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Alena Mornštajnová napsala
svou třetí knížku pro děti –

a druhou ve spolupráci s ilustrátor-
kou Galinou Miklínovou. Jmenuje
se Kapka Ája a platí o ní totéž co
o Strašidýlku Strášovi, vydaném
před čtyřmi lety.

Jak to chodí s vodou
Taky tenhle příběh je svého druhu
rekreací, občerstvením autorči-
ných sil, úlevou po náročných té-
matech z velkých dějin, zpracova-
ných v románech Hana, Tiché roky
nebo Listopád. Jenže zatímco per-
manentně vylekaný Stráša byl po-
stavou hlavně zábavnou, kapka Ája

je spíš poučná. A vyučuje vlastně
dost podstatné věci. Zaprvé pocho-
pení, jak to na světě chodí s vodou,
jak se voda mění, proč je důležitá,
čemu prospívá. Ája má báječnou
školu – školu hrou, kde se učí měnit
v páru, led, vločku anebo jinovat-
ku. Připravuje se totiž na dobro-
družnou cestu kolem světa, říznu-
tou takovým malým olympijským
soutěžením, kde má na vlastní
„kůži“ zažít, co je to ten globální ko-
loběh.
Abyměl čtenář jasno ve všech po-

třebných pojmech, jsou po krajích
stránek ilustrované vysvětlivky: co
je to orobinec, mlha, mořský koník
anebo vodojem. Takže ve výsledku
taková sympatická ekologická agit-
ka, nenápadný pohádkový hlas pro
globální „green deal“.

Jenže to není všechno, v tompříbě-
hu je ještě zadruhé: Ája má totiž
mezi spolužačkami nejen kamarád-
ky jako Páju nebo Káju, ale taky jed-
nu zavilou nepřítelkyni – Dáju. A ta ji
šikanuje a otravuje, kdykoli k tomu
najde příležitost.

Pohádkový realismus
Rámec je ovšem pohádkový, takže
karta se postupně obrací a všecko
zlé, co Dája provedla druhým, se jí
začne vracet. Nejvíc asi v dramatic-
kém okamžiku, kdy ji vodní vír strh-
ne, aby „poklidila“ v záchodové
míse. Dája prostě dostane za vyuče-
nou. A pochopí, že ve vodním
týmu se to lépe táhne. Třeba zalít
polovyschlý rodný rybník potřeb-
nou sprškou.
Je to knížka na silné téma, naučná

i hravá, ale taky trochu povědomá.
Jako by jí místy prosvítaly jiné texty.
Třeba Kapka Kája Heleny Harašto-
vé, napsaná vlastně o tomtéž, jen
pro ty úplně nejmenší. Anebo H2O
a tajná vodnímise, první díl ságy rea-
lizované Petrem Stančíkem a ilustro-
vané rovněž Galinou Miklínovou.
Ale víc je tady samozřejmě původní-
ho. Mornštajnová napsala Kapku
Áju po svém: její pohádkově přibar-
vený realismus má spád i vtip, baví.
A hlavně dává odpovědi na zásadní
otázky, když říká: „Proto jsme my
kapky na světě, abychom udržovaly
lidi, rostliny a vůbec všechno v příro-
dě naživu.“

K
do vyrůstal v 90. letech,
toho patrně nemohl mi-
nout zdejší nástup disneyo-
vek. Roku 1991 totiž začala
tehdejší ČST vysílat pořad

s názvemWalt Disney uvádí. Neděl-
ní podvečer tak patřil vždy po jed-
nom dílu ze dvou animovaných sé-
rií. Největší popularitu si z těchto
časů vysloužily hned první dva od-
vysílané seriály, tedy Kačeří pří-
běhy a Rychlá rota. Obě Českoslo-
venská televize opatřila vlastními
českými znělkami, píseň k Rychlé
rotě tehdy zpíval Vilém Čok s pod-
porou Oty Baláže a Kamila Střihav-
ky.

