí možnost
kontroly využití finančních prostředků.
ARS umožňuje zhodnocení vašich darů.
Tím, že usilujeme o dotace ze státního rozpočtu na konkrétní projekt, zhodnocujeme váš dar.
Díky vašemu daru totiž můžeme žádat více peněz – tím, že prokážeme schopnost uhradit část
projektu z vlastních prostředků, stáváme se pro
ministerstvo zahraničních věcí důvěryhodnějším
partnerem a máme tak větší šanci na podporu.
ARS garantuje, že na administrativní výdaje bude použito nejvýše 6% vašich darů. Všechny
organizace – ať ziskové či neziskové – potřebují
na svoji činnost, má-li být kvalitní a na profesionální úrovni, peníze. ARS však nechce získávat
tyto peníze na úkor darů určených na projekty
v zahraničí. Proto garantuje, že pouze 6 % z každého daru bude použito na úhradu administrativních nákladů ARS.

ARS pro podnikatele

ARS si váží podnikatelského úspěchu. Je za ním
mnoho odříkání a tvrdé práce. Podnikatelský
duch je jedním z motorů moderního světa.
Podnikatel je osoba, která zná význam
slova odpovědnost. Každý podnikatel je odpovědný za správný chod svého podniku, za své za-

Nikaragua - Kurz trvale udržitelného lesnictví pro zemědělce v Carazo

městnance, za svoji rodinu a také za společnost,
ve které žije.
V dnešním globálním světě nese podnikatel tíhu odpovědnosti i za občany rozvojového
světa. I drobný podnikatel v západním světě má
větší ekonomickou sílu než celá města v rozvojových oblastech.
ARS ví, že jako podnikatel rád investujete:
chcete, aby vaše peníze pracovaly a přinášely
užitek. Proto nemáte rád, když se mají pouze
„projíst“.
ARS vám nabízí „win–win strategii“: příspěvky na rozvojové projekty jsou dobrou příležitostí, jak vyhrát za všech okolností. O dobrých
skutcích není hanba mluvit a zákazníci určitě
ocení vaši angažovanost v dobré věci Avšak nejedná se pouze o marketingovou strategii. Váš
příspěvek je investicí, která ovlivní život desítek
až stovek konkrétních lidí v nejchudších oblastech světa. ARS se zaručuje, že váš dar nebude
pouze almužnou, která se brzy projí, ale investicí
s dlouhodobým dopadem. Bude investicí, která
vám přinese zisk za všech okolností.

Drobná zemědělská produkce je v oblasti Carazo v Nikaraguy jediným zdrojem peněžních příjmů
obyvatelstva. Cílem projektu je zprostředkovat místním farmářům praktické poznatky o znovuzalesňování, o ochraně před erozí, o zajištění kvalitní pitné vody, o užívání přírodních hnojiv
a o lesnictví. Důsledkem využití získaných dovedností bude větší ohleduplnost zemědělců daného regionu k přírodním zdrojům a zefektivnění jejich činnosti, což bude mít pozitivní dopad
nejen na hospodářské využití zemědělské produkce, ale také na zalesnění oblasti.
Partnerská organizace: ACOEN, Nikaragua Celkové náklady: 150 000 Kč Financování:
- ARS: 95 000 Kč
- ACOEN: 55 000 Kč Doba realizace: leden 2004 – březen 2004

Sociální odpovědnost obchodních společ- který chcete podpořit. Anebo můžeme vytvořit
projekt i přímo pro vás.
ností aneb CSR poradenství
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Sociální odpovědnost podnikatelů (v
angličtině corporate social responsibility, zkr.
CSR) můžeme chápat jako podnikatelské nasazení, odhodlání tvořit, příp. jednání, kterým
se podnikatelé a obchodní společnosti podílejí na společenském rozvoji. V Česlé republice je
CSR zatím poměrně neznámým konceptem.
ARS nabízí vaší firmě zpracování CSR strategie na míru. Můžeme vám dát vybrat z probíhajících projektů a vy se pouze rozhodnete,

ARS pro českou společnost - vzdělávání

V současnosti je důležité probudit v české společnosti vědomí odpovědnosti a nutnosti angažovat
se v boji proti chudobě. Lidé si často neuvědomují, že patříme mezi nejbohatší státy světa a že
je naší morální povinností pomáhat těm, kteří
neměli takové štěstí jako my a narodili se mezi
chudou většinou světa. Vzdělávací aktivity jsou
zaměřeny zejména na studenty a podnikatele.

ROZHOVOR

foto: archiv autora

Pro českou neziskovku je
idální mít silného zahraničního
partnera

říká Jakub Kříž,
výkonný ředitel ARS - Asociace pro rozvojovou
spolupráci

Student Jakub Kříž se před dvěma lety

Nikaragua - Program kurzů drobného podnikání pro ženy

Většina žen ve venkovských oblastech Nikaraguy opouští formální vzdělávání zhruba v 15 letech. Nízká úroveň vzdělání je příčinou jejich malých příjmů. V obci Diriamba působí institut
ITAES, který poskytuje nemajetným ženám neformální vzdělávání se zaměřením na profesní
vzdělávání v oblasti pohostinských služeb. Kurz drobného podnikání by měl umožnit ženám
uplatnit své poznatky v praxi a začít drobně podnikat. V průběhu dvou let bude v tříměsíčních
cyklech vyškoleno cca 300 žen. Po absolvování kurzů bude možnost získat mikrokredit do začátku podnikatelské činnosti. Projekt má osobní podporu ministra financí nikaragujské vlády.

rozhodl založit organizaci ARS, zabývající

Partnerská organizace: ACOEN, Nikaragua Celkové náklady: 850 000 Kč Financování:
- ARS: 534 000 Kč - ACOEN: 316 000 Kč Doba realizace: leden 2005 – prosinec 2006

prázdninách vydal. Jak těžké je takovou

ARS připravuje následující vzděl. projekty:
1) Distribuci simulační počítačové hry určenou
pro studenty ekonomických a společenskovědních vysokých škol. Hra seznámí studenty s prostředím rozvojového světa zábavnou a přitom
poučnou formou: stanou se manažery nadnárodní společnosti investující v oblasti třetího světa ...
2) Soutěž pro žáky středních škol zaměřenou
na rozvojová témata.
/Na základě materiálů ARSu sestavil František
Kroužil/

se rozvojovou pomocí. V současné době
má ARS za sebou 3 úspěšné projekty v
Nikaragui, kam se Jakub také o loňských

organizaci rozjet a stabilizovat - kde
hledat partnery a finanční prostředky?

Chcete přispět ne projekty ARS? Číslo účtu
je 1031024333/5500. Variabilní symbol příspěvků na projekty je 900.
ARS - Asociace pro rozvojovou spolupráci
adresa: Gorazdova 20, 2. patro, 120 00 Praha 2
telefon: +420 777 283 961
e-mail: info@arsczech.org
web: http://www.arsczech.org
IČO: 266 26 756
Výkonný ředitel: Jakub Kříž kriz@arsczech.org
Předseda správní rady: Ing. Josef Miškovský, předseda Pozemkového fondu ČR

