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S V ù TO V ù  P R O S L U L¯  P ¤ E D S TAV I T E L

D E F E K A L I S M U
PIERRE SOUILLER SOEUR
V YSTU P OVAL  V L ITE R ÁR N Í  KAVÁR N ù

29.11. P¤EDNESL V LITERÁRNÍ KAVÁRNù MùSÍC VE DNE BÁSNICKÉ 
PÁSMO PIERRE S. SOEUR. NA SVÉ MÍSE ODRECITOVAL TÉMù¤ PADESÁTKU
BÁSNÍ, SE KTER¯MI SKLIDIL VELK¯ ÚSPùCH. JE ZAJÍMAVÉ, ÎE AâKOLI SE
NA SEBE HOSTÉ MAâKALI, V PIERROVù BLÍZKOSTI BYLO MNOHO VOLNÉ-
HO PROSTORU. PIERRE BùHEM VYSTOUPENÍ NAPLNIL NEJEN OâEKÁVÁNÍ.

ED ITOR IAL
P A M F L E T
„Pfiátelé, 

Rok se nám nach˘lil. Je prosinec. 31.12.
slavíme Silvestra. 24.12. je ·tûdr˘ veãer.
Po prosinci následuje leden. V lednu vyjde
dal‰í Vednemûsíãník (…)“

Toto je neuvûfiiteln˘ v˘Àatek z úvodníku
(pokusu o nûj) Pam Flet. Pfiesto nepfiiná‰í 
o mnoho ménû nov˘ch podnûtÛ neÏ nûkteré
ostatní pfiíspûvky ve Vednemûsíãníku. 
Na rozdíl od ostatních autorÛ ale nebyl 
problém Pamelin ãlánek vy‰krtnout, protoÏe

je nûmá a bezbranná a nebude jí to mrzet.
Zkratka CZ·, na kterou ve VDM novû narazí-
te, znamená Církevní základní ‰kola, tedy
ústav, ze kterého pochází autofii nûkolika
ãlánkÛ.

PfiestoÏe je konec roku, rozhodli jsme zde
prozatím nebilancovat, Vednemûsíãník totiÏ
existuje sotva pÛl roku. Kromû toho hlavní
ukazatel dobrého v˘voje VDM, tj. zisk 
z prodeje, neukazuje zrovna pfiíli‰ optimistic-
ké údaje. 

Tak tedy: Rok se nám nach˘lil. Je prosinec.
31.12. slavíme Silvestra…  PF 2004

Jirka Boudal.

Defekalismus je básnick˘ smûr, kter˘
vznikl na pfielomu tisíciletí v Japonsku
jako protestní reakce na hromadné
odstavování tisícÛ záchodov˘ch mís, kte-
ré zÛstaly po vynálezu dámského pisoá-
ru nevyuÏity. Japonské feministické orga-
nizace tehdy zajistily, Ïe bûhem nece-
l˘ch dvou mûsícÛ byly ve vût‰inû vefiej-
n˘ch záchodkÛ v Japonsku instalovány
tyto nové speciální pisoáry vyuÏívající
papírov˘ch trycht˘fikÛ na jedno pouÏítí.
Odmontované toalety tehdy doslova
zaplavily ulice japonsk˘ch metropolí. 

¤idiã jednoho z automobilÛ odváÏejí-
cích tyto mísy z ulic na skládky, Yamato
Ushiro Kakai, byl ‰okován pohledem na
tisíce mís, vût‰inou nov˘ch a luxusních,
odváÏen˘ch na smeti‰tû. KdyÏ nakládal
sedmistou mísu, se zlat˘m zdobením,
kterou vyhodila japonská princezna
(známá tím, Ïe chtûla b˘t odjakÏiva prin-
cem), jeho vztek dosáhl vrcholu. Postavil
zlacenou mísu doprostfied námûstí pfied
chrám Sensodzi, usedl na ni a zaãal
skládat protestní básnû. Jeho hrdinského
pfiíkladu brzy následovali stovky dal‰ích
(mís byl dostatek) a strhl se tak obrov-
sk˘ mediální boj mezi Japonsk˘mi
masmédii a tûmito, tzv. mísmédii. 

Japonská masmédia propagovala
nové, velmi v˘nosné pisoáry (navíc pod-
porované politiky – jejich obrovsk˘
odbyt zvy‰oval ukazatel HDP), zatímco
mísmédia protestovala proti konzumu,
kter˘ se v Japonsku bûhem posledních
desítek let velmi roz‰íril. Mísmédia mûla
zpoãátku díky sv˘m obrovsk˘m poãtÛm
nad masmédii navrch, umûlci byli ale
nuceni zÛstávat na ulicích dnem i nocí,
aby mohli konkurovat masmédiím vysí-
lajícím nonstop. Mísy byly proto vyuÏívá-
ny i k základním potfiebám defekalistÛ
(pÛvodnû hanlivé oznaãení pocházející
z japonsk˘ch masmédií). Díky své silné
konkurenci byli defekalisté nuceni pfied-
ná‰et bez pfiestávek, tedy i bûhem vyko-
návání sv˘ch potfieb, ãímÏ vznikl velmi
osobit˘ styl, kter˘ pfiinesl zcela nové
v˘razové moÏnosti. Nadanûj‰í defeka-
listé byli dokonce schopni recitovat své
básnû dvojhlasnû. 

BohuÏel bûhem jednoho t˘dne se
vût‰ina mísmédií zaplnila, defekalisté
museli poníÏenû poÏádat vládu o papír,

kapitulovat a poloviny japonsk˘ch dám-
sk˘ch záchodkÛ definitivnû ovládly pisoáry.

