
Jer_c’s letter  

Silver Rocket krachuje – desky už netáhnout 

Staré ÚV SRR se to bálo přiznat, ale je to tak. Silver Rocket krachuje, protože na to už podle Jakka 
"nemá prachy ani náladu. Zbylý tituly na skladě se rozdaj na charitu, nic novýho už nevyjde." Rádio 
Jerevan zase přineslo zprávu o ještě větší závažnosti celé situace: "Tuto zprávu můžeme potvrdit. Ale 
zbylý materiál půjde pod buldozer s vietkongskými piráty, poněvadž zájem charitativních organizací a 
bezdomovců je mizivý."  

Okamžitě po vydání této zprávy vypukla panika. Na místě jsme zaslechli zoufale křičící hlas: "Dejte těm 
pakům blbost, prosím!!! SRR nesmí skončit, musí žít!". Další přihlížející komentoval situaci rezignovaně: 
"ÚV umřelo jinak to není možný." 

V pátek odpoledne v 15:22 SEČ započala skrz fórum v Silver Rocket revoluce. V čele puče stanul nový 
šéf a začal do čela SRR dosazovat své lidi. Nový podšéf v tom má jasno: "Vyhodíme všechny ty posraný 
kapely, to jen pro začátek." A nabereme jiný, ještě neposraný? V žádném případě, desky už netáhnou.  

Nově jmenovaný marketingový ředitel představil plán: "Začnem vyrábět prcgumy. Na krabičku se logo 
vejde, název sedí a je to zapotřebí víc než ty dementní kompakty." Na tiskovce představili i modely, 
kterými hodlají zaplavit trh. Pro ukázku několik z nich uvádíme: 

Model Bourek - pro ženy 
Model Wollongong - pro intenzivní prožitek 
Model Anyway - pro drsnej rychlej sex 
Model Emems - pro brutál 
Model Esgmeq - tak velkej brutál, že bude k dostáni jen ve vietnamskejch tržnicích v Chebu (a to ještě 
pod pultem) 

Sekretářka měla nesmělý dotaz, jestli by Silver Rocket přeci jen nemohl vydat ještě jednu kapelu: 
"Mně se prostě strašně líběj ty TokyoHotel. Nevim, snad je to tim, že ten Billíček je takovej sladkej 
cukroušek, bo co... Mohli by s ostatníma klukama z kapely pak na ty kondomy dělat reklamy třeba v 
bedně, jako propagovat bezpečnej gay sex nebo tak..." 

Šéf slíbil projednání. Přišlo však důrazné pokárání shora, od samotného megaředitele: "Kdo tady kurva 
mluví o kondomech? řikali jsme že to budou PRCGUMY." Šéf musel pod tlakem učinit urychlené rozhod-
nutí a sekretářka byla nemilosrdně propuštěna. "Nic projednávat nebudeme!" 

Dlaší dramatický vývoj událostí sledujte na http://silver-rocket.org/forum. 

        Jer_C 

Nejezte z plechovky aneb vidlácká reakce na dokument o Warholovi 

Akorát jsem dokoukal na dokument o Andy Warholovi, který před chvíli odvysílala ČT2. 
No, jedním slovem - nářez! Takhle pojatý dokument o "nejslavnějším Rusínovi světa" jsem 
tedy ještě neviděl. Parta německých dokumentaristů se vypravila na východní Slovensko do 
vesničky Míková, kde žili rodiče Warhola (a dnes zde stále žije valná část jeho rodiny), nato-
čit si jeho "nejbližší"... haha, správný vidlákov, ukázaný ve svý syrový, nepřikrášlený, ale 
svým způsobem kouzelný podobě. Jo, u toho jsem se musel smát i já a to je mi tohle pro-
středí ještě poměrně hodně blízký. Hledět na to nějaký Amík z New Yorku tak si asi myslí, že 
se dostal strojem času do pravěku... ale největší velikáni se rekrutují z toho největšího 
odpadu, zase se to potvrdilo. Úsměvný bylo i to, že ačkoli byl celý dokument slovensky (sice 
nářečím, ale furt slovensky), měl titulky. Za chvíli se bude překládat i ostravština, cype... 
A proč vyhazovat šest centů za campbellovou polívku, když si můžeme uvařit svou vlastní? 
Rychlovařič máme, mrkev a cibulu tež... kobzole sice už druhým rokem ne, ale to nevadí. 
Před povodní se ty cáry papíru s Andyho podpisem naházely do pece, bylo aspoň teplo, 
otevřela se flaška slivovice a bylo hned líp. A k čemu skladovat nějaký starý škrpály nebo 
plechovky? Kocovina je nepříjemná věc a i Marilyn Monroe se občas pěkně zblila, takže 
nemá cenu moc bazírovat na nesmyslech, mí drazí extravagantní alkoholici... na zdraví! 

 

 

Silly page  

Soutěž – Kdo je to ? 
Je malý, vousatý, nenápadný. Nepříliš pohledný, obléká se nevýrazně a ještě přede 
dvěma roky o něm - na rozdíl od jeho charismatických předchůdců - svět nic nevěděl. 
Dnes je mu devětačtyřicet, stojí v čele jedné z nejmocnějších zemí planety, usiluje o 
jaderné zbraně a otevřeně vyzývá k vymazání Izraele z povrchu země. 
 
Víte, o koho se jedná ? Své odpovědi pište na redakční mail nebo SMS na 607858045 
Tři šťastní výherci obdrží předplatné na půl roku. No fakt jako... 

Jak puma 

Idiot of the month 
Po vzoru neopankáčů soutěžíme o idiota měsíce 
Není to tak dávno, asi pět let, co jsem byl uchvácen diváckou anketkou Idiot měsíce. Do ní posí-
lali lidé fotografie svých známých. Tím je nominovali na titul Idiot měsíce. Součástí nominace 
muselo být i odůvodnění, proč je daný idiot skutečně tak moc idiotský.  

Naše anketa není nepodobna. Jediný rozdíl je v tom, že z technických důvodů nám jsou fotky 
nanic. Posílejte proto své hlasy do několika kategorií. Zde jsou. 
Kategorie domácí – nominujte idiota za Českou republiku 
Kategorie zahraniční – nominujte světovou osobnost  
Kategorie Co je doma, to se počítá – nominujte své známé a příbuzné, lidi z okolí a tak 
Kategorie Narcis – nominujte sami sebe 
 
Pokud se někdo vůbec ozve, budeme mít první idioty známy už v příštím čísle. Zatím přejeme 

příjemný den, večer či polární noc. Redakce, rozverný koutek. 