Co znamená anglická zkratka CSR a jaký
má dotazovaný názor na odpouštění
dluhů třetímu světu? Odpovědi nejen
na tyto otázky Vám poskytne následující
rozhovor.
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Jak ARS vznikla? Co dalo impuls k jejímu založení? Jak se vlastně student práv dostane až
k pořádání projektů v Nikaragui?
Vlastně je to náhoda, protože já jsem nikdy nejevil nějaký hlubší zájem o rozvojovou problematiku. Dostal jsem se k tomu přes známého, protože jeden můj kamarád mě oslovil s tím, že jeho
známý v Rakousku dělá něco podobného a jestli
bychom i my v Čechách nechtěli zkusit rozjet
neziskovou organizaci, která bude dělat projekty
rozvojové spolupráce v zemích třetího světa. A
protože věděl, že už jsem byl v některých neziskových organizacích činný, tak se na mě obrátil.
Mě se ten nápad docela líbil, chytil jsem se toho
a s pomocí dalších lidí jsem to rozjel.
Jak dlouho už vaše organizace funguje?
Fungujeme něco přes dva roky. Za tu dobu jsme
ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi – to je pro nás velmi důležité, největší část
práce děláme právě ve spolupráci s partnerskými organizacemi. Jsou dvě roviny spolupráce.
Jedna úroveň je středoevropská – tzn., že máme
partnery v Maďarsku, na Slovensku a v Rakousku

ROZHOVOR

ROZHOVOR

Já bych nejprve představil strukturu naší asociace. Nejdůležitější osobou je předseda – pan ing.
Josef Miškovský, který je zároveň předsedou
pozemkové fondu ČR. Moje funkce je čistě administrativní – tzn. že já pracuji a on reprezentuje. Já mám na starosti zpracování projektů,
organizování benefičních akcí. Zkrátka veškerou
každodenní práci mám na starosti já a moji spolupracovníci a on je zajišťuje reprezentativní věci.

lokální (důležitá odpovědnost např. za zvelebení
daného měst)ale také globální. Dnes se často setkáváme s tím, že některé firmy to berou v rámci marketingu, ale ona to není jen marketingová
strategie. Třeba dávají část svých tržeb na různé
projekty, třeba v Čechách dětské nebo jiné domovy nebo i do zahraniční. Na západě je CSR
běžnější, ale začíná se to prosazovat i u nás.
Naším cílem je... no tak za prvé v rámci
té strategie mohou podpořit i některý z našich
projektů, kromě toho, kdyby se nějaká firma
rozhodla mít své vlastní projekty v zahraničí, tak
my máme sít partnerův několika latinskoamerických a afrických zemích a my jsme schopni pro
ně ušít projekt na míru, který si pak mohou sami
financovat. Dám příklad – Škodovka se může rozhodnout, že bude podporovat automechaniky
v Ugandě, tak my toto jsme schopní zprostředkovat, pokud máme v té zemi kontakty. A za třetí, chceme myšlenku CSR propagovat.

Kolik času ti to zabere?

benefiční koncert ARS v Lichtenštejnském paláci

a s nimi se občas vídáme: konzultujeme svoje
postupy, případně si můžeme navzájem „půjčovat“ projekty – když někdo zpracuje projekt pro
druhého. Druhá úroveň je spolupráce s partnery
z místa pomoci, tzn. že my sami projekty nerealizujeme, ale vždy máme v daném místě konkrétního prověřeného partnera, přes kterého projekt
realizujeme. Naším hlavním úkolem je projekt
„zafinancovat“ a on dodává pracovní sílu atd.
Jakým způsobem projekty financujete?
Zdroje financování jsou dva: jedním jsou benefiční akce – např. jsme měli koncerty v Lichtenštejnském paláci – pod záštitou ministra zemědělství
a prezidenta Hospodářské komory; druhý pod
záštitou předsedy senátu pana Sobotky. Dalším
zdrojem financování jsou větší firemní dárci – zejména zahraniční. Převažujícím zdrojem financí
jsou firemní dárci.
Vykonáváš funkci výkonného ředitele ARS. Co
všechno to obnáší?

V současnosti už mi to bere méně času. Já to nedokážu nějak kvantifikovat, protože třeba když
pořádáme nějakou akci nebo když se je uzávěrka projektů tak mi to zabere třeba den v kuse,
prostě hodně času. Ale teď přes prázdniny, jen
třeba něco zaplatím a tak. Největší nápor práce
je, když je uzávěrka účetnictví, uzávěrka projektů a když se organizuje nějaká benefiční akce.
V současnosti mi v tom velmi pomáhá jeden
spolupracovník.

Kde všude jste schopni projekty realizovat?

Kolik projektů jste doposud realizovali?

Veškeré naše projekty, které v současné době běží,
se realizují v Nikaragui, ale
právě díky středoevropské
partnerské síti, jejímiž jsme
členy, jsme schopni zajistit
projekty na různých místech
v Africe i střední Americe a
nabídnout na daném místě
spolupráci s prověřenými
partnery.

Realizovali jsme už tři projekty, všechny v Nikaragui. Jeden v hlavním městě a další ve venkovských oblastech. Nejdůležitější z nich, takový náš
pilotní projekt je podpora podnikání žen. Má za
úkol naučit ženy, aby sami mohli získávat finanční prostředky pomocí drobného podnikání. Dovednosti, které získávají jsou především z oblasti
lidových řemesel a z oblasti péče o domácnost.
Mohou si potom zřídit například malý penzion
nebo se uchytit jako hospodyně v nějakých hotelích. Vlastně ta naše idea, která je obsažena ve
všech našich projektech, je „pomáhat ostatním,
aby si dokázali pomoci sami“ To je také rozdíl
mezi humanitární a rozvojovou pomocí. Humanitární pomoc doplňuje nějaký akutní
nedostatek – např. když je někde
hladomor, zatímco rozvojová pomoc
je zaměřena do budoucnosti - třeba
jak naučit obdělávat pole, zavlažovat
oblast atd.

Kolik osob se zúčastňuje
vašich projektů?
Když budu mluvit o projektu
„podpora podnikání žen“,
tak do střediska v obci Diriamba, v době mé návštěvy
chodilo na vzdělávací kurzy
jednou týdně vždy 20 – 30
účastnic. Vzdělávání obstarávají místní lektorky.

Zabýváte se také CSR poradenstvím
pro podnikatele. Můžete čtenářům
Proteinu vysvětlit o co jde?

benefiční koncert ARS - Jakub Kříž se věnuje hostům

Říká se tomu CSR – Corporate Social
Responsibility. Do češtiny se to někdy
překládá jako firemní odpovědnost.
Je to vlastně nový koncept podnikatelské odpovědnosti, který vychází
z toho, že podnikatel má odpovědnost nejen sám za sebe – což je samozřejmé - také za své zaměstnance, ale
také za okolí ve kterém žije. Tzn.
Že je vede nejen k odpovědnosti
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foto: archiv autora

Jaký byl tvůj dojem z Nikaragui? Co tě tam nejvíc
překvapilo? Máš nějaké
negativní zkušenosti?

12

Negativní zážitky nemám.
Hned, když jsem tam přijel, tak jsem všude viděl
obrovskou chudobu – pro
Evropana
nepředstavitelnou. Zajímavé bylo, že jsem
pořád cestoval taxíkem,
protože cestování místní

dopravou se Evropanům nedoporučuje. Přesto
jsem si to vyzkoušel a zažil jsem zajímavou cestu
autobus, kterému v podstatě chyběla střecha.
Co chystáte v nejbližší době?
V současnosti se chystáme s partnery podat
projekt na Evropskou komisi, tak doufám, že budeme úspěšní. Dále mít jednoho profesionálního
zaměstnance a chceme rozvíjet naši činnost více
směrem CRS.
Co bys poradil všem, kteří dělají nebo by
chtěli začít dělat něco podobného?
Pro každou českou neziskovku je ideální mít silného zahraničního partnera.
V nedávné době se velmi hovořilo o odpouštění dluhů třetímu světu ze strany bohatých
států. Jak se na to díváš?