Pfiesto se díky svému novému geniální-
mu v˘razovému prostfiedku (tzv. fekafo-
nii) defekalismus roz‰ífiil i do Evropy.
Zde se oprostil od své politické a burcu-
jící úlohy, protoÏe do Evropy se dosud
pisoáry neroz‰ífiily (evropské feministky
se vydaly jinou cestou a snaÏí se vyvi-
nout umûl˘ penis). Tématick˘m zamûfie-
ním se pfiiblíÏil spí‰e poetismu. Vedou-
cím pfiedstavitelem je právû Pierre 
S. Soeur, kter˘ je také autorem defeka-
listického manifestu.

MANIFEST EVROPSKÉHO DEFEKALISMU
(zkráceno)
„Poezie pfielomu tisíciletí je ustrnulá.
Postmoderní básnické umûní ve snaze
za kaÏdou cenu inovovat, ãi dokonce
popfiít v‰e pfiede‰lé je pfiíli‰ úãelové.
(…) Originalita „za kaÏdou cenu“ dává
vzniknout nesmysln˘m ploch˘m dílÛm,
pfiitom je sama originalitou v uvozov-
kách, neschopná pfiekroãit sebe samu.
(…) Postmodernisté tûÏí z odkazu
minulosti, kter˘ pouze novû rekombinu-
jí, pfiíãemÏ ho potom pfiesto zcela popí-
rají. Takové poãínání není dÛstojné.
(…)

Cestu k novému vyjádfiení musíme hle-
dat jinde. Japonsk˘ vynález „fekafonie“
je opravdovou originalitou na prahu tfie-
tího tisíciletí. Prost˘ fakt, Ïe ústa nejsou
jedin˘m otvorem schopn˘m produkovat
zvuk je znám lidstvu odedávna. Pfiesto
jeho umûlecké uchopení pfiichází aÏ
nyní. Poezie byla dosud svazována svou
monofonností. Bivokální básnû defeka-
listÛ tuto pfiekáÏku doslova drtí. (…)

Defekalismus nemÛÏe b˘t v Ïádném
pfiípadû zamûÀován s fekalismem - pfií-
zemním, nechutn˘m, obhroubl˘m umû-
ním. My nechceme provokovat.
Nechceme ‰okovat. Jde nám pouze
o nov˘ rozmûr poezie. (…)

Poezie nepatfií do knihoven. Poezie
musí sestoupit k lidem, a proto musí
b˘t bezprostfiednû spjata s autorem.
Nepatfií na papír. Je nutné, aby ji lidé
vstfiebávali intenzivnû. Diváci musí defe-
kalistické básnû doslova cítit.“

Je zjevné, Ïe reprodukce vût‰iny básní
do písemné podoby není moÏná, navíc
by to odporovalo defekalistickému
manifestu. ProtoÏe bylo ale v kavárnû
opravdu málo „volného“ místa, zpro-
stfiedkováváme ãtenáfiÛm alespoÀ jed-
nu Soeurovu báseÀ. Která je sice bivo-
kální (dvojhlasá), ale jednotlivé hlasy se
stfiídají, takÏe je pomûrnû dobfie repro-
dukovatelná:

BALADA O VOZKOVI
Prrrrrrrrrrrrrr…..d

onutil vozka konû své státi, 
v‰ak v hluboké bláto vÛz zanofiil se.

Tu pochopil, Ïe nemûlo se stát, 
co stalo se. I obofiil se:

Cccccccccc, to nemíníte váÏnû asi,
Ïe uvázli jsme? Vy tuku masy!!
Táhnûte! Vozka volal dlouze,

sklidil v‰ak pohled chladn˘ pouze.
Co naplat, nûkdo musí h˘bnout.

Zatlaã! Zatlaã! Volal v samomluvû
Eeeeeeehhhheeehhheeee

Zmítán kfieãí, s pûnou v hubû.
Uuuuuhuuuuhhuuuhuh…

elemese. 
Vozka se nezdál zprvu na Holmese.

¤ítí se koãár dolÛ ze srázu, 
tam dole pfiijde vozka k úrazu.

Pohfibívá vozka v‰echny ze sv˘ch touh, 
Jak se tak fiítí, fiítí … ‰plouch.

*Roger Holmes - slavn˘ kulturista ze 60. let

Dále pfiidáváme je‰tû defekalistickou
klasiku ,pozdûj‰í pfiepis první básnû
Yamoto Kakaie, kterou sloÏil pfied chrámem 
Sensodzi.

jsem trycht˘fi kter˘m dnem i tmou
do hlubin - úzkou skulinou

stékají Ïlutavé krÛpûjû
pro mísy není tu nadûje

na smeti‰tû dûjin
trpce kráãeje

ccccccccccc
ccccccccc

cccccc
cccc
cc
c

Jirka Boudal

Je zajímavé, Ïe aãkoli se na sebe hosté maãkali, v Pierrovû blízkosti bylo mnoho
volného prostoru.                                               Foto: Jifií Boudal, Libor Mofikovsk˘

VAROVÁNÍ: TENTO EDITORIAL JE NAPROSTÁ ZNOUZECNOST A VÒBEC NESTOJÍ 
ZA TO,  HO âÍST.                                                                                   Pamela Flet
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Rozhovor s tou, 
která za v‰ím stojí - 
Eli‰kou ·tûpánovou