Tohle bych si neodpustil, kdybych to sem nedal. Jedná 
se o diskusi ohledně Rádia Vlast na Czechcore. Fakt 
hustá reakce toho Slováka, nemyslíte ? 
 
Tomáš aka differ: hele lidi co blbnete, landa přeci nemá s 
nacismem nic společnýho a co je špatný na tom, že je vlastenec 
... co ste vlastně kdy udělaly pro svou zemi narozdíl od něj ??? 
 
Lieutenant Colombo: a čo ty si urobil pre slovenský hiphop ? 

telegraph  Article  
Atentáty na galerie: Vandalismus jako nový umělecký směr 
 
Počátkem ledna v pařížském Pompidouově kulturním centru odštípl 77letý Pierre Pinoncelli kladív-
kem několik střepů z porcelánového pisoáru. Tento z pohledu zákona jednoduchý akt vandalismu 
komplikuje z estetického hlediska skutečnost, že dotyčná mušle patřila k hlavním exponátům tamní 
výstavy Dadaismus. A majitel kladívka tvrdí, že jeho destruktivní čin dodává dílu nové významy a v 
rámci "akčního umění" vlastně exponát zhodnocuje. 

Nebylo to poprvé, kdy si Pinoncelli vyřizoval s "Fontánou" Marcela Duchampa účty. Už před tři-
nácti lety na výstavě v jihofrancouzském Nimes vykonal do stejného keramického objektu malou 
potřebu a s velkým zadostiučiněním pak policistům vysvětloval, že dílo slavného modernisty tímto 
vrací jeho původnímu účelu. "Chtěl jsem Duchampovo dílo osvobodit, ne ho ničit. Bylo to gesto v 
duchu žijícího Duchampa, proti tomu obdivovanému, nabalzamovanému muzejnímu Tutenchámo-
novi moderního umění," prohlásil recidivista, který tehdy za svůj happening zaplatil pokutu ve výši 
necelých 40 tisíc dolarů a odseděl si měsíc ve vězení. Podle soudce se pouze pokoušel přivlastnit si 
slávu původního autora. 

Kolik bude Pinoncelliho stát druhá sabotáž díla, jehož cenu galeristé odhadují na nejméně tři mi-
lióny euro, projednává v těchto dnech znovu francouzský soud. 

Média v tomto kuriózním případě připomínají, že před dvěma lety anketa pěti set nejvýznamněj-
ších uměleckých kritiků, kunsthistoriků a galeristů odhlasovala právě Duchampův keramický pisoár 
za nejzásadnější výtvarné dílo 20. století, které svým významem překonává Picassův olej Avignon-
ské slečny nebo Warholův sítotisk Marilyn Monroe. 

... 
Konvenčnější návštěvníky muzeí může překvapit, že podobně ničivé a protizákonné zákroky se v 

uměleckých kruzích nesetkávají pouze s nesouhlasem. Když ruský výtvarník Alexander Brener při-
maloval na jedno cizí vystavené dílo znak dolaru (na protest proti komercializaci umění), přední 
výtvarný časopis Flash Art to označil za "situacionistický umělecký čin". Jistě tak vyděsil pěknou 
řádku kurátorů. Ještě více připomíná argumentaci Duchampova letošního útočníka případ pocáka-
ného Jacksona Pollocka z Říma. Poté, co v tamním Muzeu moderního umění poskvrnil roku 1999 
jediné vystavené plátno amerického abstraktního umělce pětapadesátiletý výtržník inkoustem, 
upozornila profesorka Rosalind Kraussová - údajně jedna z největších autorit na Pollocka - že vrh-
nout na plátno inkoust stejným způsobem, jakým nanášel barvy revoluční Pollock, je možná plno-
hodnotná reakce na mistrovu tvorbu. "Muž, který polil Pollocka," řekla profesorka britskému deníku 
The Guardian, "může být dalším z umělců, které svoboda akčního malířství přiměla k transgresivní-
mu (sic) kriminálnímu činu." 

Právě s akčními výtvarníky jako Pollock přestalo být podle dějin umění plátno objektem, nad kte-
rým se rozjímá, a stalo se prostorem činu. Tuhle definici si zřejmě osvojují i samozvaní nástupci 
akčních malířů, kteří se bez vyzvání chápou štafetového kolíku performance, ale i lahvičky s ředi-
dlem, spreje, pistole nebo kladiva. Podle britského uměleckého kritika Briana Sewella jsou umělečtí 
ničitelé při svých zásazích obzvlášť citliví na vystavovaná díla, která si "na umění pouze hrají", a 
autor tak zřejmě útočníkům přisuzuje určitou míru vkusu. Jiní kunsthistorici však spatřují v galerij-
ních sabotážích střízlivější pozitiva. Poté, co v roce 1987 jeden útočník v Londýně lehce postřelil 
Vinciho renesanční Madonnu ve skalách, dílo bylo nákladně restaurováno a vypadá prý mnohem líp 
než stovky let před výstřelem. 

Ve většině dalších případů mírnějšího poškození pak celé expozici i galerii - po vyplacení pojistné-
ho - prý častokrát prospěla pozdě, ale přece zvýšená bezpečnostní opatření. Včetně neprůstřelných 
skel, která dnes chrání tajemný úsměv Leonardovy Mony Lisy. 

I když si to málokterý ze správců sbírek možná dovolí říct nahlas, aby neinspiroval další vandaly, i 
destruktivní psychopati a zhrzení neumětelové mohou být jeho výstavě občas užiteční. 

                                (iHned.cz) 

Prezident Klaus údajně vyzval 
občany, aby pomocí textových zpráv 
hlasovali o tom, zda má podepsat 
zákon o registrované partnerství 
homosexuálů. Údajně. Ačkoliv úřed-
níci Hradu zprávu dementovali, 
kupodivu už několik lidí sms poslalo. 
Těžko říci, kam. Nejspíše mají na 
prezidenta jeho – neveřejný – mobil. 
(Britské listy) 