Je to spíš účetní, fiktivní operace, ne nějaká reálná pomoc. Hlavní příčinou
ekonomické nespravedlnosti
ve světě je podle mě neeJakub Kříž (24)
xistence světového volného
trhu. Škodí zejména státy
Výkonný ředitel ARS - Asociace pro
Evropské unie, USA o něco
rozvojovou spolupráci (vznik 2003).
méně, tím, že dotují své
V létě 2004 dohlížel na projekt ARS
zemědělce. Když si vezmev Nikaragui.
me za příklad cukr: v Africe
Dokončuje právnickou fakultu v
se vyrábí mnohem levněji,
Praze, zároven pracuje jako právní
EU ale na něj uvalí cla, plus
konzultant u jedné pražské firmy.
nesmíme zapomenout na
Spolupracuje na vydávání křestandotace evropského cukru
ského časopisu Tarsicius. Ve volném
– a africký cukr je najednou
čase spotuje. Rád jezdí jako vedoudražší…
Na zboží z nejchudších zemí by nemělo být
uvaleno clo. V současné
době alespoň existují partnerství mezi země (např. ČR
– Uganda).
Velkým paradoxem
je, že EU svojí politikou potraviny rozvojových zemí
zdražuje, a přitom zároveň
dává velké peníze na rozvojovou spolupráci – je to ale
mnohem méně peněz, než
o kolik chudé země přijdou
kvůli evropské zemědělské
politice. Změna této politiky
by byla samozřejmě politicky
těžko průchodná a málo populární mezi voliči.
za rozhovor děkuje
/František Kroužil/

OKUPACE

foto: www.usti.ymca.cz

Tati, tati,
jsou tady Rusové!

YMCA v Ústí nad Labem

Hradiště 4/97
400 01 Ústí nad Labem
kancelář: tel.: 475 220 831; 737 112 042 (ředitel)
e-mail: usti@ymca.cz; http://www.usti.ymca.cz

Veřejná sbírka pro klášter
stále pokračuje

Co?...Tak jim řekni, že hned přijdeme, ať počkají, no…

Z

adání tohoto článku znělo:
vzpomínka na šedesátý
osmý. Nechci zde však
vzpomínat s těmi, kdo pamatují, ale připomenout si 21. srpen
1968 s těmi, kdo se o „osmašedesátém“ budou teprve učit
v dějepisu.

Ústí nad Labem
– Veřejnou sbírku
pro aktivity YMCA,
především mateřské
centrum pohádka,
nízkoprahový klub
Freestyl, Maják centrum pomoci v krizi
a správu celého areálu., kterou pořádá
YMCA v Ústí nad
Labem stále pokračuje.
Sbírka je zaměřena na získávání
finančních
prostředků
pro
zpřístupnění této
nejstarší kulturní
památky na území centra města,
která potrvá až do
roku 2007.

Ono „budou“ má v sobě velkou
dávku nejistoty. Jak víme, mnoho učitelů, dlužno říci že jistě i
pod tlakem vyučovacích osnov,
bazíruje raději na tom, aby
středoškoláci perfektně zkrotili
problematiku řecko-perských
válek a stali se solidními znalci
Jana Husa. O moderní historii, rok 1968 nevyjímaje, se ale často nezmiňují vůbec nebo velmi
zřídka.
Přemýšlel jsem, kde se vlastně průměrný mla-

Přispět je možné v prostorách kostela sv. Vojtěcha, kde je prosklená kasa, do níž mohou
návštěvníci areálu kláštera přispívat svými dary. Je viditelně označena a byla zapečetěna
pracovníky Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město. Každý kdo přispěje se může
osobně seznámit s historií a fotografiemi, které jsou umístěny kolem instalované kasičky.
Další možností je přispět převodem na účet veřejné sbírky YMCA.
Bankovní spojení: e-Banka - číslo konta: 1111 095/2400.
Přispějte i Vy svým darem v rámci veřejné sbírky na podporu aktivit směřujících k oživení
nejstarší kulturní památky v Ústí nad Labem.
DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER A KOSTEL SV. VOJTĚCHA
Majitelem Dominikánského kláštera (kostel sv. Vojtěcha, klášterní zahrada a budova kláštera) je Česká Dominikánská provincie se sídlem v Praze.
Správcem je nevládní nezisková organizace - YMCA v Ústí nad Labem
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dý Čech může s tématem „srpnových událostí“
vlastně setkat. Napadlo mě jediné – film Pelíšky
od Jana Hřebejka. Viděl je snad každý průměrný
příslušník tohoto národa, jednotlivé dialogy z filmu už zlidověly a každá televizní repríza této šest
let staré filmové legendy přitáhne
k obrazovkám znovu davy lidí – i
mladých. Pelíšky (1999) se líbily nejen divákům, ale i kritice, my je ale
teď nechceme recenzovat. Film Pelíšky je vlastně sám o sobě recenzí.
Recenzí roku s pořadovým číslem
1968. Recenzí plnohodnotnou, se
všemi nutnými atributy, jaké má
správný literární (v tomto případě
spíše filmový) útvar tohoto žánru
mít, tedy břitkostí, živým jazykem
a hlavně kritickou reflexí, jejímž
předmětem se ve filmu stala doba,
o které vypráví, tedy druhá polovina šedesátých let minulého století,
v probouzejícím se, avšak stále socialistickém Československu.

Jiří Kodet dával v Pelíškách bolševikovi „rok, maximálně dva“.
Protáhlo se to nakonec na jednadvacet.

Pelíšky jsou ale zároveň pouhou
recenzí a ničím víc. Ukazují nám, co
se autoru scénáře Petru Jarchovskému či tvůrci literární předlohy

OKUPACE

IMPULZY

filmu spisovateli Petru
v roce 1968 dokázaly,
Šabachovi na tehdejší
že se takoví lidé našli,
době líbilo nebo nelíalespoň v prvních pobilo, a hlavně se podřisrpnových měsících.
zují tomu, aby se totéž
líbilo divákům. Jinak to
Okupace Českoslovenani nešlo, netočili doska ale neznamenala
kument, ale komedii, a
jenom onen pověstný
dobrou.
přílet letadel a tanky
Možná bychom
v ulicích českých a
ale měli dát pozor na
moravských
měst.
zkratkovitost, kterou
Znamenala i střelbu,
film nabízí mladým di- „Tati, tati, jsou tady Rusové...“ Nechápající otec znamenala zraněné
vákům, narozeným až komunista v podání Miroslava Donutila.
a znamenala mrtvé.
těsně před koncem koPřinesla
znásilněné
munismu nebo ještě později, zkrátka všem, kdo ženy, zničené rodiny i majetkové ztráty. Lidé
na základě svých vlastních životních zkušeností umírali nejen v srpnu, ale i v dalších měsících.
a vzpomínek nedokáží rozlišit, v čem byla doba, Oběti přineslo také první výročí okupace v srpnu
o které Pelíšky vyprávějí, jiná než ta, ve které se 1969. Spontánní demonstrace byly tehdy rozehnatáčely.
nány střelbou lidových milicí.
Bylo by velkou prohrou ve válce o zachování národní paměti, kdyby si dnešní patnáctiletí Letos 21. srpna uplyne od okupace naší země 37
dokázali při vyslovení pojmu „okupace Českoslo- let. Nezapomeňme.
venska vojsky států Varšavské smlouvy“ vybavit
pouze nadpis tohoto článku. Pokud se někteří
/Vojtěch Berger/
pamětníci dokázali vyrovnat s příchodem bratrských armád s takovým humorem, jako „peo příčinách okupace Československa viz též
líškoví“ hrdinové, budiž jim to ke cti. A stovky,
PROTEIN 07/2004
možná tisíce protiokupačních nápisů na zdech

Prázdninové luštění
pro Ymkaře o ceny!

Poznali jste
civilizaci,
táhněte domů!
Z tanků se dá střílet
- ne vládnout !

Soudruzi sověti,
pročpak i do dětí?
Copak vám dělají?
Ty zbraně nemají!

