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Tak VásTak Vás

Tu všechny srdečně vítám. Právě držíte první číslo našeho Tu všechny srdečně vítám. Právě držíte první číslo našeho 
klubového časopisu a já se chvěji, protože si ještě nejsem zcela klubového časopisu a já se chvěji, protože si ještě nejsem zcela 
ve všem v češtině jistý a protože podnikám více věcí a mnohdy ve všem v češtině jistý a protože podnikám více věcí a mnohdy 

mi to přijde silně zbytečné. Ale moji kolegové mě mi to přijde silně zbytečné. Ale moji kolegové mě 
přesvědčovali, že si nemám nechat ovlivnit počínání nevolí přesvědčovali, že si nemám nechat ovlivnit počínání nevolí 
pubertálních návštěvníků stránek potterškoly, kterou také pubertálních návštěvníků stránek potterškoly, kterou také 

vedu, ani zabedněncům píšících nejméně 1x denně hanlivé až vedu, ani zabedněncům píšících nejméně 1x denně hanlivé až 
sprosté vzkazy na náš web. Mají pravdu. Nezastavím se a sprosté vzkazy na náš web. Mají pravdu. Nezastavím se a 

spolu s mým „týmem“ se pokusíme dělat i klubový časopis, po spolu s mým „týmem“ se pokusíme dělat i klubový časopis, po 
kterém někteří tak voláte. Najdete v něm naše články, kterém někteří tak voláte. Najdete v něm naše články, 

rozhovory se členy a různé jiné další věci. Můžete se zapojovat rozhovory se členy a různé jiné další věci. Můžete se zapojovat 
i vy zasíláním reakcí na k tomu určený mail. Velmi nás to i vy zasíláním reakcí na k tomu určený mail. Velmi nás to 

potěší. Snad se vám bude náš časopis líbit. Přeji vám hezký potěší. Snad se vám bude náš časopis líbit. Přeji vám hezký 
den.den.

Davy, ředitel klubu Davy, ředitel klubu 



Máte potíže se 
stahováním?

Nejde vám bez problémů stáhnout tento náš časopis? Nejde vám bez problémů stáhnout tento náš časopis? 
Nebo to kamarádovi nejde vůbec? Tady je pár rad, Nebo to kamarádovi nejde vůbec? Tady je pár rad, 
které by vám mohly pomoci.které by vám mohly pomoci.

1. Prověřte, zda vaše Mozilla Firefox neobsahuje 
nějakou chybu týkající se ukládaní větších souborů. 

2. Pokud váš kamarád nemá na PC program Acrobat 
Reader, nemůže soubor otevřít, protože jeho formát 
je PDF. 

Pokud problémy přetrvají, napište mi, rád pomůžu.



Droga, která neničí Droga, která neničí 
Rozhovor s Gabrielem_Atanamirionem

Jako první bude čelit nástrahám redaktora v podobě otázek 
Gabriel Vlček, jeden z největších eltonomaniaků na světě, po 
klubu známý svojí podobou s Eltonem Johnem a „zkoušením 
hrát na klavír“. Rozhovor s ním se rozhodl udělat jeho 
registrovaný partner David. 

2. Jsi v našem klubu od začátku, je něco, co by jsi v něm 
změnil?

V klubu bych nic neměnil, je senzační, jen by se mi  líbilo, kdyby 
náš počet ještě narostl. 

2. Je pravda, že díky Eltonovi už nemáš komplexy ze svého 
malého vzrůstu?



Jo, to je čirá pravda. Vím totiž, že nezáleží na tom, jak je člověk 
vysoký, ale co dokáže. I takovýhle malý, tlustý pišišvor jako je Elton 
může dokázat velké věci, mál-li dost duševní síly a to on má.

3. Čtenáře by možná zajímalo, kolik měříš….

Sto sedmdesát pět centimetrů. To je na chlapa docela málo. Ale není 
to jen tohle, co mi Elton „dal“. Hráblo mi a začal jsem hrát na 
klavír, přestal mít chuť nechat se přebarvit na černo. Zdá se, že Elton 
je mojí drogou. Drogou, která neničí a je dobrým a povoleným 
dopingem. 