Od koho vze‰la iniciativa k otevfie-
ní kavárny? Jak se rozvinul nápad?
Iniciativa pfii‰la od Petra a Ivy Hinter-
müllerové, která pracuje v Dominu
a chodí mi pomáhat. V tûchto prosto-
rách byl dfiíve obchod a stfiídali se
rÛzní nájemníci, ale nikdy to nebylo
ono, a tak jsme si fiekli, Ïe by se mûlo
vymyslet nûco lep‰ího - tak vznikla
my‰lenka kavárny. A protoÏe jsem
aktivní, od my‰lenky nebylo daleko
k tomu, aby byla kavárna. První
impuls pfii‰el pfiibliÏnû v bfieznu leto‰-
ního roku, od dubna jsem na tom
zaãala intenzivnû pracovat, 15. fiíjna
jsme zahájili rekvalifikaãní kurs a 14.
listopadu byla kavárna otevfiena.
V‰ech ‰est zamûstnancÛ sem chodilo
dennû trénovat na ãtyfii hodiny
a zkou‰eli jak jim to pÛjde. 
Jak jste je sehnali?
Va‰ka doporuãila Iva z Domina, Zuz-
ka pfii‰la pfies organizaci Koník, úfiad
práce doporuãil Ondru a Marka.
Hroznû je to bavilo, a my jsme zpo-
ãátku mysleli, Ïe je to proto, Ïe si
hrají, jenÏe je to baví pofiád. Nechtûli
vÛbec chodit domÛ. Va‰ek (má pfie-
zdívku Walker Texas Ranger) dokon-
ce odloÏil svÛj kolt, kter˘ má jinak
pofiád u sebe.
Kdo do projektu vloÏil finance a jak
vidíte budoucí (ne)prosperitu
kavárny?
První finance jsem do toho vloÏila já.
Dál pfiispûl úfiad práce, za vytvofiení
pracovního místa v chránûné dílnû.
Ten uhradil asi 40% nákladÛ a dou-
fám, Ïe je‰tû nûjaké peníze seÏene-
me. Ale ani v ideálním pfiípadû není
reálná ‰ance, Ïe by se nám vrátily
peníze za vybavení - to není moÏné,
protoÏe normálnû by zde pracoval
jeden ãlovûk. Oni musí b˘t tfii a je‰tû
jeden asistent. Má to mnoho úskalí,

ale záleÏí to samozfiejmû také na
hostech, jestli budou chodit. Také se
pokusíme získat nûjaké granty, ale já
mám takové zku‰enosti, Ïe se na to
nedá vÛbec spoléhat. 
Prodáváte tu mnoho v˘robkÛ
z chránûn˘ch dílen. Kdo získává
v˘tûÏek z jejich prodeje?
Pfiekvapilo mne jak mnoho se jich
prodá. KdyÏ jsem vidûla jak tûÏce
postiÏení lidé dokáÏí vyrobit tyto vûci,
musela jsem je obdivovat. KaÏdá
z dílen si sama urãí cenu za kterou
chce v˘robky prodávat. PÛvodnû
jsme Ïádn˘ podíl nechtûli, ale jen
pfieprava pochopitelnû nûco stojí,
takÏe nakonec jsme se dohodli na
deset procent. To zboÏí je pomûrnû
levné, a prodali jsme ho uÏ za nûko-
lik tisíc - víc neÏ dílny samotné.
Nebojíte se, Ïe po prvotním zájmu
nad‰ení lidí opadne a zákazníkÛ
ubude?
Je pravda, Ïe v den otevfiení pfii‰la
spousta lidí ze zvûdavosti, a pak uÏ to
bylo slab‰í, ale spí‰ si myslím, Ïe lidé
se nauãí sem chodit.
Pfielévají se sem zákazníci z vedlej-
‰í kavárny, nebo se tvofií nová kli-
entela?
Pokud znám ty opravdové ‰tamgasty,
tak ti se pfii‰li spí‰ jen podívat, dát si
kafe. Tady je to nekufiácké, takÏe ti co
vedle nechtûjí koufiit, mohou zajít
sem, ale myslím si, Ïe se sem nijak
nepfielévají. Jde o to, aby sem zaãali
chodit noví lidé - v‰ichni jsou samo-
zfiejmû vítáni. Pro kaÏdého je pohodl-
nûj‰í pfiispût pár desetikorun na nûja-
kou sbírku a cítit se dobfie, neÏ si
najít ãas zajít sem tfieba jen na kafe -
pfiestoÏe je to mÛÏe vyjít levnûji a je‰-
tû si uÏijí. Spousta lidí fiekne, Ïe je to
v˘born˘ nápad, ale nikdy nepfiijdou -
nemají ãas a podobnû. JenÏe pro lidi,
ktefií tu pracují, nejsou dÛleÏité ty
peníze, ale to, Ïe budou mezi lidmi,
v kontaktu - to je skuteãná integrace. 
Jak jste se zaslouÏila o popularitu,
které se kavárnû dostalo pfii otev-
fiení?

No, to se mi povedlo. Den pfied otev-
fiením jsme uspofiádali tiskovou kon-
ferenci, na kterou pfii‰lo mnoho novi-
náfiÛ, dokonce televize. Z toho jsem
mûla velkou radost. Dali jsme také
letáky do autobusÛ. Mnoho lidí se
ptá, jak mohou pomoci, takÏe tfieba
vyvû‰ujeme plakáty u soukromníkÛ,
nebo studenti rozná‰í letáky
a podobnû.
V televizi byla reklama na jakousi
síÈ podobn˘ch kaváren, máte na ni
nûjaké napojení?
Ne, to je zcela jiná organizace a my
jsme otevfieli zcela nezávisle. ·li jsme
na to tak trochu odzadu - tam je prv-
ní vûcí zapojení se do charitativních
akcí, kdeÏto u nás byla prvním pod-
nûtem touha udûlat kavárnu. 

Mal˘ rozhovor 
se zamûstnanci kavárny

Va‰ka i Marka jsme zpovídali bûhem
jejich pracovního dne, takÏe se
omlouváme v‰em, ktefií snad vÛli
nám dostali svou kávu o minutku
pozdûji. Do budoucna by bylo jistû
zajímavé promluvit si s nimi v klidu
o nich samotn˘ch, neboÈ jde o vskut-
ku velmi zajímavé lidi. Prozatím tedy
alespoÀ pár otázek. 