TAJE
ního
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IMPULZY
Kdo odpoví jako první vyhrává MENŠÍ

foto: archiv autorky / images.google.com

G. První obyvatel planety Země druhu Homo;

cenu , kdo pošle první vyluštěnou ce- ojedinělá pamětihodnost, kterou se v ČR může
lou křížovku – všechna políčka - vyhrává
HLAVNÍ cenu
Pokud nejrychlejší bude zároveň
mít i všechna políčka, pak vyhrává obě
ceny!!!
Pozor! Aby vám byla HLAVNÍ výhra
přiznána musíte poslat vyplněnou
křížovku – nejen text tajenky (stačí ale
mailem – scan, xerox nebo je ke stažení
na www.ymca.cz/protein/krizovka0508.xls.
Neprozradíme o jaké ceny jde,
ale v obou případech jde o elektrické
přístroje, takže žádné lízátko. (Zasílejte
na vojta@ymca.cz)
SVISLE
A. Předseda YMCA v ČR; písmeno vypadající jako
zvíře které vydává zvuk znějící jako totéž písmeno ovšem s háčkem
B.
Termín označující „něco existujícího“; z
čeho měl krteček kalhotky (bavlna to nebyla)
C. Když se něco stane v 17:30 a něco dalšího v
17:35, tak ta druhá událost se ve vztahu k té první stane kdy? - vyjádřete předložkou; ochránce
přírody (mám na mysli ty pravé); písmeno sestávající se ze svislice a tří kolmých vodorovných
čárek
D. Zkratka Úřadu dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu; naplno
E. Předpona vyjadřující „3něco“; africké dřevo
používané na zahradní nábytek; iniciály spisovatele Asimova
F. Předložka pojící se s 6. pádem; způsob snímání
nebo zpracování kinematografického obrazu,
kterým se určité situaci dodává dojem skutečnosti; jedna z her Divadla Járy da Cimrmana

pochlubit pouze Praha a Olomouc

H. Jedna z kultovních kapel V.Václavka; zkratka
Světového esperantskéhu svazu; označení zpravidla nejmenší místnosti ve veřejných budovách
(no, možná si to někdo značí i doma…)
I. Fantastická kořenová pochutina; doplňte první písmeno zkratky organizace vydávající tento
časopis a poslední číslici letošního letopočtu
- ovšem v latinské formě; jeden ze základních
anglických biblických překladů
VODOROVNĚ
1.
Zkratka Evropského parlamentu; oddělení; písmeno, které se neobjevuje ve větě: Dnes
jsem si dobře pochutnal a přitom to nebylo ani
drahé ani nezdravé, navíc mě neobtěžoval ani
cigaretový dým nebo pach fritovaných šniclů (Q
a X to taky není).

Houby, houby, houby

2.
Výraz vyjadřující váhání; mladík vyznačující se moderní úpravou porostu hlavy (např. 2.
místopředseda YMCA v ČR).
3.
Chem. značka Astatu; Eva Peron; iniciály
baskytaristy bývalé kapely Futurum
4. První
část zvuku hodin; iniciály legendárního trenéra
sovětských hokejistů; bylina z čeledi hvězdnicovitých (lat. Anthemis)

Prázdniny jsou časem aktivního sportová- tak, jako právě říše hub. Vždyť tyto excentrické
avšak jedovaté houbičky, které se snaží celou

ní, kdy vaše tělo dostává pořádně zabrat svou nádherou upoutat naší pozornost, našemu

oku lahodí, ale kdo by jen podlehl jejich kouzlu,

5. Označení určité oblasti v telekomunikačních
službách; samohlásky pěkně za sebou, jak jsme
se je učili ve škole

a v žilách koluje hutná dávka adrenalinu. bude do smrti litovat. Zato taková obyčejná bab-

6. Klam; něco, co když darujete, tak tím můžete
někomu jinému zachránit život

vě vybaví veškerým potřebným náčiním, vá a její chuť jestli je lahodná.

ka nebo pravý hřib, si nenápadně roste v mechu

I naše rodinka se každé prázdniny pečli- a dokonale splývá s okolím. Není důležitý vzhled
houby, ale to jaká je uvnitř, jestli není příliš červi-

sbalí košíky a kudly a vyráží vstříc ušlech-

7. Společné vyústění vylučovacího a pohlavního
ústrojí, zejména u obojživelníků, ptáků a plazů;
způsob připojení sítě u PC

tilému sportu – houbaření.

V

onen čas se v našem taťkovi vždy probouzí
pudy lovce a sběrače smíšené s projevem
ryzího češství, že co je zadarmo, to musím mít. Nechápu jak to v dávných dobách řešili
pravěcí houbaři, ale já silně postrádám své brýle
ležící doma u televize. Jsem tudíž připravena o
možnost objemné kořisti, za to se mou hlavou
jak slimáci táhnou filozoficko-mykologické myšlenky.

8.
Značka kvalitních elektrospotřebičů (pokud se Vám to pane řediteli zmíněné firmy bude
zdát jako reklama, nebráníme se sponzorskému
daru); volání dívky jistého jména - domácky;
skinheadské slovíčko
9.
Pomalé zvířátko; přezdívka autora této
křížovky - ovšem pozpátku
/Hezký zbytek léta přeje (9b - pozpátku)/
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Nálezy pestře oděných muchomůrek a zářivě ohnivě červených holubinek vrhavek mě přivádí
k jasnému závěru. Nic se nepodobá lidské říši

Ne vždy však tento nevinný vzhled znamená, že je houba dobrá. Některé jedovaté houbičky prohlédly tento trik a vzaly na sebe podobu
jedlých kolegyň. Takový hřib satan je toho dokladem. Jejich převlek však není neprohlédnutelný
a při řádném zkoumání, někdy i lehkém ochutnání, jejich lest prokouknete. Platí tedy pravidlo, že
než si nějakou houbičku přivedete domů, nejprve
si ji raději pořádně oťukejte. Takové dostaveníčko
s Muchomůrkou tygrovanou namísto domnělého
„masáka“, se vám může stát osudné.
Vyskytují se, ale i houby, se kterými se každý
z nás v životě někdy setkal. Pozornost na ně
nepadá pro jejich líbezný vzhled, ale naopak pro
nepříjemný odér, kterým tyranizují své okolí.
Jsou zapšklé a lidé se jim raději vyhýbají. Ten, kdo

TENSING

TenSing Ostrava-Jih
zakončoval sezónu

den opomíjíme a přesto i ony dokážou vaši polévku správně ochutit. Znalý mykolog však nikdy
neužije termín prašivka, neboť ví, že každá houba zde plní svou funkci.

je ničí, však nedělá dobře, protože, když jim dáte
šanci a správně s nimi naložíte i oni mohou být
jedlé.
Jiné houby, jako například takový slizák lepkavý
s bráchou slizákem mazlavým, nás mohou odradit svou úlisností, ale i ty časem sliz přejde a při
správném zacházení jsou to houby výtečné.
V lese, stejně tak jako ve městě, bychom našli
spousty zajímavých a rozdílných týpků a individuí a tak se nemůžeme divit, že i zde najdeme
houby podezřelé nebo dokonce cizopasné. Jiné
houbičky zas vypadají tak drobně, že je den co

Všimli jste si, že ani v lese nenajdete nikdy dvě
houby stejné? Některé jsou více sklenuté, některé s tlustou nohou, útle žilkované, se slabým zápachem nebo voňavé, s pokožkou žlutavou nebo
s přejemným nádechem růžovým, s kloboukem
nízko posazeným nebo naopak deštníkově rozloženým. Některé si rostou o samotě a některé
dávají přednost společenstvu. Mohli bychom je
nalézt na různých místech od bažin a rašelinišť
po suché smrkové háje. Obvykle, tak jako na
jiných částech naší Země, zde najdeme houby
vzhledově rozdílné, které se tak přizpůsobily svému prostředí. I když máte jasno, co v lese nebo
koho v životě vlastně hledáte, kromě repelentu a
svačiny si na cestu přibalte i spoustu trpělivosti.

sešla v K-TRIU. Stavěla se aparatura,
dodělával tanec a zkoušel společný
tanec. Všechno opět na poslední
chvíli. Kolem 17:00 jsme měli zvukovou zkoušku, kde všechno ještě
vypadalo dobře. Dozvěděli jsme se
také, že na úvod nebude náš pečlivě připravený úvodní tanec pro celý
sbor, ale nástup s tleskáním a hned
na to písnička od skupiny Rasmus
v podání Táni! Už se blížil začátek
koncertu a začali přicházet naši příbuzní, spolužáci, kamarádi a všichni
ti, které jsme pozvali. Všichni jsme
se sešli před sálem, chytli se za ruce
a vedoucí pronesli jako vždy modlitbu, popřáli jsme si hodně štěstí a
koncert mohl začít!!

