Ahoj Radku, máme po spole ném turné, ale k n kterým v cem je ješt pot eba se vrátit.
Jednou z nich je krte ková záležitost. Jak oba víme, rozhovor na to téma již jednou
prob hl. Co T vede k tomu jej absolvovat ješt jednou neboli vstoupit podruhé do stejné
eky? M žeš tená m objasnit okolnosti?
Okolnosti jsou v podstat prosté. Nutnost opakování celé této taška ice vzešla z faktu, že se p i
prvním pokusu filmový štáb ítající jednu naprosto nezodpov dnou a nekompetentní osobu jménem
Petra Jadrná zpil rumem jako mužik, a to nejprve do té míry, že ani nedokázal zapnout nahrávací
za ízení (p estože byl celou dobu nahrávání p esv
en o opaku), následn pak až do n moty. Musím
konstatovat, že tato politováníhodná okolnost m velmi zasáhla, nebo jsem do realizace dal mnoho
energie, ješt více citu a emocí a ta ztráta je o to tragi jší, že obsah m l ambice osv tlit nejen smysl
života a p vod vesmíru, ale kup íkladu i záhadu nesmrtelnosti chroust , prost ot ást základy moderní
dy a to všeobecn . Stál jsem p ed branami Basileje! Všechno marno! Jak jsem již p edeslal z mnou nezavin né p iny p išel celý tento klenot do stoupy. Ó, generace budoucí, truchlete a pla te,
jte requiem, nech vlajky vlají na p l žerdi!

Poté, co jsem onen pon kud asociální žánr, kterému se spole
v nujeme, ozna ila za
nehorázný kravál, rozhodl ses po ídit 50 krtk a tyto zbavené hlavi ek nav sit na mé
dudy. Zám r jsi plánoval realizovat ješt b hem turné. Pro z toho nakonec sešlo?
Problém byl zp soben tím, že se krtci o ividn rozhodli celé naše tour absolutn ignorovat. D kazy na
to jsou – kup íkladu já jsem na žádné z našich štací nevid l ani jednoho standartního krtka ( i viz
po ízené video záznamy – vid la jsi na nich snad n jakého?). Myslím, že se jednalo o organizovaný
krt í bojkot našich/vašich koncert . Jsem tím pohoršen ba co víc, p ímo pobou en a protestuji!!!

žeš popsat, jak jsi cht l krtky ur ené ke zmín né zav šovací operaci získat?
Když jsem nepochodil s krtky v publiku, rozhodl jsem se na n upo ádat hon. Jak známo: „krtek není
cvr ek“ (staré uruguayské p ísloví), p estože oba tráví sv j život v dí e, musí se na lov krtka zcela
jiným zp sobem než na cvr ka. Hon na cvr ka je pom rn jednoduchý, ne ku-li p ímo triviální. Cvr ka
lovíme metodou tzv. vylechtávání, p i níž využíváme faktu, že se jedná o tvora extrémn lechtivého,
kolikrát až do té míry, že se skrzeva lechtání sm je, až se za abdomen popadá. Nepot ebujeme k ní
nic víc než dlouhé stéblo trávy, s nímž vyrazíme nave er do luk a háj , cvr ích to ráj . Opatrným
krokem našlapujeme kost avou, psine kem, chundelkou i bojínkem, pozorn posloucháme, zdali
neuslyšíme n kde poblíž charakteristický zvuk cvr ího býka v íji. A skute
– tu se jeden ozval!
Lehkým, snad až kradmým krokem se blížíme za zvukem, zatímco orlím okem zkoumáme místo
edpokládaného zdroje cvr ího tokání. Naším cílem je nalézt vchod do jeho nory. Ta bývá zpravidla
umn skryta ve stínu trsu ost ice, pod kamenem i ko enem še íku, pro zkušeného vylechtáva e je to
ovšem záležitost pouze n kolika mála minut i dokonce vte in. Cvr í noru poznáme snadno, anžto je
velmi charakteristická: pr
r má tak akorát na cvr ka a okolí vchodu je vždy sv domit uklizené
(pokud je cvr ek doma). Ovšem to, že je nora skute
obydlena, a že nás nep edb hl n jaký jiný
vylechtáva , poznáme jen a pouze podle hromádky hovínek, které bývají hned u vchodu a které nám
cvr í p ítomnost bezpe
prozradí. Pak už p ichází as pro naše na za átku zmín né stéblo. To
uchopíme mezi ukazovák a palec libovolné ruky (pravé i levé nejlépe) za siln jší konec, pohybem
chto prst s ním axiáln otá íme a zárove jej pomalu, opatrn ten ím koncem zasunujeme do
doup te (styl „mamba erná na lovu“). V moment , kdy se rotující ten í konec stébla dotkne cvr ího
icha, ozve se z jeho nory kataklyzmatický výbuch smíchu a cvr ek za hurónského evu vyb hne ven
na volné prostranství, kde už nám nic (až na ta jeho obrovská kusadla) nebrání se ho zmocnit a
naložit s ním dle libosti (nap . oblíbené cvr í souboje).
Tuto techniku ovšem pro lov krtka pochopiteln užít nelze, nebo krtek je jak známo v i veškerému
lechtání naprosto imunní, nechává ho p ímo chladným, nehne ni brvou a lechtán se zásadn nesm je.
Ono v bec se dá íct, že s krtky není žádná sranda. Za to ale ti cvr ci!
Porovnání - krtek vs. cvr ek:

hem p edchozího rozhovoru jsi mi odhalil n co z taj lovu krtk . Mohl bys zde rozvést,
jak se na krtka musí?
Ujasn mež si fakta: Krtek obecný (Talpa europea, mole, xal, Maulwurf,
, tahi lalat, anyajegy,
toupeira, nunal, ,
, tan nhang, caochÚn ,
) je menší, erný hmyzožravec, vyskytující se
na polích, loukách, v parcích, zahradách, horských byst inách, termálních v ídlech a všech sv tových
oceánech. Žije n kolik decimetr pod zemí. Buduje chodby - jednak obytné, ale také okružní (tzv.
vyhlídkové), na kterých loví potravu a trénuje na krt í olympiády v b hu, podpolním b hu
(undercrosscountry), štafet i p ekážkovém podb hu. P itom tvo í na povrchu typické hlin né
hromádky zvané krtinec, zikkurat, potažmo vít zný krtinec a vít zný zikkurat, zatímco jiné, rovn ž
typické hromádky, le zcela jiného charakteru, nechává v podzemí coby hnojivo, pojivo, topivo a
mazivo.
Ano, hromádka hlíny zvaná krtinec (podle vzoru kravinec), ta je alfaomegou lovu krtk , stejn jako
trp livost. A trp livost ta nejen r že, nýbrž i krtky p ináší (staré ma arské p ísloví). Zkušený lovec
obrn n trp livostí a vybaven nabroušenou motykou se na zahrádce postaví práv k takovému krtinci a
íhá. Nevýhoda spo ívá ve faktu, že takové íhání se m že protáhnout i na n kolik hodin i dní, a to
v tom p ípad , že: a) krtek stávkuje, b) krtka na zahrádce v bec nemáme a krtinec je prachsprost
fingován, c) krtek si z nás d lá prdel (rovn ž viz bod b). Máme-li však št stí, po ur ité dob m žeme
zpozorovat, že se s krtincem n co d je, že se chv je i že se snad dokonce zv tšuje. To vše je
neklamným znamením, že se lovná zv blíží, naše smysly se zost ují, adrenalin a tlak v krevním
išti stoupají exponenciáln a pach smrti je všudyp ítomný (pozn. autora: pokud se zem chv je za

sou asných zvuk sirén a projev všeobecné paniky v p ilehlém okolí, tak se nejedná ani o št stí
v lovu na krtka, ani o krtka v pravém slova smyslu, nýbrž pravd podobn o úpln n co jiného). Pokud
je ale i seismologicky vše v nejlepším po ádku a Richter je roven nule, m žeme o ekávat dv možné
situace:
1) Objeví se krtek a zamává na nás bílou vlajkou. Zde se jedná o ze západu dovle ený poddruh
krtka obecného, zvaný krtek obecný francouzský, žoviáln zvaný posránek i p iposránek. Pro
j je typická ješt další vlastnost, totiž práv to výše zmín né stávkování. Takovým krtek
nemá valné ceny a naložíme s ním podle vlastního uvážení, niterných pohnutek, úchylek i
momentální chuti. Potažmo hladu.
2) Objeví se krtek a nezamává na nás ni ím. V ten moment nastává as seker, ma et,
vále ného malování, naší nabroušené motyky a krvavých kv .
esným úderem motyky bu krtka bezpe
podkopneme (chceme-li jej živého pro chovné
ely do terária, tzv. krtkária), anebo mu usekneme hlavi ku ranou za ouška (lovec lebek i
sb ratel posmrtných krt ích masek), i jej p esekneme v p li, chceme-li vycpanou krt í bustu
nad krbovou ímsu vedle busty losa, lososa a medv da brtníka, nebo chceme-li jeho
kalhotky.
Zmínil ses, že 50 krt ích hlavi ek (od on ch 50 t lí ek) chceš vym nit za jednu pravou
lebku lidskou a tuto našroubovat na mé dudy, aby vévodila bezhlavým semišovým
mrtvolkám. Kde podobné vým nné obchody probíhají?
Takové obchody probíhají nej ast ji na h bitovech nebo v krematoriích za asistence p edem
podplaceného zainteresovaného personálu. Výborným zdrojem lidských lebek jsou ovšem i
nepovedené lovy na krtka. A se to m že zdát nepravd podobné, mnoho takových lov kon í tragicky
ne pro krtka, nýbrž pro lovce (zem e vy erpáním), nej ast ji však pro lovc v doprovod, jež nedokáže
uko írovat svoji vrozenou zv davost a zárove v as odhadnout rychlost a sm r motyky nemilosrdn
mí ící ke krt ímu cíli, zk íží s její trajektorií svou zv davou st apatou hlavu a heuréka! - nový p ír stek
do sbírky ( i na dudy) je na sv !
Jaké by byly ceny v p ípad jiných živo išných druh - n jaké p íklady?
Nevím jak u jiných živo ich , ale všeobecn platí, že mezi sb rateli je nejvíce cen na lebka mo ské
formy krtka obecného, tzv. Krtka velkého bílého lidožravého (Great white mole) a na samotném
vrcholu pak stojí lebka jeho již vym elé ob í prehistorické formy zvané Megalodon-Mole i zkrácen
Megalomole. Ta je vyvažována p ímo zlatem.
Lebka prehistorické mo ské formy krtka obecného, tzv. Megalomole:

Záv re ná otázka. Za kolik dolar si myslíš, že by šlo koupit krtka na E-bay? :)
Na E-Bayi nevím, ale zevrubným pr zkumem trhu zjišt no, že krásná a hodnotná d tská knížka „O
krtkovi, který cht l v
t, kdo se mu vykakal na hlavu“ stojí v jednom nejmenovaném knihkupectví
444 k s DPH. V ele doporu ujeme.