Jak ses dostal k téhle práci?
Va‰ek: Moje kamarádka Iva Hinter-
müllerová mi ji nabídla.
Marek: Pfies úfiad práce. Mûl jsem
‰tûstí.
Pfiem˘‰lel jsi o té nabídce?
Va‰ek: Ne, hned jsem fiekl ano.
Marek: Ani chvilku.
Baví tû tato práce?
Va‰ek: Ano, jsou tu pfiíjemní lidé.
Marek: Je to tady super. Lidi jsou vût-
‰inou v pohodû. Jen obãas jsou tu
nûjak˘ takov˘ … 
Chápu. Co ti dává?
Va‰ek: Jsem mezi lidmi, neflákám se.
Marek: No hlavnû uÏ nemusím cho-
dit na pracák! A taky si tu budu moci

Kavárna NA PÒL CESTY otevfiena
Jistû jste zaregistrovali otevfiení nové kavárny, zamûstnávající lidi se zhor‰enou pracovní schopností
a prodávající také v˘robky z chránûn˘ch dílen. Pokud vás zajímá, odkud se vzala, co pfiedcházelo jejímu
vzniku a jací lidé jsou jejími zamûstnanci, následující rozhovory vám snad zodpoví vût‰inu otázek.

nûco vydûlat.
Co jsi dfiív dûlal v ãase, kter˘ teì
tráví‰ v kavárnû?
Va‰ek: Chodil jsem kaÏd˘ den do
Domina.
Marek: Lítal jsem po doktorech
a pofiád chodil na pracák.
Je tohle nároãné povolání?
Va‰ek: VÛbec ne, kdyÏ se ãlovûk
zabûhne …
Marek: Ne, uÏ jsem si zvykl.
Je tu je‰tû nûco co ti dûlá problé-
my, na co si musí‰ zvykat?
Va‰ek: Rychle jsem se pfiizpÛsobil
a oblíbil si to tady, takÏe ne.
Marek: Je‰tû si musím zvyknout. Zpo-
ãátku to bylo trochu nároãné.
Jak vychází‰ s kolegy a s vedením?
Va‰ek: Velmi dobfie. Hned jsme si na
sebe zvykli.
Marek: Známe se krátce, ale vychází-
me spolu dobfie.
Znáte se navzájem dobfie?
Va‰ek: Moc ne, seznámili jsme se
pfied otevfiením.
Podnikáte nûjaké spoleãné akce
s kolegy?

Va‰ek: Ne, potkáváme se jenom
tady, ve dvojicích, a kdyÏ se stfiídáme
- to je jen chvilka.
Marek: Máme kaÏd˘ vlastní známé
a pfiátele …
Jak ãasto tu jste? Vyhovuje vám
pracovní doba?
Va‰ek: Pracujeme ãtyfii dny v t˘dnu,
jeden den a víkend máme voln˘.
Vyhovuje mi to.
Marek: Vyhovuje.
Vnímal jsi nûjak popularitu spoje-
nou s otevfiením kavárny?
Va‰ek: âetl jsem ãlánky a líbily se mi,
ale nijak se mne to nedot˘ká.
Marek: Tak normálnû. Sledoval jsem
to, ale nezaujalo mne to.
Má‰ nûjaké plány do budoucna,
nûjaké sny?
Marek: Zatím tady jsem na rekvalifi-
kaãním kurzu, a pak bych tu rád
zÛstal. Rád bych cestoval, daleko
odtud.  
Va‰ek: Pracovat v kavárnû. Napofiád.
Je to náplÀ tvého Ïivota?
Va‰ek: Ano.

Vojta Bednáfi & Hanka âerváková

FILIP „K¤TITEL“ TOPOL
Novû zrekonstruovan˘ sál v ãeskobu-
dûjovickém kulturním domû Slavie
pfiivítal v pátek 28. listopadu své prv-
ní hosty. Pofiadatele ctí, Ïe jako první
zvolili skupinu Psí vojáci - i kdyÏ na
druhou stranu mnozí zalitovali, Ïe
kapela nebude hrát v KD Vltava, kde
je - podle mínûní nûkter˘ch - lep‰í
atmosféra. 
Prvním dojmem byla vÛnû ãerstvû
omítnut˘ch zdí, záÏitek, kter˘ bude
pravdûpodobnû opakovateln˘ nejdfií-
ve za nûkolik dekád, neboÈ pfiedem
prozradím, Ïe válku s cigaretov˘m
koufiem velmi rychle prohrála. A hod-
nocení pfiítomn˘ch? „Je to fiÛÏov˘…“
shrnul kdosi v˘stiÏnû, pfiestoÏe mÛj
dojem byl spí‰e oranÏovo-rÛÏov˘.
„Kdyby tu nebyly ty lustry, hrál by se
tu dobfie basket.“ tvrdilo zase spor-
tovnûji zaloÏené kfiídlo. „Jak se vám
tanãí na tûch parketách?“ zeptal se
koneãnû jak˘si Filip Topol, sedící
u piána, k vûci. Ano, parkety, to je oã
tu bûÏí! Hladké, ale ne kluzké, je‰tû
ãisté a rovné. Kdo ãekal nûjaké punk-