No a takový správně stravitelný TenSing nebo
Ymku bychom mohli přirovnat ke smaženici.
Jsou tu spousty rozdílných lidiček, a i když to
vypadá někdy jako pořádný mišmaš, všichni jsou
jedlí a dohromady tvoří směsici nezapomenutelné chuti.
/Veronika Kočová/

VELKÝ KONCERT V K-TRIU, 9.6.2005

I na takhle velkou a hranatou houbu můžete v lese narazit. Myslíte, že je jedlá…?
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Nastoupili jsme a vše bylo v pořádku.
Při první písničce sbor jenom trošku
otálel vždy na začátku, kdy měl začít zpívat….to bylo asi tou nervozitou! No, byly písničky, které se nám
povedly, jiné méně, každopádně to
nebyl jeden z nejlepších koncertů…
Sbor neslyšel kapelu, kapela sbor a
tak se stávalo, že sbor už nezpíval
a kapela jela dál. To však bylo pro
diváky dobrým pobavením a snad si
i mysleli že je to v programu! Naše
charismatická kapela se vždy nějak
omluvila a mohlo se pokračovat.
Tance se povedly - společný taky.
do koncertu jsme zahrnuli i soutěže
o sladké ceny. Na závěr se tančil
společný tanec YMCA - přidali se i
vepředu stojící diváci.

raz byl v 15:45 a koncert měl začít v 18:00.
Ale Pavel, Tomáš, Andy a Peťa se sešli už kolem jedné hodiny v YMCE aby naložili aparaturu a nástroje. Vše probíhalo v pořádku, ovšem
až do té doby, než přijel Terry s autem do kterého se měly všechny věci naložit. Z auta proudem
tekla nafta a nebylo schopné provozu. Naštěstí
se našli ochotní rodiče, kteří dali k dispozici svá
auta a vše se mohlo odvést.

Tento koncert opravdu nepatřil mezi ty nejlepší,
ale i takové musí přijít. Užili jsme si ho, diváci myslím že taky! Celý koncert jsme věnovali
hlavně dvěma osobám! A to: Leničce, která kvůli
zdravotním důvodům s námi nemohla být a Haničce, která nám odjíždí s Terrym na tři měsíce
do Ameriky. Takže díky úplně všem co tam byli myslím že jsme na tomto koncertu dost pracovali - vedoucím, za trpělivost a divákům, že si našli
čas.

Již kolem třetí hodiny se většina tensingářů

/Kačka a Pavel/

S
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ilustrační foto: www.ostrava-jih.wz.cz

ANTIREKLAMA

TENSING

KONCERT NA NAMĚSTÍ SNP
Tento koncert se uskutečnil 17.6.2005 na náměstí SNP v rámci Slavnostech obvodu Ostrava-Jih.
Měli jsme vyhrazený čas 25 minut a připravených
6 písniček ( Lumír-SUM 41, Cesty, Believer, Awesome God, Amazong Love, Open the Eyes).
Sraz byl v 15:00 na náměstí. Někteří
zde byli dříve (jako
například Hanka, Karel,
která se stihla zásobovat vodními pistolkami…). Pomalu jsme se
začali shromažďovat.
S každým příchodem
jednoho člena jsme
byli většinou všichni
mokří (vděčíme tomu
Hance, Terezce a pak
tak střídavě všem….)
No po trošce zábavě
a tak taky kolem 15:
30 jsme se rozhodli
začít
něco
dělat.
Někteří (myslím že
většina kluků a nějaké
holky), šli pomoct
Andymu s aparaturou
a ostatní pokračovali
v „úúúžasné zábavě“
o to, kdo bude nejvíce
mokrý. Vlastně to byla
hra jen těch kdo měli
zrovna v ruce vodní

Rádio Haló
Futura

pistolku… Ještě k
tomu se rozpršelo,
takže to bylo o to
vtipnější.
Později jsme
se přesunuli do šatny,
který byla určena jen
nám!!! Tam proběhlo
rozezpívání a zkoušeli
jsme ještě na poslední
chvíli písničky. Pak
byla chvíle volna a měl
přijít koncert. Tedy
kolem 16:30. Teď po
mě nechtějte vědět
jak se to všechno
stalo, ale náš koncert
se neustále odkládal
a mám takové tušení,
že jsme začali až 17:35
=) No… začal Lumír
a už první písnička
sklidila
úspěch.
Koncert se fakt moc
moc
povedl.
Byl
krátký, ale užili jsme
si ho a podali myslím moc dobrý výkon. Po
skončení nastoupila revival skupina Buty: Tichá
parta. Zpívali některé z jejich velmi známích
písniček a nakonec i jednu přidali. A to píseň
„Vrána“ v moderním podání. Kolem půl osmé
jsme se všichni začali rozcházet. Koncert se
opravdu strašně moc povedl a fakt díky všem!!!
/Kačka/
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foto: www.kscm.cz

Byl to ten neslavný den, kdy
k nám bylo zavedeno vysílání
Rádia Haló Futura, internetového rádia KSČM – Komunistické strany Čech a Moravy.
Komunistické rádio
má ve svém logu
maják a heslo
„Maják do jiné
budoucnosti“.
(Pozn. autora:
Doufám, že ne mojí.)

K
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SČM v sobotu 25.6.2005 oficiálně zahájila
zkušební provoz svého internetového Rádia Haló Futura. Komunistická strana tak
jako první využila loňské novely zákona o politických stranách, která politickým uskupením
umožňuje provozovat rozhlasové a televizní vysílání. Senátu se jej nepodařilo zablokovat. Tento
oficiální začátek však se ukázal býti poněkud
planým poplachem, neboť technické problémy
jej provázejí téměř celý další měsíc (ale beru,
je to zkušební vysílání). Když jsem se na internetu dočetl, že toto rádio mimo jiné uvedlo i
medailónek o Karlu Krylovi, tak jsem nezaváhal
a ze studijních důvodů si jej také pustil, a to
19.7.2005.
Playlist hudby je velmi košatý. Kromě
očekávaných „(s)hitů“ 80. let – Helenky
Vondráčkové, Michala Davida,… se ovšem objevují i písně Petra Jandy, který je známý svými
pravicovými postoji. Neumím si představit, že
jsem hudebníkem a hrají mou hudbu v politickém – propagandistickém rádiu, s jehož postoji
nesouhlasím, ale to přenechám k řešení těm,
kteří jsou do éteru z těchto vln šířeni.
To že chce rádio zasáhnout opravdu
širokou posluchačskou, a tím pádem voličskou,
obec naznačují další vysílané kapely a zpěváci.
Šíře žánrů je nevídaná: Beatles, Sex Pistols,
známý spirituál Happy Day, v jehož textu se
to hemží Ježíšem, Latinsko-americké rytmy