Historie anarchismu sahá až do 19. stol. a jeho prvními mysli-

teli byl kupříkladu známý žid Bakunin, Marxův kamarád, nebo 

Werewolf 
Shilenka 
 
Úplněk jasný to slunce noci bledé  
Už zas mě volá a do záhuby vede  
A mysl moji zahaluje stín  
V hlubinách lačnosti se utápím  
už zas mě luna volá do noci  
A už mi není, není pomoci  
Jen pojď zlé zvíře pojď nebraň se tomu  
Již nedaleko je k lidskému domu  
Jen pojď jen pojď nebraň se krvi kráse  
Už brzy smočíš tlamu v lidském mase  
Už slyším temné vytí to vytí bratrů mých  
To vytí co mě nutí vraždit po nocích  
A s touhou sobě vlastní se rozběhnu tím směrem  
Však náhle překvapen jsem nepřítelem  
To lidské mládě upírá na mě oči  
Zabít? Nechat žít? Co z toho bude zločin  
Tak sám se sebou svádím boj v tom neúrodném čase  
Však hlad mou mysl zahalí a řve smrt lidské rase  
Tak zabil jsem to mládě jak zrůdný hlas mi velel  
A když sem běžel domů tak kamion mě přejel  
 
 - tato skvostná báseň od nás dostává cenu Kýč 
měsíce ledna - 
 

 
Náckové kopírují, kde jen můžou... 
Kupodivu jsou tak národní,  
že zapomněli národní jazyk 
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Zde by měla být nějaká hláška... 
Jenže ve spěchu (je 9:40 ráno) už fakt 
nevím, co sem narvat. Příště si s tím 
dám více práce. Proto na této straně, 
jež je věnována kýčům, výstřelkům a 
srandám všeho druhu, jen krátké 
vyjádření k registrovanému partner-
ství. Zrovna teď mě to napadlo. 

Kalousek točí o tradiční rodině. Je 
toto normální, když 50% manželství 
končí rozvodem ? Pokud je toto tradi-
ce, pak prosím. 

Jen mě zajímalo, jestli někdo bude 
dělat taky statistiku rozvodů registro-
vaných partnerů. Ono by se mohlo 
nakonec ukázat, že v tom pojetí tra-
dičnosti (rozumějme stálosti vztahu) 
homosexuálové porazí heterosvazky 
na hlavu. 

Pak by musel i takový kádr, jakým 
bratr Kalousek opravdu je, uznat, že  

gayové a lesby tvoří svazky stabilnější, tudíž 
zákonitě taky prospěšnější společnosti. Celá 
katolická heterosexuální a protipotratová rodina 
by se pak mohla jít slušně řečeno vycpat. 

Tak to jsou poslední slova dnešního homosexu-
álně-antiklerikálního vydání. Příště se zaměříme 
na úroveň luxusních automobilů v garážích ce-
lebrit Singapuru a Laosu, přineseme reportáž 
z Francouzské revoluce, poskytneme prostor pro 
reklamu nadnárodním korporacím a pro fanoušky 
sportu tu budou pornografické akvabely. The end 

Klingon mi poradil: nejkdy jsou veci jednodussi, nez se zdaji. 
Jen oralni sex se muze zdat slozitym, je li nudny 



Ééé diary 
Dnes z deníku Karla Hynka Máchy 
18.září 1835  
Četl jsem Die letzten Tage von Pompeji od Bulwera; pak jsem napsal roli Jindřicha z Lou-
peže od Klicpery; a odevzdal ji panu Štěpánkovi. Večer jsem byl u Komárků. Tam jsem 
poprvé viděl p. Hercoga; originální to člověk. Teď mně jeho básně docela jiné přicházejí, co 
znám osoblivost jeho. Pozdě uvečer jsem byl s Lori na turecké muzice. Kdy šli okolo, stáli 
jsme v domě; ona za mnou se schovávající kladla hlavu na rameno mé. S hrajícími polský 
marš jsem odkvapil.  
19.září 1835  
Hned časně ráno (onanie.) Abu Said al Hassan praví o knize Zprávy dvou cestujících o 
Chýně, že mušle k perlím přichází - zíváním. Ve dvě hodiny byla próba na balkónu. Uvečer 
(pozadu.) 
21.září 1835  
Byli jsme na rekviích u dominikánů. Pak jsme chodili po mostě. Doma jsem (ji svlíkal ze 
šatů; vyzvedl jí sukně a díval se na ni popředu, po straně i pozadu. Líbal stehna a tak dá-
le.) Potom jsme stáli u sebe. (Seděla mi nahou prdelí na klíně.) Odpoledne jsem chodil se 
Sabinou, byli jsme u Týla, pak na hradbách, po západu slunce; nebe se skvělo v krásné 
růžové barvě. Uvečer jsem byl dole a hněval se, že hned nevstala a nešla se mnou dozadu. 
23.září 1835  
Ráno (onanie). Odpoledne jsme byli s Trojanem v Nereuttrovské zahradě a lezli jsme za 
holkami. Pak na svatém poli; vedle na str. 1 a 2 zmíněného obrazu více vysvětluje. Po 
západu slunce byli jsme na kopci. Temnorudou oblohou valily se husté dýmy nad Prahou. 
Pak jsem byl dole.  
2.října 1835  
Odpoledne próba ve dvě hodiny; po kteréž jsem chodil na náměstí, rozloučil jsem se s p. 
Obermayerem, který jde do Vídně; dole jsem seděl vzadu sám a učil jsem se své roli. (Při-
šlou jsem pical u okna na stolicích.) 
3.října 1835  
Ve dvě hodiny jsem šel do próby, nebyla ale žádná, poněvadž se zítra skrze příští císařovo 
nebude hráti. Díval jsem se na brány a pak jsem šel dolů. V druhém pokoji pomahal jsem jí 
rantlovat. Vzadu (jsem ji fikal. Nechtěla dlouho, ale když jsem se stavěl mrzutý, šla přece. 
Bála se, že chci hluboko.) Byli jsme u sv. Václava večer, šli jsme přes hradby se Sabinou 
domů, do Truhlářské ulice, a po Poříčí jsme se dívali na ozdobování domů. Jedl jsem zajíce 
a pak jsem šel nahoru na Dobytčí trh. Ona zandala okna, já šel na stranu, a když jsem se 
vrátil, položil jsem ji u kamen na stolice, díval se na ni, měla pěkně bílá stehna; potom 
jsem pical třikrát po sobě, dvakrát to vyšlo, dvakrát ji, pravila, to lechtalo.) 
20.října 1835  
Ráno kolegium. Od Strobacha jsem šel s explikací do Verwaltungskunde. Odpoledne jsem 
byl dole, ležel jsem za kamny. Pepi byl v pokoji; když odešel, (zkusil jsem několikráte ji 
fikat, až posléz na kanapé, jednu nohu měla na stolici, druhou na nůši, jsem ji fikal.) Pak 
jsem šel do divadla, dávali Donna Diana oder Stolz und Liebe. Fräulein von Hagn dávala 
Dianu, Pusch Perina, Dietz Caesara.  
 
