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DOTEK RUKY
JAROMÍRA RYBÁKA

Jsou sklářští výtvarníci, kteří
přijedou do sklárny, ukážou
m istrovi papír a on už to
nějak vy fouká a poslepuje.
Ale: „Někdo je ochoten to
oddřít. což je muj případ,
protože já si pořád nedovedu
představit, že bych mohl
vydávat nějaké věci za své,
autorské, když jsem je
rukama nedělal " Říká muž,
jehož skleněné plastiky
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patří к tomu nejlepšímu, co
čeští umělci odevzdali světu.
A hlavně sami sobě: „Čím
déle se zabývám výtvarnou
činností, tím více jsem
přesvědčen, že prvořadé je
hledání vlastního potěšení.“
18
JAK SE NOSEM
PROBLENDOVAT К SLASTI

Víme, jak se to dělá,
a nebojíme se s vámi podělit.
Prostě vezmete několik
malých demižonkú.

uvědomíte si, o co v nich jde.
a hezky je v určitých
poměrech slijete dohromady.
Ale bez nosu to nepůjde. Kdo
špatně čichá, špatné míchá.
A to je ve světě
drahocenného skotského
chlastu zločin.

kodrcalo po výmolech už
v roce 1901. vede к zamyšleni,
jestli tenhle technologický
směr v podstatě sto let
neprospal. Prospal. Ale teďje
tu Project One a jeho bratři.

27
POSLEDNÍ SLOVO
©HYBRIDECH

Pokud jim nenutíte brokolici
a jiné lidské výstřelky.
Potřebují maso. Tak kvalitní,
že ho můžete žrát s nimi.

Auta. která jezdí na elektřinu
i na benzin, nejsou žádná
novinka. A fakt. že první se
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{ pokračování na str. 6 }
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{ pokračováni ze str. 4 }
32
PROBÍRKA HADROTÉKY

Nezdá se to, ale podniknout
kvalitní průvan v chlapském
šatníku vyžaduje spoustu
trpělivosti, názorů i fyzické
kondice. „Tohle chceš nosit?
TOHLE? Tak to ses snad
zbláznil, chlapečku!“
Poznamenala stylistka, když
se po otevřeni skříně
probrala z šoku.
44
VĚZTE VŠECHNO

Jestli jste koncem listopadu
nezaznamenali skandální
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poprask v centru Prahy
a unikly vám i ostatní
informační toky, teď zjistíte
kdo vyhrál, jak kdo na
slavnostní párty ankety
Esquire Man vypadal a kdo
nejdřív odpadal. Čtěte
a očekávejte další ročník!
50
NEPRONIKNUTELNÁ FOTKA
HARVEYHO KEITELA

Americký herec se nakonec
vůbec nemusí chovat jako
americký showman plný
otravného optimismu. Keitel
není bavič a nerad mluví
o svém soukromí. Ani nám
toho o sobě moc neřekl, ale

když cítíte, co je za jeho
mlčením, nakonec to nevadí.
72
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Letos to bude sto let, kdy se
Češi rozhodli, že si vytvoří
svůj vlastní stát. Tedy vlastně
se Slováky. Byli tu ale
i Poláci. Němci. Taky Maďaři.
Rusíni. No prostě takové
malé mocnářství po česku.
80
PRAVDA O HEZKÉM
BLONDÝNOVI

Možná si myslíte, že Robert
Redford to měl jednoduché.
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protože je to fešák a skvělý
herec, takže mu všechno
•včetně žen) padalo do klína
a životní zákruty si vybíral,
jako by seděl v hospodě
a listoval v menu. No tak to
budete mrkat. Začalo to
mlékárnou, pak mu umřela
máma, přišel o stipendium,
v Evropě neuspěl jako malíř...
Chcete pokračovat?
114
PÍŠOU NÄM MRTVÍ

A vám ne? Tak se rychle
podívejte do schránky nebo
do knihovny. Nám se třeba
ozval Georges Brassens
a vypadá to, že nebude sám.