(zřejmě sentimentální vzpomínka na F.C. (to prosím není zkratka fotbalového klubu), Rammstein
s hitem Amerika (i když je vlastně proti americkému imperialismu, takže sem tudíž patří), pak
ovšem také slovenský rap – nevím, co je to za
kapelu, ale text byl opravdu hustý (i když také
odpovídá komunistickému protizaměření), něco
jako (nepřesné úryvky): Farár v luxusnej fare,
v novom aute, jazdí na zahraničné dovolenky,
farníci na podpore, ministranti s košíčkom straší,
chcú ovládať ludí a ich mysle riadiť, kážu akú
voliť stranu, zabúdajú na to čo sa píše v Písme
a čo kázal Kristus, raz ich bude súdiť a to kurva
prísne, kazu vodu zpíjajú sa vínom, spočíta im to
pri poslednom súde…
Zvláštní kapitolou kulturního zážitku pak
je, když skončí Pistole a po nich zazní Alexandrovci, nebo po Rammsteinu pustí známého
Partyzána (skal a stepí divočinou, hladový a roztrhán, s puškou v ruce s ohněm v srdci uhání
vpřed partyzán). Sovětské a budovatelské písně
jsou pevnou součástí hudební nabídky tohoto
kanálu, stejně jako (mohu-li soudit z několika
hodin poslechu) i hudba punková, která v poslouchaném časovém úseku tvořila téměř 50%.
Můj zanícený poslech ovšem přerušilo následující
oznámení moderátora (asi v 9:30):
„Bude následovat 30 minutová technická
přestávka ve vysílání, děkujeme za pochopení“.

ANTIREKLAMA
Dále znělo jen ticho,
postupně však do éteru
začal
pronikat
hlas
techniků:
Jo,
tohle
je
z magneťáku… aha, tak
tam já mám furt něco
špatně zapnutýho…
Haló haló haló, slyšíme
se, halo 1, 1, 1…
Hm hm hm, hm hm hm,
zas to nejde krucinál,
pííísk,
todle,
todle,
todle, pííííísk, haló,
haló, aha aha, todle já
potřebuju … (zvonění
telefonu)…
Pam, pam, haló, ťukání do klávesnice), pam,
pam, (tútání telefonu).
Tak teďka nevím, ... když já to udělám… ach jo,
tak to ne, p-p-p, tak není nic slyšet, (šílená echa),
pam pam, tam tam…
Proč je to tak nahlas, monitor je tohleto, tak to
stáhni, tak a a a.
Konečně opět hudba: Vódú népíjém, my pijeme
rum.., asi po 8 sec, opět konec vysílání.
A opět technici:
V čem je problém, teď vysíláme přes vysílání,
asi bude lepší, když to budete poslouchat na
sluchátka, pod tím šumí jako když vysíláme z Argentiny, stále šum, pořád, ten bordel jde vocať.
To je ten šum, mezitím je náhal zespod, ale ne
zase tolik. Teď je to dobrý, teď mi tam nic nezní,
to jsou zavřený vokna. To se seřizuje tímhle knoflíkem a tady si to musíte hlídat ať vám to neleze
do červenýho.

Opět hudba: Vódú népíjém… úryvek písně
– několik sekund.
A opět technici: Můžete kamkoliv, to je jedno…
Raz dva tři čtyři – zkouška mikrofonu – jó běží.
Moderátor: „Takže vážení přátelé je konec výluky
a pokračujeme příbojem revolučních melodií,
příjemný poslech.“
Ovšem po asi hodině a půl, půlhodinové
technické přestávky, se rozhostilo opět ticho –
revoluční melodie se nekonaly… Ale asi po dvou

Za nás mluví Lenin...

rádia Haló Futura na vlastní uši. Někdy jsem se
velmi bavila poslechem hitovek od Kroků Františka Janečka a jemu podobných, ale jindy..

Komunisté zahájili vysílání

Teenager´s Camp
Ústecké Ymky
nikánském klášteře v Ústí n/L. Teenageři
se budou moci mezi sebou seznámit prostřednictvím interaktivních her a soutěží.
Bude představena celotáborová hra o poklad Evropské unie.

Návrh dvou možností zdravého
přístupu k Rádiu Haló Futura:

Sobota 2. 7.
dopoledne – tzv. „pracovní den“. Úptava
klášterní zahrady pro 14ti denní camp – příprava lanové dráhy a prolézačky, sportovních her pro olympiádu teenagerů, bazén
s vodou ad.
odpoledne – kvalifikace na Olympijské teenagerovské hry, představení táborového
časopisu, večerní téma: „Cítím se být Evropanem ?“

1. Rádio bojkotovat!
2. Rádio poslouchat! Ovšem pak nevolit
KSČM. Tím vznikne u komunistů zdání
širokého posluchačstva a tím i naděje
velkého voličstva, budou tedy do internetového rádia dávat peníze, které se
jim ve volbách nezúročí. Výsledný efekt
– oslabení KSČM.
minutách zvuk naskočil a tak jsme mohli stihnout
konec písně Pavla Nováka – Má malinká (zřejmě
byla jen málo revoluční).
Poté však následovala Sokolská hymna.
Kéž by zůstalo jen u ní…
/J. V. Hynek/

V YMCA Ústí nad Labem to o prázdninách
opět žilo. Mladí z okolí se pod jejím
vedením vydali na Teenager´s Camp.

PS: Vím, že antireklama je také reklama, ale
sázím na inteligenci čtenářstva tohoto exkluzivního časopisu.

Předkládáme vám podrobný program
jejich netradičního tábora, který Vám
může sloužit také jako dobrá inspirace.
Na závěr si můžete přečíst rovněž

Nejvíc mne ale zaujalo, jak
vlastně provoz rádia komunisté zahájili. Na jednu stranu se distancují (jak kteří
– pozn. red.) od zvěrstev
která se děla za minulého
režimu, ale vysílání svého
rádia zahájili projevem V. I.
Lenina... Takhle tedy vypadá
to distancování? A co takhle kdyby si neonacisté, jen
v nějaké mírnější formě a
pod jiným názvem vysílali do
internetového éteru výlevy
svých ideových vůdců?

Leninovým projevem

D

onesla se mi novina, že
ani Vojtu Hynka nenechalo komunistické rádio
chladným. Nemohu si přesto
odpustit svých pár vět k tomuto neuvěřitelně drzému počinu
našich „třešničkových“ spoluobčanů. Od doby rozhovoru
s jedním mladým a rudým revolucionářem a jeho slovech o
přípravě domácích i světových
převratů (viz Protein 4/2005)
jsem silně alergická na věci tohoto typu.
I já jsem si vyzkoušela poslech

foto: www.usti.ymca.cz

Předseda KSČM Miroslav Grebeníček

neformální zhodnocení celé akce očima
příme aktérky Jany Mydlilové.
Pořadatel:
YMCA v Ústí nad Labem – Křesťanské sdružení
mladých lidí
Příměstský kemp proběhl mezi 1. – 14. červencem 2005 v Ústí nad Labem a okolí, o svátcích
mezi 5. a 6. červencem 2005 na farmě v Radonicích u Prahy.