Tohle není reboot
Právě Rychlá rota, potažmo její
ústřední dvojice čipmanků Chip
a Dale, se nyní vrací ve specifickém
filmu, který lze zhlédnout na strea-
movací platformě Disney+. Snímek
Chip’n’ Dale: Rescue Rangers (v češ-
tině lze najít opět jako Rychlá rota)
natočil čtyřicátník Akiva Schaffer
s podtitulem „Tohle není reboot, to-
hle je comeback!“ Film z Disneyho
produkce se totiž nesnaží recyklo-
vat kdysi populární postavičky pro
nové publikum, ale nepokrytě cílí
na pamětníky původního seriálu.
Využívá k tomu nepříliš často použí-
vaný postup, kdy animátoři do hra-
ného snímku dodatečně vložili kres-
lené postavičky. Filmová Rychlá
rota se tak snaží navázat na úspěch
Falešné hry s králíkem Rogerem
(1988) či o něco méně povedený
SpaceJam (1996).
V realitě Chipa a Dalea jsou totiž

animovaní hrdinové běžnou sou-
částí světa. Jsou to najatí herci, kte-
ří po natočení svých dílů odcházejí
domů za svými rodinami. Pokud

tedy nějaké mají. Chip a Dale roku
2022, tedy třicet let po vrcholu své
kariéry, žijí dost mizerný život.
Z Chipa se stal nudný úředník, je-
hož jedinou životní náplní je sta-
rost o psa. Dale je pak typickou vy-
hořelou hvězdou, která jen vzpomí-
ná na staré časy, zoufale očekává te-
lefonát od agenta, loví fanoušky na
sociálních sítích a objíždí komikso-
vé přehlídky. Dokonce se na rozdíl
od staromilského Chipa nechal
v rytmu doby přemalovat do mo-
derní 3D verze.
Kdysi nerozlučná dvojice se spolu

nebaví od doby, kdy Dale přijal roli
v sólovém seriálu. Ten se nevydařil
a potopil i chystané pokračování
Rychlé roty... Myšák Monty je na
tom ostatně podobně: stala se z něj
troska, která se snaží vyhrabat ze
závislosti na sýru. Jen Zip a Gedžit-
ka se dali dohromady a vychovávají
doslova hejno dětí.
Idea snímku tedy věstí zábavu

vhodnou pro všechny odrostlé mi-
lovníky původního seriálu. Sce-
náristé DanGregor aDougMandna-
víc film prošpikovali narážkami na
hollywoodské zákulisí a jeho
blockbustery (Jurský park, ale i dru-
hý Terminátor), a předevšímna dal-
ší hrdiny animovaných filmů a seri-
álů. Tvůrci se přitom nezaměřili
jen na disneyovky, dovolili si do fil-
mu v nejrůznějších vedlejších ro-
lích vložit postavičky napříč histo-
rií tohoto žánru. Dojde tedy i na
Simpsonovy či zhýralce Beavise
a Butt-Heada.

Odrostlý Petr Pan
Chipa s Dalem dá po letech dohro-
mady strach o ztraceného kamará-
da Montyho. Stal se totiž obětí gan-
gu, který unáší vysloužilé animova-
né herce a lehce mění jejich vizáž,
aby mohli otročit v levných pirát-
ských napodobeninách původních
seriálů. Vůdcem tohoto gangu je od-
rostlý pupkáč Petr Pan.

Snímek Chip’n’Dale: Rescue Ran-
gers je tedy určen spíše odrostlej-
ším divákům. Pamětníci původní
série či milovníci animovaných sé-
rií obecně si tak přijdou díky zmíně-
ným narážkám na své. V bezmála
stominutovém snímku si nicméně
musí vystačit pouze s tímto. Samot-
ný příběh záchrany ztraceného dru-
ha a s tím spojené záchrany starého
kamarádství totiž svou rafinovanos-
tí jako by vypadl z původního dět-
ského seriálu. Příběh je prostinký
a silně předvídatelný, jako by tvůr-
ci zapomněli, že i fanouškům pů-
vodního seriálu může být třeba o
třicet více a snesli by trochu nároč-
nější podívanou.
Nepomohou ani herci. Jedinou vý-