... a pak prý nějaký Máj, lásky čas.... to jo vole... 
 
Telegraficky 
Mácha je pornomaniak (Michal) ** Slabé, péčka s Ginou Wild jsou lepší (Oto) ** Nikdy jsem nečetl nic 
vulgárnějšího. Hnus. (kardinál Vlk) ** Pičo ! To je dobre jak cyp (Benedikt XVI.) ** On ju tam furt jen 
picá nebo fiká. Kdy už ji bude šukat ? (Emil Zajac) ** Tvé city jsou jak ňů jork ...sity... (Kaneček) ** 
Opravdu, ale opravdu myslím, že kapitálové vklady jsou vaší jedinou volbou (Václav Klaus) ** Někdy 
mě z toho bolí hlava (Alois Falhar) – své SMS pište na telefonní číslo 607 858 045 

    The best of  
Polévka gaspacho (čti gaspáčo) 
Doba přípravy: cca 15 minut 
 
Suroviny pro 4 osoby 
 - 450 g zralejších rajčat 
 - 1 ks malé cibulky 
 - 1 ks zelené papriky 
 - 1 stroužek česneku 
 - 1/4 salátové okurky 
 - 400 g rajčatového protlaku 
 - 2 lžíce vinného octa 
 - sůl, mletý pepř 
 - citronová šťáva 
 
Postup přípravy 

   Rajčata lehce nařízneme a povaříme 
asi 20 až 30 vteřin ve vroucí vodě, 
rychle je schladíme a oloupeme. Spolu 
s paprikou, okurkou, česnekem, pro-
tlakem, cibulkou a vinným octem 
vložíme do mixeru a vymixujeme do 
hladka. Dochutíme solí, pepřem a 
dobře vychladíme. 
   Hotovou vychlazenou polévku rozdě-
líme na talíře, pokapeme olivovým 
olejem. 
   Vhodným doplňkem polévky jsou 
nudličky parmské šunky a chlebové 
krutonky. 

 
Smačo ! 

 
Nakamura: Jho lidstva 

Pilch: Laterna Magica 

 
Silenter: Little Lucy 
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Zde pohleďte na několik děl pravé avant-
gardy od legendárních undergroundových 
tvůrců. Obsah stránky věnujeme Alberto-
vi Černému a jeho přátelům. Krásný den. 

Nakamurův obraz je frag-
mentem z jeho Japonské 
epopeje z foyeru Tokijské 
státní opery. 



WWW 
vincentvega.wz.cz – punks z Těšína :-) 
odpor.info – spása vlasti 
freefoto.cz – rodinné fotoalbum 
znicehonic.wz.cz – sponzor zinu 
situace.3nec.cz – cocks on web 
michal.mana@seznam.cz – anarchista 
kscm.cz – Awfulova domovská strana 
 

Seznamka 
Ahoj, jmenuji se Michal. Je mi 18 let a rád 

poslouchám kvalitní muziku, jako třeba osvěd-
čenou kapelu Nirvana, Vypsaná Fixa, ale neopo-
vrhnu ani Moravankou Jana Slabáka. 

Dále mě baví: hudba, n ěkdy valení čuly, 
ale hlavn ě mytí nádobí, vysávání , hlav-
ně veškeré sporty  

Chtěl bych se seznámit s někým, pokud mož-
no dívkou, která by mně měla moc ráda. Moje 
fotka je níž. 

Zájemkyně o kvalitní sex a kvalitní společnost, 
znalosti z oblasti vývoje dinosaurů a hlavně 
jaderné fyziky, nechť píší na můj mail.  
michal.mana@seznam.cz 

 

Column 
Patty mi říkala, že jazyk je jen konven-

ce. Kdybys měl místo jazyka penis nebo 
vagínu, nepřipadal by ti orální sex ne-
konvenční. Otázkou je, zda je orální sex 
nekonvenční. A co je to vlastně konvenč-
ní a nekonvenční. 

Potkal jsem na ulici dědka. Smrděl ja-
ko turecký harém po svatební noci. Ale 
vypadal docela spokojeně. Žádný pro-
blém, šel si do samoobsluhy pro svých 
pár piv - klasiků (desítku mu už doktor 
zakázal) – rybu, konzervu broskví a půlku 
chleba. Každý den. 

Jiná holka vyšla z kadeřnictví. Vítr jí 
cuchal tmavé vlasy. Jinak nudná scéna. A 
s ní holka, o které všichni ví, že dělá v 
bordelu na Tyrské ulici, kousek od Nehl-
senu. Ty dvě si padly do oka. Jedna 
potkala někoho, komu nezáleží na pověs-
ti, ta druhá potkala někoho, od koho 
může čekat večeři a lesbický sex. 

A pak je tu Michal. Mám ho rád jako 
štěrk. Je dobrý, když leží na hromadě 
před barákem. Na hovno, když leze do 
bot. A pak Robert Záruba. Legenda české 
sportovní žurnalistiky. Dokonce skoro 
vymazal z éteru televize taková esa, jako 
byli Petr Vichnar nebo Michal Dusík. 

Úloha kolaborantů je býti pověšen, za-
tímco úloha spasitele je být ukřižován. A 
kdo to má pak lepší ? Jan Palach ? Při vší 
úctě k mrtvému, asi bych takovou kravi-
nu nikdy neudělal. Důvodů bych měl 
dost. Uctěte tedy památku zesnulých a 
jděte už konečně chrápat. Hlavně bacha 
na to s kým. A navrhněte téma na příští 
column. Tenhle byl nudný, není-liž prav-
da. Tak zatím. (af)  
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Glosa 
Nemám právo říkat, jaký je Michal Nanoru 

milenec. Ale snad si můžu dovolit kec, že jeho 
obsese k hodnocení obalů čehokoliv je při-
nejmenším divná. Přikládat v hodnocení knihy 
největší význam provedení jejího coveru mi 
přijde trochu úchylné. Prdel si je třeba utírat, 
ale tak moc ? Hlavní je si pak postmoderně 
polepit nové CD nebo knihu nálepkama nějá-
kejch kapel. Upřímně řečeno, sám nechápu, 
co na Nanoruovi všichni mají. Honza Dědek je 
mi sympatičtější. Ale vaše věc. Jak říká filo-
zof: Nanoru taky není zrovna spokoš (af) 

snapshot  
1.2.06> Jak víme, dnes se koná v Jazzu v Těšíně akce, na které hraje Extrudovaný Vý-

robek  Sprzeciw z Krakowa. Start v 8 pm. /  
3.-5.2.06> Oszitekk, tekknofest na baráku u Osziho v Bystřici. Akce se vším všudy, 

včetně ovce a suchého hajzlu. 
7.2.06> Zasvěcenec církve satanovy pro Těšínské Slezsko, Lukáš Pilch, slaví 17 let své-

ho bídného života. Přejme mu příjemně strávený den. 
11.2.06> V Jazzu v Těšíně opět koncert. Tentokrát Vincent Vega, Tremolo a LSD + 

překvapení. / V Jablunkově se bude promítat Švankmajerův film Šílení. Kino Mír./  
17.2.06> V Těšíně končí výstava nazvaná Český a světový surrealismus. Jsou tam věci 

od takových lidí, jako Miró, Dalí, Ernst nebo Toyen. Je to v těšínském divadle.  
25.2.06> Bohumín, taková ta díra u Ostravy, bude svědkem koncertu kapel Vincent 