Program:

/Eliška Venglařová/
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Pátek 1. 7. v 18°° hod.
– seznamovací párty pro teenagery v prostorách nízkoprahového klubu Freestyle Domi-

Neděle 3. 7.
– výlet do planetária v Teplicích spojen
s prohlídkou lázeňského města a návštěva pořádné cukrárny. Večerní téma: Film a fantazie
– Pán prstenů.
Pondělí 4. 7.
– výlet teenagerů po krásách Ústecka – Erbenova vyhlídka, Bertino údolí spojeno s fotografickou akcí „Moje město“. Večerní téma: „Proměny
přírody v průběhu staletími“.
Úterý 5. 7. a středa 6. 7.
– dny plný zábavy, volejbalu, fotbalu, dalších her
doplněný o vyjížďku na koních a noční přespáváním pod širým nebem. Večerní zamyšlení u ohně
na téma „Přátelství“ a „Život ve městě nebo na
vesnici“.

foto: www.usti.ymca.cz

Čtvrtek 7. 7. – celodenní hra na téma „Po
stopách historie města
Ústí nad Labem“ s návštěvou muzea. Večerní téma: „Historie s pohledu dnešní doby“.
Pátek 8. 7.
– výlet do ZOO v Děčíně spojený s návštěvou
aquaparku
spojený
s fotografickou akcí
„Moje město“. Večerní
téma: „Planeta bez zvířat, je to možné ?“
Sobota 9. 7.
– Olympijský teenagerovský den – obdoba
deseti disciplín Olympijských her. Disciplíny:
běh kolem klášterní
zahrady, skok do dálky
z místa, hod petanquovou koulí do dálky, hod
sirkou do dálky, hod
frisbeem do předem
určeného prostoru ad.
Večerní téma: „Olympijské hry – cíl každého
sportovce ?“
Neděle 10. 7.
– O poklad klášterního
tajemství.
Celodenní hra prošpikovaná
indiciemi, které teenagery dovedou přes
hrad Střekov, Ústecká
zdymadla,
Vaňovské
vodopády, vyhlídkovou
restauraci s názvem
Větruše do klášterního
sklepení v areálu Dominikánského kláštera,
kde bude uschován
poklad. Večerní téma:
„Tajemství života“
Pondělí 11. 7.
– Překvapení! Samotní
teenageři si anketou a
diskusí určí, jak by tento den chtěli strávit. Alternativou je volný den
plný cachtání v bazénu,
sportovního vyžití a her
na klášterní zahradě

Dominikánského kláštera. Večerní téma:
„Umění se správně v
životě rozhodnout“.

publiky. Hra se odehrává na Dětské mapě Evropy
za současných poměrů, které taktéž hrají svou
roli při obchodování, cestování a vyjednávání se
zástupci jednotlivých republik.
Nad vším bdí prezident Evropské unie /hlavní
vedoucí Teenagers campu/, který má právo veta
v každé republice, oblasti a městě, pakliže je způsob jednání teenagerů při obchodování a komunikaci korupční, neférový, či jinak nátlakový.

Úterý 12. 7.
– výlet do Tisé a okolí
nádherných skal spojený s fotografickou
akcí „Moje město“.
Večerní téma: „Příroda
zachycená fotografií“
s prezentací fotografií
z akcí „Moje město“.

FOTOGRAFICKÁ AKCE „MOJE MĚSTO“
- putování s fotoaparátem po blízkém okolí
našeho města. Každý si bude moci s digitálním

Středa 13. 7.
dopoledne - výroba časopisu Teenagers campu s přílohou ve formě
„cedéčka“, kde budou
fotografie z celé akce.
večer 18°° hod. - závěrečná párty pro teenagery v prostorách
nízkoprahového klubu
Freestyl v Dominikánském klášteře.

Hry a další akce:
CELOTÁBOROVÁ HRA „O POKLAD EVROPSKÉ
UNIE“
– hra zaměřená na komunikaci a rozvoj taktických dovedností teenagerů v různorodých
oblastech lidské činnosti, které jsou v duchu
demokratických a křesťanských principů. Každý
teenager získá jedno výchozí město v Evropě,
z kterého cestuje do dalších měst a států. Zís-

Čtvrtek 12. 7.
dopoledne – vytisknutí časopisu Teenagers
campu, vyhodnocení a
ukončení campu s rozlučkovou hrou.

fotoaparátem vyfotit několik snímků a vyzkoušet
si, jaké je to být na chvíli fotografem. Nejzdařilejší fotografie budou prezentovány v prostorách
kláštera v chodbách u nízkoprahového klubu
Freestyl, vedle snímků z minulých akcí v loňském roce. Akce je otevřena všem účastníkům
Teenagers campu, které zajímá fotografování a
chtějí Ústí nad Labem poznat zase z trochu jiného úhlu.
/YMCA Ústí nad Labem/

Cíl akce:

Rozvíjet
přátelství
mezi dospívajícími dětmi a společně vytvářet
prostor pro neformální
vzdělávání, nové nápady a aktivity pořádané
v Ústí nad Labem a
okolí. Camp bude zároveň prostorem pro
relaxaci a odpočinutí
o formálního školního
vzdělávaní.

Teenagers
podpořily:

camp

MŠMT ČR, Jan Dorant
– výroba lahůdek a VZP
ČR.

Kontakt:

Filip Hušek 737 112 042
/hlavní vedoucí Teenagers campu/
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kává nové pamětihodnosti, kulturní zvyklosti,
živočichy, rostliny apod. té, či oné země, které
mu později pomohou v parlamentním systému
získat funkci starosty města, správce určité oblasti, ba dokonce i prezidenta dané republiky.
Cílem hry rozhodně není zabrat celou Evropu, ale
naučit se jednat s druhými teenagery zastupující
jiné demokratické republiky. Měnou v této hře
není Euro, ale daleko tvrdší měna, a to je „1 ymkáč“. Za tuto platební jednotku lze nakoupit vše,
mimo funkce starosty, správce určité oblasti a
prezidenta dané republiky. Toto vše může získat
jen ten, kdo nabídne ostatním teenagerům
zajímavý rozvoj daného města, oblasti a re-

ALTERNATIVA

foto: www.usti.ymca.cz

Jak jsme si v Ústí nad
Labem užili prázdniny

KDO/AKCE

foto: internet

KDY

KDE

Czech Rock Block

FruFru

N

evím, jak jste ve vaší
Ymce prožili začátek prázdnin, ale my
v YMCA Ústí nad Labem jsme
si ho užili opravdu na 100%.
Prošli jsme celé okolí
kláštera, ve kterém jsme
přespávali a užili si spoustu
legrace. Navštívili jsme Tiské
stěny, ústeckou nemocnici,
kde jsme si prohlédli vrtulník a také např. městské
muzeum. Každý večer jsme
si povídali na různá témata a
zpívali si.
Nejlepší z celého
campu byla však návštěva
Radonic. Měli jsme se projet
na koních a spát pod širákem. Tak jsme pod širákem
spali. Ve čtyři hodiny ráno
pro nás přišel Filip Hušek, že
máme jít do chatky, protože
prší. Ráno jsem se vydala
udělat do chatky s kuchyňkou snídani. Na pohovce
vidím ne zrovna dobře
vypadajícího Filipa. „Co se
děje?“ zeptám se. A co myslíte? Celou noc obšťastňoval
stromečky… vy určitě víte
čím :-) Tak jsme se zase vrátili domů do Ústí. Celé dva
dny pršelo a pršelo. Ale po
tom, co se vrátil Filip už to
bylo zase všechno v pohodě!!!
Ve všem musíme hledat
to pozitivní, takže možná
bylo štěstí, že bylo Filipovi
špatně už v Radnicích, protože potom jsme si mohli
zbytek tábora naplno užít :
-) Všem se tábor moc líbil a
doufáme, že si ho zase brzy
zopákneme!!!

Kalkata fest

Keltská noc

Aneta Langerová, Divokej Bill,
Törr, Komunální odpad…

18/8/05 Plzeň (Zach‘s pub)

koncert

12.-14.8.2005 Háskov, Krkonoše
Praha (T-Mobile
30/8/05 Arena)

koncert

27/8/05 Lipnice nad Sázavou

Sto zvířat, Vypsaná fixa, Gaia
Mesiah, Wohnout, Support
Lesbiens, Nahoru po schodišti
dolů…

12.-13.8.2005 aeroklub Tábor

Apocalyptica, Sunshine,
Kosheen, Hypnotix, Wohnout,
UDG, Southpaw, Skyline,
Priessnitz, Tata Bojs, 100°C,
Clou, Nana Zorin...

