
O 
B a s t l u 
a jejich zvukových 

škatulích jsme vám už psali. Taky jsme 
určitě psali, že borci jedou. Dalším důkazem toho, jak 

moc jedou, je i Herna – rozlohou malý (ale dosahem 
skoro už kosmický) místo pod viaduktem na Nádru, i 
když vstup je z Dornychu. Tahle lokalita pro nás 
vždycky byla jedním z indikátorů nepodřízenosti 
Brna obvyklé estetice druhých největších měst. Na 
jedné straně sice tourists vyhřeznou z vlaku a 
vezmou to přes káefcéčko na punč na 
Svoboďáku nebo na okruh přes slovutný 
brněnský falický objekty. Na straně druhé se ale 
dá semtam najít něco mnohem vzácnějšího, co v 
průvodcích nepíšou – stopy raných devadesátek a jejich 
atributů, z nichž ty na první pohled nejpatrnější jsou trapný 
starý tagy, odér výfukových plynů a moči (nebo co to je) a 
nespoutaný gamblerství.
Z toho plyne i název samotnýho klubu, kde blikající čudly 

dayton a rulet vytřídaly knoby, kábly a vůbec další aparát 
všemožných hudebních projektů, který tu hrajou. Prostě 

super místo s muzikou pro lidi s názorem, kam rádi 
chodíme, a jestli bude třeba se v prosinci hodit do 

cajku, my to budem dělat tady. 

/v této části bulletinu vám 
dáváme vědět o tom, co se v tom Brně děje/

KOMUNITKA

Jaký 
byly tvý nejbizarnější 

Vánoce? 
Na 90% jsme u dědy v jeseníkách 
bez signálu. Tak tam se jednou 
tatovi zasekla kost z kapra v 

krku. 
Tak to byli vánoce prospaný 

v autě na ceste do 
nemocnice.

Co 
tě spolehlivě 

dostane do pohody?
Pivko s holičema po práci ;) 

UKG 
x R'n'B?

Urcite UKG! R ‘n’ 
B je na mě moc 

lepihub.

Co vznikne, 
když smícháš 

základ svýho nejvíc oblíbenýho 
jídla s přílohou z toho druhýho 

nejoblíběnějšího?
Pizza vývar.

INTRVJÚ

/tentokrát ti sekce představí tohodle 
coywritera a mazáka, kterej pro Vás mazlí štětku každej měsíc/

/tentokrát jsme 
se na pár 

skutečnědohloubkyjdoucích 
otázek zeptali vídeňskýho 

bojovníka Martina/

Donedávna ještě padawan a taky dánskej 
bratranec Obi-Wana. Dřív chodil na ježka, tak jako každej 

zástupce lidský rasy v chrámu (až na Samuela L. Jacksona). Když 
se ukrýval v temnotách hospod na okraji galaxie, jeho vlasy 

dosáhly délky srsti dospělé banthy. Nenápadně prochází pulsu-
jícími ulicemi technočtvrtí. Místo světelnýho meče jenom stará 
flanelka. Příliš nejistej na to, být temným lordem, příliš nejistej 

na to, stát se hrdinou. Aby nikdy nebyl odhalen, potají 
ho stříhají tak, aby klamal vzhledem 

klonů.
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Prosinec 

je díky 
Vánocům a konci roku 

tak bohatej na témata, až je těžký 
nějaký aspoň trochu neotřelý vybrat. 

Zvlášť když chceš dělat chytrýho nebo snad 
dokonce předávat nějaký poselství.

Takže co? Upocený 
fronty v přeplněných 

kšeftech, když sis ještě navíc 
zapomněl sluchátka?  Online 

nakupování na poslední chvíli nějakých na 
oko slevněných volovin, který pak budou tvý holce 

obtáhlý přes břicho? 
Jdeš na Štěpána vůbec poprvý ke svý 

holce, ale její rodina jsou všichni vegani 
a tys čekal kachnu? A u vás doma je to sice 

milý a hřejivý a tak, ale nikdo ti nerozumí, 
takže si jako vždycky sedneš do rohu pohovky, 

budeš koukat na Bohdalku, tlačit cukroví a doufat, 
že se tě nikdo nebude ptát na tvý úspěchy, abyste pak 

společně zjistili, že jsou nepatrný?
Než jsem vůbec stačil k něčemu konkrétnímu dojít, dostal 

jsem se v počtu znaků skoro k závěru. Takže chytrý slovo na 
závěr? To nemám. Prostě zůstaňte v pohodě. Ono to v lednu 

všechno zas 
rychle přejde.

facebook.com/777Herna777
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