Vega, Tremolo, LSD, Takylidi a Plešatá zpěvačka. Odehraje se to v Bedrunce / 
unknown únor> no ni chuja ! 
--> no, víc toho nemám, protože jsem byl lenivý něco sehnat. Ale pište na mail. Stejně 

to neuděláte. Nikdy to nikdo neudělá. (af) 

Red meat 
Tohle jsme si prostě nemohli odpustit... 



Mother fucks the meat 
Leták Kulturní zpravodaj města Český Těšín, 12/2005: 
„Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště 
 
Po veleúspěšné (!!!-pozn.autora) Nudě v Brně, oceněné pěti Českými lvy (to sedí-pozn. auto-
ra), přichází Vladimír Morávek, Jan Budař a producent Čestmír Kopecký (producenti všech 
zemí,...-pozn.autora) s další komedií z ryzí současnosti. 
Příběh dvou kamarádů do nepohody v sobě koncentruje takřka vše, co nabízí naše skvělá 
přítomnost i minulost:přehlídku falešných proroků, hlavní roli v televizní reality show, výhru 
v soutěži na nákup špatně chutnajících potravin, moudrost východních filosofií, profesionální 
sex až do domu, pozornost médií bez důvodu, zájem celebrit bez konce i finální setkání 
s prezidentem Klausem (to taky sedí-pozn.autora).To vše za doprovodu písní Hany Zagorové 
a starodávného mléčného nápoje“  
 
Český film si bere na mušku svou tolik zlou ale přesto tak sladkou přítomnost a nepříliš vzdá-
lenou minulost. Pan Hřebejk už si nějakou dobu dává záležet na tom, aby se snad z jeho 
filmů nestalo něco zábavného(+ všechna ta přepychová sentimentalita – myslím že by tomu 
pánovi měl někdo odkrýt vynález plynutí času, popřípadě zakoupit kalendář, nebo rovnou 
dva.)Ale pozor: 
 
DÁMY A PÁNOVÉ PROSÍM O CHVILKU POZORNOSTI! 
 
Na scénu právě vstupují dva zbrusu noví borci: 
 
Mr. Vladimír Morávek, Mr. Jan Budař a jejich kapsy plné prvotřídního humoru, bolestné re-
flexe současnosti, ale hlavně: té naší zlaté, hřejivé lidskosti. 
 
Tak to těžko pičo!! 
 
Nuda v Brně – Fakt, že jsem ten film viděl celý, je jedním z těch které si člověk - podobně 
jako když svolí k potratu – prostě nedokáže odpustit.Hodina a půl „té opravdické prče“, by-
tostí jako Donutil, Liška, Budař..„Film“ má i svůj podtitul: komedie navzdory osudu.Pánové 
tedy revoltují.Já gratuluji! 
 
Jako třešničku na dort přikládám obsah filmu Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště jak je k 
nalezení na www.hrubesamares.cz: 
„Do Prahy přijíždí slovenský režisér Karpatti (Robert Roth), aby se tam proslavil. Má s sebou 
všechny věci, v Bratislavě se už nemůže ani ukázat. Mezi tím na střeše pankráckého činžáku 
Hrubeš (Jan Budař) s Marešem (Richard Krajčo) plivou ze sedmnáctého patra, plánují být 
významnými filmovými pracovníky a touží po lásce. Pak Marešovi umře babička, Hrubeše 
vyžene tatínek (Miroslav Donutil) z domu a jedenáct smrtelně nemocných pacientů nezemře. 
Václav Hrubeš se setká s prezidentem Klausem a Josef Mareš si najde děvče, ale za peníze. 
Na závěr vypne v celé Praze 4 na deset minut proud a Viliam Karpatti dostane cenu na jihlav-
ském festivalu. Celých posledních deset minut filmu prší, letadla se vznášejí nad Prahou jak 
fantomy.“ 
 
DOBROU CHUŤ! 
 ÅÆ�� Krochmalnýٔز 
 
(pro maximální mega zážitek ponecháno v původním tvaru bez korektur, vyjma jedné) 

Litera scripta  

Kuřecí křídla diktují teror 
Ondřej Krochmalný 

 
Kuřecí křídla 
diktují teror 
můj dům  
otevírá rty 

padají  
dvacetikoruny 
a prohrané 

životy 
 

čokoládová tanečnice 
mám ji rád 

lže 
 

Kuřecí křídla 
diktují teror 

žiletky procházejí 
zápěstím 

jsou to kombajny 
které létají 

 
Kuřecí křídla 
diktují teror 

dělníci,ředitelé,právníci  
pěkní skurvenci 

 
Kuřecí křídla 
diktují teror 

 

Učebnicím spanělštiny 

Pavel Pilch 

 

když vystoupil z vlaku  

uprostřed velehor 

tvůj sveřepý donchuán z pozdějších časů 

zeptal ses prachu 

na úlohu nových vysavačů 

pro osídlení Měsíce 

  

šukáš na 70% 

šukáš figurínu 

šukáš pocity vlastní neschopnosti udělat 

něco 

světového 

něco 

za co by se nestyděl ani de Musset 

 (ta trapná snůška blábolů) 

  

Tip 
Dnešní literární tipy odstartuje kniha Doroty Masłowské. Román Červený a bílý si 

utahuje z měšťáckého konzumenta trochu pubertálním stylem, avšak dost silně na 
to, aby se z něj katolíci bouřili. Další peckou, i když trochu staršího data, je Baby 
Driver od Jan Kerouacové. Klasická road story, na níž je znát vliv otce autorky, kte-
rým není nikdo menší, než veliký Kerouac. Ale dost přhánění. Přečíst ! Konečně 
třetím tipem tohoto čísla je sbírka povídek a textů španělského režiséra Pedra Almó-
dovara Venuše záchodků. Patty, ústřední hrdinka, zažívá stovky souloží 
s nejrůznějšími týpky, vede interview se svým autorem a žije hektický život přední 
španělské pornohvězdy, chcete-li sexsymbolu. Rozhodně ale nečekejte kecy typu 
Leo-čtení. Paráda. (šb) 

 



introducing 

 

  

 

 

Štěpánka Badurová 
Narozena 1.5.1985 v Třinci 
Bydlí v Jablunkově a studuje v Praze VŠ UM-PRUM, obor 

loutková animace. Po absolvování gymnázia ve Frýdku-Místku 
se zapojila do aktivit svého spolužáka ze zakládky Aloise 
Falhara, který jí mimo jiné maloval pokoj. 