rockové doupû byl samozfiejmû zkla-
mán, ale musíme si uvûdomit, Ïe sál
slouÏí k mnoha rozliãn˘m úãelÛm,
a také, Ïe nejde o Ïádn˘ klub, ale
o historickou budovu. A v takovém
pfiípadû dopadlo v‰e celkem dobfie -
nic moc se nezmûnilo a máme
novou podlahu.
Koncert samotn˘ byl v duchu místa
spí‰e poklidn˘m, instrumentálním
záÏitkem. Kapela nejdfiíve pfiehrála
své nové album, objevily se nûkteré
nové zvukové formy. A pfiestoÏe jde
jistû o písnû vydafiené, publikum jas-
nû oÏilo s pfiíchodem tûch star‰ích,
osvûdãen˘ch. Kruhy, Îiletky, ani
Marylin Monroe se kupodivu neko-
naly, ale mû osobnû potû‰il alespoÀ
Krasobruslafi, nebo Sbohem a fietûz. 
Kfiest se tedy rozhodnû vydafiil, skupi-
na byla skvûle pfiijata v pfiátelské
atmosféfie a odmûnila se krásn˘m
koncertem. AÏ pfiijedou pfií‰tû, já tam
urãitû budu.

Vojtûch Bednáfi

Co tû vedlo k promítání filmÛ
z tvé vlastní tvorby?
Vedla mû k tomu zvûdavost, jak lidé
zareagují na mé filmy, také bych je
chtûl ‰ífiit mezi lidi a toto byl nejlep-
‰í zpÛsob, jak to udûlat. ZároveÀ
promítání poslouÏilo jako premiéra
nové filmu Fronta.
Tyto krátké filmy a videoklipy se
pou‰tûly dvakrát dopoledne a tfii-
krát odpoledne. Kdy pfii‰lo nejvíce
lidí a jaké bylo vûkové sloÏení
náv‰tûvníkÛ?
Nejvíce lidí pfii‰lo urãitû na poslední
promítání od 20 hodin, tam také
byla nejlep‰í atmosféra. Na promí-
tání pfii‰li pfieváÏnû mladí lidé, ale
nechybûli uãitelé ãi intelektuálové,
byla tam i men‰ina star‰ích.
Teì moÏná nejdÛleÏitûj‰í otázka.

Attack of Trinity Pictures
V‰ichni nebo alespoÀ nûktefií z vás jste uÏ sly‰eli o spoleãnosti Trinity Pictures (viz. 2. díl VDM), a tak jste si jistû
v‰imli, Ïe v pátek 21.11. se uskuteãnilo filmové promítání z tvorby této skupiny tfií mlad˘ch lidí (Jakub Hussar, Adam
Hraba, Miroslav Masopust). V prostorách galerie Mûsíc ve dne se se‰lo dohromady asi 300 lidí, aby shlédlo projekci
krátk˘ch filmÛ, která probûhla celkem pûtkrát. Zeptala jsem se Jakuba Hussara, jednoho z majitelÛ spoleãnosti, jak
celé promítání vypadalo a dopadlo.

Jak˘ byl ohlas na tuto projekci? 
Jsi spokojen?
Spokojen˘ jsem urãitû. Takové reak-
ce jsem ani neãekal. Nejvût‰í ohlas
mûla Fronta, kde mû úspûch oprav-
du zaskoãil. Ten film má své mou-

chy, ale lidé byli spokojení. Mlad‰í
diváky nejvíce zaujalo Plastové pek-
lo I., II a videoklip I Can’t Stop the
Motion, ty star‰í hlavnû videoklip
s názvem Rytífi.
Jak bys charakterizoval Trinity 
Pictures?
Jsem spokojen s tím, co jsme doká-
zali za jeden a pÛl roku. Vybudovali
jsme si slu‰né renomé.
Chystáte nûjaké dal‰í filmy?
Pokraãování SkeletonÛ (v kterém se
uzavfie dûj z 1. dílu), Parodii na Noe-
movu Archu (ve stylu Monty Python)
a videoklip o teroristickém útoku na
Krteãka. 
MÛÏeme tedy oãekávat do budouc-
na dal‰í promítání? 
Tenhle rok uÏ ne, ale pfiedbûÏnû je
jisté opakování této akce pfií‰tí rok.

Eva Sobolíková
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Domníváme se totiÏ, Ïe potenciál
Majálesu je daleko vy‰‰í. Studenti
jsou skupinou, která pfied domácí
televizí (a doma vÛbec) tráví nejmé-
nû ãasu; mají tak více ãasu na aktivi-
ty s vlastní invencí, a mûli by proto
b˘t ponûkud kreativnûj‰í neÏ ostatní
lid.
Dílãí v˘sledky takov˘ch snaÏení jsou
tûÏko pfiehlédnutelné (pokud by
jste chtûli polemizovat, zavfiete Ved-
nemûsíãník a pfiedstírejte amnézii).
Studentské kapely, divadla, filmové

maJÁlEs 04
Majáles v âesk˘ch Budûjovicích jiÏ mnoho let tvofiil jak˘si hybrid prvomájového
prÛvodu spolu s veãerní diskotékou pro mikronû. Vy, ktefií patfiíte k tûm, jimÏ pan
DJ Voráãek se sv˘mi hity nic nefiíká, ãtûte prosím ihned a urputnû. Voráãkovi
fanou‰ci + pan DJ Voráãek osobnû ãíst také, ale opatrnû a po mal˘ch dávkách. 