13/8/05 Pohoří u Dobrušky

koncert

Natruc

20/8/05 Kolín

Greenland Whalefishers (NOR),
Divokej Bill, Vypsaná fixa, ZNC,
Clou, Southpaw, Blue Effect,
Wohnout…

No use for a name
(USA)

30/8/05 Praha (Futurum)

koncert, předkapela: Suffer

20/8/05 podhradi Okoře

Bůh ví, Kryštof, Aneta
Langerová, Divokej Bill, Ready
Kirken, Mig 21…

Okoř

Rock for Churchil

Rock na valníku
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13/8/05 Jihlava

Vypsaná fixa, Gaia Mesiah,
Divokej Bill, ZNC, Wohnout, Jaksi
Taksi, Tři sestry,

Monkey Business

Řev Řevnice
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Aneta Langerová, Divokej Bill,
Törr, Komunální odpad…

Sto zvířat, Imodium, Hm…, Psí
vojáci, Wo.Co.De…

Kvílení 2005

/Jana Mydlilová/

6/8/05 Plasy

26.-27.8.2005 Lázně Bohdaleč

Korn

Love Planet

CO/KDO

12.

-

13. 8.
2005 Vroutek (Myslivna)

25.-27.8.2005 Slaný

27/8/05 Řevnice

Gaia Mesiah, 100°C, Wohnout,
Krucipüsk, Mary Jane (UK),
Nukleární vokurky, Kurtizány z
25. Avenue…
ZNC, Imodium, Sto zvířat,
Peshata, Post-it, Tleskač, Totální
nasazení, Ska‘n‘daal,
Vypsaná fixa, ZNC, Divokej Bill,
Wohnout, Skyline…

ALTERNATIVA

ALTERNATIVA

Sázava fest
Sto zvířat

Trutnov Open Air

Vizovické trnkobraní
Žlutý fest

4.-7.8.2005 areál Ostrov
25/8/05 Praha (Vagon)

koncert

Praha, Střelecký
30/8/05 ostrov

koncert

19.-21.8.2005 Trutnov

Mňága a Žďorp, FruFru,
Timudej, Southpaw, Ska‘n‘dal,
Psí vojáci, Záviš, Post-it, Lord
Bishop (USA)…

26.-28.8.2005 Vizovice

Vypsaná fixa, Wohnout, UDG,
100°C, DMIB, Iné Kafé, Lenka
Dusilová...

5/8/05 Pardubice

Stáhněte
si svou
hvězdu
z Live 8!

Sto zvířat, Fast Food, Sunshine,
Peshata, Green Smatrol,
Vertigo, Gaia Mesiah, Chancers,
Mńága a Žďorp, Vypsaná
fixa, 2v1, Imodium, -123min,
UDG, 100°C, Polemic, Aneta
langerová, Mig 21, J.A.R.,
Chimaski, Psí vojáci, Wohnout,
Jaksi Taksi

Desetihodinový

Divokej Bill, Vypsaná fixa,
Wohnout, Clou, Southpaw…

přenos

Live

8 vidělo v ČR 200.000 diváků.
Nebyli jste mezi nimi? Nebo

KOSHEEN

si

Britské
elektronické
taneční duo přijede
do Prahy už potřetí,
tentokrát poprvé jako
soundsystém.
Kosheen, kteří mají
za
sebou
několik
úspěšných hitovek ve
svém „oboru“ (z rádií
si můžete pamatovat
např. Hide U, Hungry
nebo z nového alba
All in my head) a dvě
komerečně
úspěšná
alba Resist (2001), Kokopeli (2003) v Praze
vžy předvedli výborný
koncert. Tentokrát se
můžeme těšit na něco
trochu jiného. Půjde
o perfektní drum ´n
bassovou podívanou,
doplněnou výtečným
hlasem welšské zpěvačky Sian Evans.

chcete

skvělý

zážitek

zopakovat? Právě pro vás tu
máme

zajímavý

internetový

tip…

N

a internetu se objevila naprosto skvělá stránka, kde si můžete stáhnout veškerá videa z charitativního koncertu live8, a to ktréhokoliv umělce a ze všech měst kde probíhal – to znamená i ty,
které jste na české televizi vidět nemohli. Videa jsou ve formátu *.MOV, jejich kvalita je nadprůměrná a jeden song má kolem 100 MB. Stahujte na http://www.sonician.com/live8/list.html.
Vychutnejte si například nádherný emotivní set U2, s Bonovými „zamyšleními“ nad rozvojovou problematikou v dnešním světě nebo raritní vystoupení Richarda Ashcrofta a britské kapely Coldplay
v populární písni The Bittersweet Symphony. Čekají na vás i jiné lahůdky, například kapela Pinkfloyd,
která se u příležitosti LIVE 8 po řadě let sešla v kompletním složení – tedy i s Rogerem Watersem.
Na své si přijdou třeba i milovníci Bjork či Petera Gabriela, byť oba jmenovaní nabídli pouze jeden
hudební kousek.
Dále na vás čekají třeba R.E.M., Paul McCartney, The Cure, Linkin Park, Green Day, jejichž zpěvák si
dokázal podmanit celý berlínský dav. Robbie Williams totéž dokázal s tím v londýnském Hyde Parku.
Na své si přijdou i fajnšmekři, kteří si dokážou vychutnat Scissors Sisters nebo třeba francouzský
popík☺

/Majda Rounová a frk/
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/frk/

co ulpělo v redakčním komíně

Norská popstar Kurt Nielsen, která se do Mělníka přijela zotavit z poruchy metabolismu (viz
foto), navštívila zkušebnu Tensingu Mělník. Poté, co občan země, kde Tensing před téměř
čtyřiceti lety vznikl, spatřil meganástěnku věnovanou měsíčníku YMCA v ČR PROTEIN, o
kterou se na Mělníku pravidelně stará tým zaměstnanců, ranila ho závistí mrtvice. Norsko

Vesele, žít se má vesele!
Příjemný zbytek léta a úspěšný začátek
nového školního roku přeje všem čtenářům redakce PROTEINU.

tak přišlo o svého jediného koně v maštali světového popu.
ANKETA: Jaký byl váš nejoblíbenější redaktor v historii PROTEINU?
Ondřej Bond Tichota
Petr Chlopin Chlápek
Vojtěch Berger (alias součást inventáře redakce)
František Kroužil (alias modřanský filantrop)
Štěpán Černý (alias frankofonní žabožrout)
Jaroslav Vojta Hynek (alias pan MS Word)
Ladislav Bušek (alias Sombrero)
Dominik Zunt (alias pan Celebrita)
Petr Sušika Siska
Madla Rounová (alias Slečna drsňák)

19 846 hlasů (celá mělnická populace)
3 000 123 hlasů (rozvětvená rodina)
10 525 456 hlasů (včetně vlastního)
10 525 455 hlasů (včetně dvou vlastních)
10 525 457 hlasů (penalizován)
10 525 458 hlasů je zástupcem ÚV YMCA v ČR
385 124 hlasů (i mexická minorita v Čechách)
nezúčastnil se (působil jako auditor ankety)
6782 hlasů (diváci unikátního filmu PROTEIN)
nelze spočítat z důvodu odjezdu auditora ankety

Děkujeme všem čtenářům za projevenou důvěru a odevzdané hlasy.
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http://protein.ymca.cz
nemáte aktuální Protein? Přečtěte si ho
na internetu!
Archiv starších čísel ve formátu PDF, možnost hlasování, anketa k dalšímu číslu,
možnost vyjádřit se ke každému článku.

Vaše příspěvky a pozvánky na akce zasílejte na protein@ymca.cz