V KWH má na starosti rubriku Litera Scripta a Bob der Bau-
meister. Její oblíbenou kapelou je Minor Threat, říká o sobě, 
že je strašně lenivá a o Miss ČR, že ji nezná. Pije zásadně jen 
pivo a víno a je už nějakou dobu zadaná (smůla chlapi).  
 

Alois Falhar 
Narozen 23.4.1983 v Bohumíně 
Po narození se přestěhoval s rodiči do Hrádku. Po absolvování 

ZŠ v Bystřici se vyučil čalouníkem, ale živí se jako malíř pokojů a  
příležitostný dělník. 

V roce 2005 dostal při čtení detektivky Eda McBaina nápad za-
ložit tento zin, což realizoval koncem prosince. Na svá bedra si 
vzal sloupek Causa, výběr Snapshotu a koordinuje celou výrobu 
zinu. Je ženatý a má půlroční dceru, což mu nedovoluje navště-
vovat kulturní akce, ale nemrzí ho to. O Miss ČR říká, že má moc 
velké kozy. 
 Jarek Fresser 
Narozen 3.8.1985 v Třinci 
Po absolvování gymplu ve Frýdku-Místku nastoupil do realitní 

kanceláře jako agent. Tato práce jej však plně neuspokojuje a 
byl to právě jeho kladný vztah k alternativní kultuře, co ho do-
vedlo k Štěpánce, se kterou na střední škole založil zin Paragan, 
kde psali hlavně o dění na dost tak mrtvé FM scéně. 

Když jej pak oslovila Štěpánka s Aloisem, neváhal. Věnuje se 
hlavně absurditám ze světa sportu a vůbec všemu, co se jeví 
nezajímavé, avšak ve své banalitě je skvostem lidského umu. 
Miss ČR je podle něj jeho alter-ego. 
Radim Kisz 

Narozen 1.11.1985 v Třinci 
Zatím nejmladším členem naší crew je Radim Kisz z Milíkova. 

Pracuje na pile jako pomocný dělník. Tam se taky seznámil 
s Aloisem a zjistil, že mají naprosto stejné zájmy. Po vyslechnutí 
Aloisova nápadu seznámil zbytek lidí s iniciativou 72%ACRYL, 
s jejíž podporou zin nyní vychází.  Stojí v pozadí rubriky Doctor 
Cow-Cow a vybírá mediální hnoje, jakožto i irelevantní zprávy. 

Je svobodný a bydlí sám v malém domku, kde chystá na Sil-
vestra mega chlastačku, kam by chtěl pozvat Miss ČR. 

microworld 

Mauzoleum 
Náckové rozjeli své vlastní internetové rádio. Najdete jej na adrese www.vlast.cz. 

Chválabohu, že je jen internetové, řeklo by se. Ale je to spíš jen hůř, protože internetové 
rádio může působit celosvětově. 

Rádio Vlast, jak se ten skvost ducha jmenuje, se soustředí na péči o nemocné lidi – 
vlastence a nacionalisty. Dramaturgická skladba média je bohatá na vlastenecké hudeb-
níky (Dan Landa, Tři Sestry, Béda Trávníček) a šansony z první republiky. Mezitím se 
dozvíte program Národní strany (NS) a vyslechnete si pár záživných interview s předními 
českými neonacisty. A jako bonus vám zazpívá neonacistická kapela Nadoraz, složena 
z bývalých čelnů SS-gruppe Vlajka. Smačo. 

 
Polskem hýbe Kachna. Lech Kaczynski a jeho povedené dvojče. Bratři zpátečníci. 

Zvláště v době, kdy si celá planeta připomíná 61.výročí osvobození Osvětimi. Kaczynski 
nestydatě vyzval Polsko, a nejen je, aby nikdy nezapomnělo na miliony zavražděných 
Židů. A hlavně vyzval k potírání veškerého antisemitismu. A to je všechno? Tak jako 
Kachna moc dobře vím, že v koncentrácích umírali i homosexuálové. Proti homofobii se 
však vrcholný orgán Polska nevyslovil. Nejspíš jsou ti buzeranti a lezby přeci jen podlidi. 
Aspoň si to bezesporu myslí Polský šéf, prý antisemita, a určitě homofob. 

 
 Francouzi se chystají vyhladit život na planetě. Aspoň to slíbil Jacques Chirac, když 

pohrozil použitím atomovky. Docela odvaha, když se svět už 15 let vzpamatovává ze 
spánku na Damoklově loži, kterým byla studená válka. Ale třeba chce jen strejda Jacques 
ukázat supervelmocem, že z nich není posraný. 

 
Zemřel režisér Antonín Moskalyk. Proč o něm píšu ? Zfilmoval dvě knížky Arnošta 

Lustiga – Ditu Saxovou a Modlitbu pro Kateřinu Horowitzovou. A já mám Lustiga moc 
rád. A navíc jeho další počiny, jako Dobrodružství kriminalistiky nebo Četnické humores-
ky mě nikdy nezklamaly.  

 
Čeští čutálisté dostali do skupiny na ME 2008 mimo jiné Německo, Slovensko, Wales a 

Irsko. Doufejme, že se vlastenci neposerou, když hoši na ME nepostoupí. Bylo by to 
vděčné téma pro Národní stranu. Už vidím ty titulky: „Za neúspěch ČR může mezinárodní 
židovské spiknutí.“ 

 
Senát schválil zákon o registrovaném partnerství. Vladko už se řítí na radnici. Jen aby 

nám tu ti buzeranti nezaplevelili rodiny, že pane Kalousek ? Sázkové kanceláře vypisují 
kurzovní sázky na datum, kdy se zaregistrují první dva katoličtí gayové. Výhra je lákavá. 