Ve dnech 13.-15. listopadu se na
Teologické fakultû JU konala série
pfiedná‰ek souãasn˘ch ãesk˘ch filo-
zofÛ a teologÛ. JelikoÏ byla vefiejnû
pfiístupná, nenechali jsme si ujít pfií-
leÏitost vyslechnout my‰lenky pfied-
ních ãesk˘ch myslitelÛ, takÏe místo
dvou dnÛ ve ‰kole jsme si zafiídili
dva dny na pfiedná‰kách. Vût‰ina
pfiedná‰ejících pfiijela osobnû (Jan
Sokol, Erazím Kohák apod.), nûktefií
poslali svoje pfiíspûvky písemnû
(Ladislav Hejdánek, Egon Bondy).
Tématem sympozia byl vztah souãas-
né ãeské filozofie a teologie, ale fieã-
níci se ãasto vyjadfiovali ke v‰emu
moÏnému (filosofick˘ komplex).
I pfies odli‰nost sv˘ch my‰lenkov˘ch
smûrÛ (napfi. fenomenologie, novo-
tomismus, neokantismus) se pfied-
ná‰ející shodovali v mnoha otázkách,
takÏe k akademick˘m diskusím
docházelo spí‰e v˘jimeãnû. Pfiedná‰-
ky byly (alespoÀ pro stfiedo‰koláka)
my‰lenkovû nároãné a procento kys-
líku v místnosti postupnû klesalo
v˘raznû pod prÛmûr, takÏe odpoled-
ní pfiedná‰ky nakonec vût‰inou vyvr-
cholily podûkováním v‰em zbyl˘m
posluchaãÛm za to, Ïe vydrÏeli.

Pavel Strejc

***
Dûkujeme vám v‰em, ktefií jste vydr-
Ïeli tento ãlánek ãíst aÏ dokonce.
Jako odmûnu pfiipojujeme: 

Úvahu nad pfiínosem
tohoto ãlánku

Akce tohoto typu je totiÏ pro vût‰í
ãást populace nezajímavá. Bez filoso-
fického v˘cviku je ãasto velmi tûÏké
pochopit, o ãem se vÛbec mluví.
Filosofie je kromû toho ãasto chápá-
na jako nepraktická a málo aktuální
disciplína, která za dlouhé vûky exi-
stence neobjevila Ïádnou trvale prav-
divou, absolutní informaci (o teologii
rad‰i nemluvû). Tím spí‰e je téma
vztahu filosofie a teologie aktuální
pouze pro znaãnû omezen˘ okruh
lidí.
MÛÏe tedy mít sympozium na teo-
logické fakultû nûjak˘ pfiínos i pro
ãlovûka neteologicky a nefilosofic-
ky zamûfieného?
MÛÏe.  :-)
Není samozfiejmû absolutnû moÏné
zde vyãerpat v‰echny pfiínosy média
„pfiedná‰ka na filosofické fakultû“.
Nicménû pfii zvaÏování, zda vÛbec
zprávu o sympoziu do Vednemûsíã-
níku zafiadíme, mû napadlo, Ïe kro-
mû primárních pfiínosÛ z pfiedná‰ky
samotné, jsou velmi dÛleÏité dÛvody
„sekundární“, tedy vlivy a dopady,
které fieãník vûdomû pravdûpodobnû
vÛbec nezam˘‰lel, které nás ale
(vûdomû ãi podvûdomû) ovlivní. Pfii-
ãemÏ tyto pfiínosy jsou dle mého
aktuální pro celou postmoderní spo-
leãnost bez v˘jimky. Tím nechci
v Ïádném pfiípadû sniÏovat hodnotu

pfiínosÛ „primárních“. 
„Sekundárních“ pfiínosÛ mû napadla
celá fiada, i kdyÏ zde rozvádím pouze
jeden. Na ostatní mÛÏete pfiijít pfií‰tû
sami.

Mediální diktát
Nerad bych za kaÏdou cenu brojil
proti masmédiím (neubránil jsem se
tu jistému zobecnûní - masmédii
míním pfiedev‰ím ta masmédia, kte-
rá produkují masovou kulturu). Pou-
ze se domnívám, Ïe masová kultura,
která je nám servírována, je pfiíli‰
jednostranná. Je to logické - masová
kultura je urãována penûzi a mocí.
Proto jsou vÏdy upfiednostÀovány ty
v˘hodné hodnoty. Chybí dialog, dis-
kuze, rÛznost náhledÛ, argumentÛ.
Na první pohled to samozfiejmû není
viditelné (napfi. politici se v TV doha-
dují nonstop). Nûkteré hodnoty jsou
ale cílenû upravovány (kvÛli lep‰í
prodejnosti atd.), a my, ktefií nezná-
me prav˘ dÛvod, jsme nuceni tyto
pokfiivené hodnoty pfiijímat. 
Pohybovat se dnes mimo manipulaci
masmédií opravdu není lehké (moÏ-
né). Nestaãí nesledovat televizi,
masmédii je do velké míry urãována
celá spoleãnost, jejímuÏ vlivu se
ubránit nelze. Pasivní ignorace není
dostateãná, nadhled a odstup je tfie-
ba si vytváfiet aktivnû. 
Filosofie je vût‰inou chápána pouze
jako hledání podstaty bytí a poznání,
zapomíná se ov‰em na daleko prag-