raznější „lidskou“ roli má v kresle-

né záplavě Američanka KiKi Layne.
Herečka si však s hraním do vzdu-
choprázdna, kam až posléze do-
kreslí jejího partnera, neví příliš
rady a působí toporně.
Navrátilce Chipa a Dalea tedy

v novém snímku drží nad vodou
především původní nápad. Komu
to stačí, bude se bavit sledováním
jasných i skrytých narážek. Kdo od
specifického filmu očekává větší zá-
bavu, nežmůže nyní dospělému di-
vákovi nabídnout původní dětský
seriál, bude zklamán.
A to i přesto, že i v tomto kraji

Chip a Dale stále zákon hájí.

Jindřich Göth
redaktor MF DNES

S konem baskytaristy Dustyho
Hilla definitivně skončil pří-
běh kapely ZZ Top, vše násle-

dující s náhradníkem Elwodem
Francisem už bude jen dovětek, to
se mohou pánové Billy Gibbons
a Frank Beard vztekat, jak chtějí.
Na čerstvém koncertním albu

Raw, které je soundtrackemk doku-
mentu That Little Ol’ Band from
Texas z produkce Netflixu, však sly-
šíme ještě klasickou sestavu. Zá-
znam vznikl v Gruene Hall, což je
nejdéle nepřetržitě provozovaný ta-
neční sál v Texasu, a první, co oka-
mžitě udeří do uší, je zvuková strán-
ka věci. Takhle nádherně, plně a čis-
tě znějící záznam, kde si vychutnáte
každý tón a nástroj, tu už hezky
dlouho nebyl.

Kam se hrabe Katapult
Znovu si při jeho poslechu uvědo-
míte, jak skvěle šlapala rytmika
Hill/Beard. Navíc v případě hry ne-
božtíka Hilla snad ještě markantně-
ji než na studiových albech vyplave
na povrch, jak skvěle se jeho hra do-
plňovala s kytarou Billyho Gibbon-
se. Ten si zaslouží hlubokou poklo-
nu zejména za nádherně a citlivě
odehranou Blue Jeans Blues. Člově-
ku až srdce usedá, uvědomí-li si, co
s bluesovým a boogie rockovým
fundamentem dokázali ZZ Top
a jak ostudně ho v našich konči-
nách prznil a nechtěně parodoval
Katapult.
K výběru skladeb není výtek, ne-

chybějí hity jako Legs, Gimme All
Your Lovin’, Tush nebo La Grange.
Občas se kapele už přece jen tro-
chu ztuha dýchá, není v tom už to-
lik energie, ale nekoná se žádné
upachtěné vzpomínání na lepší
časy. Stále je to živoucí zemitá hud-
ba. Dobové syntezátory z období
alba Eliminator jsou pryč, zůstalo
jen to podstatné. Tedy hlavně pro
věrné fandy texaských vousáčů, to
je třeba dodat.

Nemusí pršet, stačí Ája aneb proč jsou kapky na světě

Dvojka slídilů zase spoluZatímcoChip zůstává u své původní dvourozměrné podoby, Dale si nechal vytvořit mo-
derní 3D „facelift“. K návratu na hollywoodské výsluní mu to ale stejně nepomáhá. 3x foto: Disney+

Tomáš Šťástka
redaktor
MF DNES

Rychlá rota
USA, 2022

Kapka Ája
Alena Mornštajnová

Raw
ZZ Top

45 %

Chip a Dale se vrací. Je jim o 30
let víc a mají úplně jiné starosti.
Tvůrci filmu však zapomněli, že
zestárli i jejich fanoušci.

ZZ Top v PrazeSnímek je z koncer-
tu roku 2019. Foto: T. Krist, MAFRA

Alena Mornštajnová Vtipně poučujemalé čtenáře. Foto: Anna Kovačič

ZZ Top těší
lahůdkovým
živým albem Príma

dvojka
slídilů řeší
problém

80 %

70 %