 
Šokující zpráva přišla od Roberta Záruby. Známý český sporťák se přiznal, že je mimo-

zemšťan. Podle svých slov přiletěl v kosmické lodi se stádem krav. „Krávy nejsou pozem-
skými tvory, ale přiletěly se mnou v raketě,“ uvedl v rozhovoru pro BBC.  

Zárubovo tajemství však již před časem odhalil Indoš, badatel z Českého Těšína. Za 
svou práci „Záruba a krávy přišli z kosmu“ však sklidil jen posměch vědeckých veličin. 
Nyní byl navržen švédskou akademií na Nobelovu cenu ve všech kategoriích, kromě ceny 
za mír. „Indoš je kapacita, skutečný velikán, ale svým ksichtem by způsobil celosvětový 
konflikt, proto cenu za mír nedostane,“ uvedl jeho otec. 

 



 
Nowitzki s Duncanem svedli nejvyrovnanější 
souboj v historii NBA. Duncan z něj nakonec 
vyšel vítězně, když si Nowitzki zlomil kotník. 

Tim duncan 
       Vs 
Dirk nowitzki 

Psal se rok 15. prosinec 1999 a americká NBA se po-
malu blížila k vánoční přestávce. Na palubovku Dallasu 
přijel dosavadní lídr středozápadní divize ze San Antonia.  

Nic nenasvědčovalo tomu, že se chystá ke strhujícímu 
dramatu. Průměrně hrající Mavericks nebyli nijak žhavý-
mi favority na vítězství a Spurs navíc přivezli nejlepšího 
střelce západní konference Duncana a nejlepšího blokaře 
ligy Robinsona. Pivot Dallasu Dirk Nowitzki při nástupu 
na hřiště nejspíš vůbec netušil, že odehraje svůj životní 
zápas. 

První třetinu zahájili Mavericks tradičně špatně a po 
sedmi minutách prohrávali děsivým skóre 5:26. Pak si 
ale vzal trenér domácích oddechový čas a vystřídal ne 
moc dobře hrajícího Nashe právě Nowitzkim. Pak se 
začaly dít věci jako ze země za zrcadlem.  

Nowitzki sám během tří minut snížil na 20:28 a zablo-
koval 7 střel hostí. První čtvrtina skončila výsledkem 
30:31 ve prospěch Spurs. Druhé hrací období, jak se 
čtvrtina správně nazývá, se odehrávala v režii Nowitzké-
ho a Duncana. K poločasovému výsledku 62:67 přispěli 
oba 20 body, Nowitzki přidal 4 doskoky a 2 bloky, Dun-
can 6 bloků a 1 doskok. Diváci šíleli. Dirk Nowitzki nedá-
val vůbec prostor svým spoluhráčům ani soupeři. Jedi-
ným, kdo dokázal bloďatému dlouhánovi z Marylandu 
vzdorovat, byl Tim Duncan. Třetí čtvrtina neznala jiné 
střelce, než tyto dva. Na začátku čtvrtého dějství se 
dostali Mavericks do vedení, ale Nowitzki při smeči 
nešťastně dopadl a zlomil si kotník. Duncan pak sám 
úřadoval a Spurs zvítězili 115:101. <jv> 

commies na hrad?  

 Causa pyj o’near  
Nedávné vydání básnické 

sbírky kontroverzního spiso-
vatele Pyje O’neara vyvolalo 
rozporuplné reakce. U díla 
O’nearova se není čemu 
divit, ale tentokrát jsou hlasy 
odpůrců nejen radikálnější, 
ale volají po krvi autora.  

Sbírku Pramínky Lenino-
vých vlasů tvoří dvě desítky 
básní, jejichž autorem není 
O’near samotný, ale svým 
umem k ní přispěli i jeho 
přátelé.  

Jak z názvu patrno, dotý-
ká se obsah sbírky jednoho 
z nejožehavějších témat – 
komunismu. Nutno říct, že 
se jej dotýká vskutku na 
choulostivých místech, což 
nasralo zejména KPV a 
protikomunistické aktivisty. 
A to je právě ten nepochopi-
telný fakt, neboť kdyby 
sbírka vyšla před rokem 
1989, dostali by autoři 
patrně provaz a ne Fučíkův 
odznak, jak se domnívají 
radikální odpůrci. sbírky. 

Pramínky Leninových vlasů 
parodují jeden z největších 
kulturních omylů dějin – socia-
listický realismus. A věřte, že 
Štoll a jeho nohsledové se musí 
v hrobě obracet, čtou-li verše 
Pramínků. 

Pravdou je, že vytrženy 
z kontextu sbírky, byly by 
některé básně možná označeny 
bývalým režimem za nezdařené 
oslavné ódy a autor by byl 
oceněn za snahu. Avšak tato 
koncepčně stavěná sbírka 
nesmí být rozložena na jednot-
livé části, protože se pak celý 
její recesistický a parodující 
význam rozpadne.  

Nelze vyrvat například dvoj-
verší Jak já rád mám tu zem / 
zem se srpem a kladivem a 
autory odsoudit jako komunis-
tická prasata, když v téže 
sbírce píší, že si Lenin uprd a 
že se máme jít před spaním 
vysrat. Každý soudný člověk 
přece pochopí, že se setkal 
s bravurní ukázkou recese. 

Výhrady ke sbírce se opírají 

zejména o argument, že 
autoři uráží oběti rudého zla. 
Uráží je tím, že si dělají 
legraci teď, protože předtím 
(před rokem 1989) nemohli. 
Urážejí je tím, že parodují 
směšnost oslavných hymen 
na Sovětský svaz a přitom 
sami trapností svých veršů 
nejsou s to překonat trap-
nost socialistického realismu. 

Je věcí názoru každého, 
co považuje za urážku a co 
za recesi. Není pak urážkou i 
vysílání 30 případů majora 
Zemana ? Není snad urážkou 
parodování a zesměšňování 
komunistického režimu 
v duchaplných scénkách  v 
zábavních pořadech na TV 
NOVA ? Pyj O’near přece 
nemohl posunout hranice 
recese někam za etickou 
mez. Je smutné, že podtitul 
sbírky vydané k výročí VŘSR 
– Slavíme, že nemusíme 
slavit - málokdo četl a vzal 
na vědomí.  

Lidé, bděte ! (jv) 

Ještě drobné upozornění. Článek vyjadřuje podporu recesistickým snahám 
Pyje O’neara, který zvolil jinou cestu, než zlobné projevy, petice apod. 
V žádném případě nezlehčujeme téma totality a už vůbec ne psychické i 
fyzické utrpení obětí komunistického režimu. Totalita vždy zůstane zloči-

nem, ať už přišla zleva či zprava. 