matiãtûj‰í ãinnost - pomáhá oriento-
vat se ve spoleãnosti. Pfies v‰echny
v˘hrady k názorÛm velk˘ch filosofÛ
jsme nuceni uznat, Ïe vût‰ina z nich
byla schopna tuto masovou iluzi pro-
hlédnout. B˘t rezistentní k médiím.
Je to stále tûÏ‰í. Schopnost vidût co
nejpÛvodnûj‰í realitu za realitou
umûlou se jeví aktuální, ãi spí‰e klí-
ãovou schopností ãlovûka pro pfií‰tí
dny (viz napfiíklad Matrix).
Pokud posloucháme teologa nebo
filosofa, nemusíme se zrovna zajímat
o vztah filosofie a teologie, abychom
mohli mezi fiádky vysledovat nûkteré
pohledy, které nám, vyrostl˘m
v masové kultufie pfiijdou velmi origi-
nální, jakkoli banální mnohdy
budou. 
Myslím si, Ïe k tomuto vybfiednutí je
nutné v jistém smyslu stát na okraji
spoleãnosti. A protoÏe vût‰ina z nás
není schopná v tomto boji obstát
sama, je tfieba se vyÏivovat pfiíkladem
„extrémních" jedincÛ, coÏ v tomto
smyslu filosofové a teologové roz-
hodnû jsou. Média nás zaplavují jed-
nostrann˘mi hodnotami, o kter˘ch
vût‰ina lidí díky nedostatku nebo
zprofanování opoziãních hodnot
vÛbec nepochybuje, i kdyÏ by je jinak
moÏná nepfiijala. 
Míst a moÏností, kam na takové hod-
noty chodit dnes mnoho nezb˘vá,
kromû toho je vût‰ina zprofanovaná
(úpornû se snaÏím jednu popularizovat). 
Mnoho lidí tento nadhled odmítá.

Pfiesto, kdyÏ se pozdûji masová kul-
tura zmûní a umoÏní masám nad-
hled nad tu starou, nacházíme ihned
záplavy kritikÛ. Geniálním pfiíkladem
je aféra s odpustky: kaÏd˘ druh˘ to
dnes nekoneãnû omílá, argumentuje
s tím pfii kaÏdé zmínce o církvi, pfie-
sto by tehdy pravdûpodobnû nebyl
schopen jednoduché úvahy: „Církev
zpoplatnila odpustky? Aha, máme
dva papeÏe, to oni potfiebují peníze
na druh˘ Vatikán v Avignonu. To asi
nebude mít s Kristov˘m uãením
mnoho spoleãného, i kdyÏ to sly‰ím
z pomazan˘ch úst…“ Církev zde
podle mû nezastupuje ani tak kfies-
Èanství, jako právû masovou kulturu.
Na jedné stranû proti jedné masové
kultufie do krve brojíme, na druhé
odmítáme nadhled na tu souãasnou.
Jak banální asi bude pfiipadat pfií‰tím
generacím povznesení nad ná‰ sou-
ãasn˘ konzum. Snad jim pfiijde smû‰-
né, jak jsme volili prezidenta podle
mastnoty vlasÛ. (Bûhem kampanû
tak porovnávali Sokola s Klausem.)
Není tedy lep‰í se o to snaÏit uÏ
nyní?
Celá tato úvaha je tak trochu posta-
vená na hlavu, sekundární pfiínosy
lze vykonstruovat asi u ãehokoli. Vní-
mejte ji proto jako v˘zvu snaÏit se
aktivnû získat nadhled nad masmé-
dii. Jsem si jist˘, Ïe pasivnû to není
moÏné. 

Jirka Boudal

Invaze intelektuálÛ indikovala inteligentní informace

spoleãnosti, básníky, v˘tvarníky a jiné
aktivisty v âesk˘ch Budûjovicích
máme. 
Tento fakt spolu s vûdomím, Ïe
Budûjovice jsou sice nádherné, ale
naprosto mrtvé mûsto, zpÛsobil
vznik (lehce utopistické) my‰lenky
uspofiádat festival Majáles 2004,
jednodenní multikulturní festival,
exhibici v‰ech moÏn˘ch student-
sk˘ch kreací, nápadÛ a aktivit. Sou-
bûÏné nepfietrÏité série koncertÛ,
divadel, promítání studentsk˘ch fil-

mÛ, skeãí, pfiedná‰ek; v˘stavy, trh
apod., by zaplavily mûsto. Vût‰ina
aktivit by se mûla odehrávat v exte-
riérech, pro divadla a koncerty snad
zajistíme SUD, Solnici, âerného Vel-
blouda. Na námûstí by byla hlavní
scéna, pódium, urãené pro hlavní
koncerty, hosty, volbu královské
rodiny atd. 
DÛleÏitou souãástí k oÏivení mûsta
by bylo takmnouzvané Umûní ulice
(nevím, jak se to oficiálnû naz˘vá).
Neboli jakákoli kulturní aktivita pro-
dukovaná na ulici. Hra na star˘ kla-
vír, kytaru, trubku, minimalistické
divadelní skeãe (ve stylu âekání na
Godota od S. Becketta, sezení na
záchodû - zalistujte, apod.), Ïong-
lérské kreace, stínové divadlo. 
Rádi bychom ve‰keré náklady finan-
covali z grantÛ, pfiíspûvkÛ a sponzor-
sk˘ch darÛ, aby bylo v‰echno pfií-
stupné zadarmo. Divák by tak mûl
moÏnost úplné volnosti v˘bûru
a pfiecházení mezi scénami. Tím
nabude dojmu, Ïe je zcela obklopen
kulturou, Ïe je zahlcen a Ïe nemÛÏe
v‰echno stihnout. Tím âeské Budû-
jovice vstanou z mrtv˘ch.
Majáles tak bude pro aktéry jedi-

neãnou pfiíleÏitostí objevit se pfied
velk˘m publikem, bez nákladn˘ch
v˘dajÛ (na pronájem, aparaturu…).
Festival by mûla pfiedcházet rozsá-
hlá reklamní kampaÀ, kterou by si
jinak pravdûpodobnû nemohli
dovolit. U‰etfiíte si sloÏité obíhání
úfiadÛ kvÛli povolení postavit si
k âerné vûÏi klavír. No zkrátka,
neberte to!

Nabídka se vztahuje i zájemce z uni-
versity tfietího vûku; tito navíc jsou
finanãnû nezávislej‰í neÏ regulérní
studenti, ãímÏ se stávají je‰tû víta-
nûj‰ími.