4. Je u tebe nějaký den bez Eltonovi hudby, máš všechna jeho 
alba?

Jsi to sice ty, co odmítá usnout bez tiše hrajícího Eltonova CD, ale 
odpověď zní „ne“. Chvilkové ticho bez Eltona mě ničí. A ano, mám 
všechna jeho alba a mým snem je se s ním setkat.



5. Poslední dotaz, jak se ti s touhle drogou žije?

Báječně, báječně. Tuhle drogu zcela doporučuji, můžete ji beztrestně 
brát i při řízení auta, při učení, při sportu a pokud ji berete dost 
vážně, dokáže vás rozvíjet. Z jeho chyb se poučíte a jeho přednostmi 
se obohatíte. Tahle droga vás nezabije a dá vám sílu jít dál.



Tahle klukoholčičí věc a korunkyTahle klukoholčičí věc a korunky  
   Znovu nahlížím do televizního programu, abych za pár minut soptil a 
nechápal, jak někdo dokáže trávit večery u bedny s popcornem v ruce. 
Taky to dokáži, ale odkázán na svou sbírku originálních nosičů, nebo 
jednou či dvakrát týdně na seriál, který stejně není český. Nejsem 
jeden z těch, co touží po velkém luxusu, ale moje touha po satelitu 
stále roste. Tištěný televizní program prakticky neznám, když končím 
práci na PC, podívám se jednoduše na internet a moje srdce plní 
dojem, že Českou televizi, Novu a Primu odkoupil fanklub Bruce 
Willise, protože jeho filmografie se jaksi do vysílání vejde celá. Ještě 
pár dalších známějších herců dostalo od těchto společností milost, ale 
to  museli dostat Oscara, nebo mít skandály v novinách, či být tváří 
Hollywoodu. Zjevně tu panuje heslo: Co není americké není dobré, co 
nemá Oscara, by lidi nezajímalo. Jenže to je omyl! Lidé chtějí vidět 
různý sortiment a ne jen B. Willise, telenovelu či nudný český seriál, 
kde jsou pořád stejní herci. Chtělo by to omezit 



Realityshow, pořád dokola pouštěné zábavné pořady a rozšířit hudební 
záběr Noci s Andělem a hlavně přidat odvysílání nových filmů. 
Takové Dogma, Láska nebeská, Rozum a cit, Snow Cake, Dohola 
či Willow by nádherně obohatili vysílání, které by se rozzářilo v 
krásnějších barvách. Jsem moc smutný, že musím pracně shánět v 
zahraniční nosiče s filmy z dílny Rocket Pictures. Vím moc dobře, že 
jejich „klukoholčičí věc“, „Drsné holky“ či fantastický dokument 
„Vztekání a korunky“ nikdy s českým dabingem na televizní 
obrazovce nikdy nepotkám. Holt se budu muset naučit anglicky, 
přestěhovat se do Anglie, protože nějak to chtít řešit nemá cenu. 
Uvedené společnosti stejně jen odpoví, že by to nemělo sledovanost. 
Ale jak to mohou vědět? Mnoho lidí, co znám nikdy ještě neviděli v 
televizi, co by je zajímalo. Ať už to je víc koncertů Eltona Johna, A. 
Bocelliho či dokumenty o Africe od Boba Geldofa, filmy s 
Warwickem Davisem….. Televize v ČR se zaměřila jen na jeden 
určitý směr a to je špatně. 

(cw)



Á

O

T

1

2

3

4

V tajence je jméno jednoho z bratrů Davida Furnishe.

1. Počasí bez mráčků, 2. Silný vítr, 3. Domácky 
Jan, obyvatelka Norska.



Všechna práva vyhrazena. Zákaz šíření časopisu bez svolení 
šéfredaktora!! A to platí i pro jednotlivé části časopisu. Zákaz šíření 

e-mailem nečleny. Zákaz využívání názvu časopisu pro jiný 
podobný projekt.
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