 

 

Kilroy was herE 
Kilroy byla postava fiktivního superhrdinského vojáka americké 

armády. Podle legendy byl Kilroy vojín, který se vždy objevil na 
určitém místě dřív, než tam spojenci skutečně dorazili. Byli to oni, 
kdo pak popisoval zdi a ploty nápisem Kilroy was here (Kilroy tu 
byl). Koncem války se nápis začal stále častěji objevovat i za liniemi 
Třetí říše a měl způsobit paniku v řadách wehrmachtu a demoralizo-
vat německé jednotky. V reakci na Kilroyovy nápisy podnikli přísluš-
níci jednotek SS a Gestapa rozsáhlou operaci, při níž odhalili několik 
německých obyvatel při psaní vlastizrádných nápisů. Tito provinilci 
byli na místě zastřeleni, zpravidla u zdí s Kilroyovým vzkazem. Ki-
lroyovo jméno se tak potřísnilo krví a vnitřnostmi civilistů. 

Kilroyovu legendu oživil americký spisovatel Ed McBain ve svém 
detektivním románu Shotgun (Brokovnice). Sekretářka vysokého 
úředníka a chronická nymfomanka slečna Gilroyová zde ve své snaze 
co nejvíce pomoci rozbíjí dlouholetý milostný vztah detektiva a 
psycholožky. Legendy by také zasloužily peklo. (jv) 



 

  in recto 
Vítejte v prdeli a nyní krátce ze sportu. Orlovští plešouni si to dali v lesoparku, zachovávají přece čistotu 

rasy. Nicméně... všechno je tak trochu jinak. Jste v prdeli KWH – kilowatthodin, stary, fakt jako. 
Tato věc, Kilroy Was Here, by nevznikla bez podpory Fondu národního majetku a premiéra Jiřího Pa-

roubka, takže mu tímto děkujeme. Finanční dary hlaste na čísle 158, adresy do soutěže pak oznamujte na 
telefonu 112 (uveďte, že jste duševně choří). 

Každopádně díky, že jste za šest listů a4 popsaných a pokreslených z obou stran dali ty prachy. Tisknu-
to to je teda na nejhorší kvalitu, protože došla barva, ale to snad nevadí, má to cosi do sebe, ne ? Ne ? 
Grafika je dost kolenovitá teda, ale proč to měnit, když se to tak dobře prodává ne ? Ale k věci. 

Cílem tohohle recta není nějak bilancovat rok 2006 (což by bylo záhodno). Pink. Teď tu pinká nějaká 
kytara. No, tak teda snad tenhle zin nezanikne, i když jeho myšlenka není nijak hluboká, jako třeba u 
Hluboké Orby, bible to mnoha lidí. Jo, je tu nějaký cyp jeden posrany, přišel vybírat prachy na PZKO, i 
když ví, že vím, že PZKO jsou pěkní pyji teda. Teda někteří. A člověk je jak zvíře. Nemůžu se dokopat 
k ničemu kloudnému, tak předávám slovo docentu Fresserovi. Zdar přeje Alois. 

Fresser: Čest chlapci a dívky, s tímhle zinem se vám dostáva do rukou snůška inteligentních článků 
z oblasti jazzu a overgroundu, což přísluší vskutku intelektuálům a intošským králům. Hodně jsme s tím 
spěchali, aby to bylo na téhle Jumperdově akci, tak si toho važte. Uvítáme jakékoliv připomínky, což ne-
znamená, že je budeme akceptovat, že jo. Jsme přece král třineckého undergroundu ne ? Tak dík a těšte 
se na další. Jarek. 

Tirag 
Snad to půjde přečíst... 
 Redakce: Alois Falhar, Jarek Fresser, Radim Kisz, Štěpánka Badurová  
 mail: kilroy@seznam.cz  /  tel.: 158 nebo 112 (večer) 
 KILROY WAS HERE DIY bulletin  - číslo 1; cena: aspoň 5 Kč, což ? 
 Vydáno ve spolupráci s 72%ACRYL (joe_awful@centrum.cz) 
 Vydal spolek KWH vlastním nákladem  / kopie číslo 1 / evidence: AC-KWH-01/06 
  

Karl He inrich‘s word 
...a na úplný závěr pár slov klasika... 

MRAVNÍ KODEX  
Od všech zaměstnanců se vyžaduje, aby dbali na Mravní kodex zaměstnanců pošt, který vyšel v částce 

742 Poštovního služebního řádu, a dále na Etické chování zaměstnance, stanovené částkou 744 Poštovní-
ho služebního řádu. 

Poštovní zaměstnanci si během let při své službě vlasti vybudovali dobrou tradici, jakou se nemohou 
pochlubit pracovníci žádného jiného sektoru. Každý zaměstnanec by měl být na tuto tradici věrné služby 
patřičně hrdý. Každý z nás musí usilovat o to, aby v celospolečenském zájmu přispěl svým dílem k dalšímu 
pokroku na cestě rozvoje poštovních služeb. 
Všichni poštovní zaměstnanci musejí být naprosto bezúhonní a zcela oddaní veřejnému zájmu. Od poštov-
ních zaměstnanců se očekává, že budou jednat podle nejvyšších morálních zásad, ctít zákony Spojených 
států amerických a dbát vyhlášek a oběžníků ministerstva pošt a telekomunikací. Nevyžaduje se pouze 
morální chování; všichni vedoucí a zaměstnanci se musejí za všech okolností vyvarovat jednání, které by 
mohlo vést k neplnění jejich závazků vyplývajících ze služebního poměru. Přidělené povinnosti je třeba 
vykonávat svědomitě a účinně. Poštovní služba představuje jedinečnou výsadu denního kontaktu s větši-
nou obyvatel naší země, a v mnoha případech pro ně představuje jedinou přímou cestu, kterou přicházejí 
do styku s federální vládou. Každému poštovnímu zaměstnanci se tudíž naskýtá zvláštní příležitost, aby 
jednal v souladu s důvěrou veřejnosti odpovědně, čestně a řádně, a tímto způsobem naplnil představu 
všeobecné úcty k poštovní službě i celé federální vládě. 
Žádáme všechny zaměstnance, aby si znovu pročetli částku 742 Poštovního služebního řádu, Základy 
etického chování, Osobní kodex zaměstnance, Omezení politických aktivit a další vyhlášky. 
Ředitel pošty, v. r. 

Bukowski, CH: The Post Office 
 