Proto OSLOVUJI VÁS v‰echny, ktefií
disponujete s nûjak˘m druhem umû-
ní, ãi jin˘m publikovateln˘m jevem,
dále napfiíklad v˘robce batiky, kerami-
ky, shánûãe sponzorÛ, herce, hudební-
ky, potomky bohat˘ch otcÛ, (bohaté
potomky jak˘chkoli otcÛ) i vás v‰ech-
ny, ktefií víte o ãemkoli, s ãím byste
mohli vystoupit na Majálesu, nebo ho
jinak podpofiit: SPOJTE SE.
Îádám v‰echny, které jsem nadchnul,
aby nás neprodlenû kontaktovali na 
e-mailové adrese: 
to.vubec.neni.hlou@post.cz
Îádám v‰echny, které jsem nena-
dchnul, aby nás neprodlenû kontakto-
vali na majales.je.mi@volny.cz

Jirka Boudal

Následující ãlánek se stylovû nalézá kdesi na pomezí úvahy, 
kritiky, reklamy, odvodového dotazníku a proroctví.
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CO SE TOČÍ 
KOLEM VÁNOC
Vánoce - svátky, které jsou dnes
spojovány pfiedev‰ím s narozením
JeÏí‰e Krista, mají své kofieny v dale-
ké pohanské minulosti. Nûkolik sto-
letí pfied zaãátkem na‰eho letopoãtu
ve stfiední Evropû probíhaly bujaré
oslavy zimního slunovratu. Dny se
zaãaly prodluÏovat a spoleãnû se
svûtlem se pomalu pfiibliÏovalo jaro.
Podle keltské tradice se ve‰keré
astronomické dûje, které mají vliv na
na‰i planetu, projevují v plné síle pfii-
bliÏnû se zpoÏdûním dvou dnÛ. Pod-
le souãasného kalendáfie bychom
tedy mohli fiíci, Ïe oslavy propukaly
24. prosince. Následujících dvanáct
dnÛ získalo na Britsk˘ch ostrovech
název „Alban Arthuman“- Artu‰ovo
svûtlo. U nás se oznaãuje jako „dva-
náct svat˘ch nocí". Velké mnoÏství
z keltsk˘ch slunovratov˘ch tradic se
roz‰ífiilo bûhem staletí po celé Evro-
pû a ve více ãi ménû pozmûnûné
podobû, za vydatné pomoci ‰ífiícího
se kfiesÈanství, se dochovalo aÏ
dodnes. 
Jedním z pohansk˘ch zvykÛ je trhání
barborek. Na první pohled se mÛÏe
zdát, Ïe mûly pouze zpfiíjemÀovat
vánoãní atmosféru, ale opak je prav-
dou. Jejich funkce byla totiÏ ryze
praktická. Pokud Keltové 4. prosince
natrhali tfie‰Àové, ‰vestkové, nebo
bfiezové vûtviãky, ty pak ve vhodn˘ch
podmínkách domÛ vykvétaly pfiesnû
24. prosince. ·patné poãasí neu-
moÏÀovalo pozorování nebe, a tak
by se mohlo velmi snadno stát, Ïe
by lidé „Vánoce" prostû a jednodu‰e
zme‰kali. A právû takto nemilé zále-
Ïitosti dokázaly barborky zamezit.
KfiesÈané tento zvyk pfiijali tím, Ïe 4.
prosinec zasvûtili svaté Barbofie, kte-
rá tak pfievzala místo jedné keltské
bohynû. 
Postupem ãasu (snad díky vynálezu
hodin) zaãaly vûtviãky plnit jin˘ úãel.
Je‰tû poãátkem minulého století
nejedna osoba vûfiila, Ïe vezme-li si
je na pÛlnoãní m‰i, zaruãenû pozná
ãarodûjnici . Lidové vû‰tûní typu: vût-
ve z tfie‰nû vykvetou na ‰tûdr˘ den,
dotyãná, která je trhala se do roka
provdá, není tfieba dlouze rozebírat.

Bylo! Je?
A bude!?

pokraãování na 5. stranû

poesie

Ústa plná slov

a pfii tom stále nûmá, 

u‰i nic nesly‰í, 

jak ucha hrnce uraÏená. 

Víãka sklopená

mnohé co v srdci jest zatají,

v‰ak hovofiit dovedou oãi,

jenÏ upfiímnû se dívají.

MICHAL KUBALA, CZ·

âINY
Ruce se mi chvûjou,

kdyÏ pí‰i tyto fiádky,

jsou ãiny o nichÏ pûjou

a ãiny, jeÏ chtûj vzít zpátky.

Ruce se mi tfiesou,

kdyÏ hledám vhodná slova,

lidé si svoje skutky nesou,

jak dûdictví své vdova.

Ruce se mi klepou,

kdyÏ tisknu v papír písmena,

muÏ okradl Ïenu slepou,

co kter˘ ãin znamená?

Ruce jsou jiÏ mdlé,

kdyÏ dal‰í ver‰e skládám,

ãiny dobré nebo zlé,

nevím, tak jen 

hádám.

MICHAL KUBALA, CZ·

PRVÉ ZDÁNÍ
âasto jsou lÏí

ty prve zdání,

doufat jen byÈ

osud svÛj chyÈ,

doufat jen buì,

Ïe nás neporaní

v srdce ãi v hruì

ty d˘ky bodné lhaní.

âasto jsou leÏ

ty prve zdání,

doufat jen kéÏ,

aÈ nejsme oklamáni,

doufat jen nechÈ,

aÈ jest k rozpoznání,

temnoty kfiídel noci let

a od svítání.

MICHAL KUBALA, CZ·

NA PERIFERII CORAABSKÉHO CENTRÁLNÍHO MùSTA SE SCHYLUJE KE ZLOâINU. V TUTO CHVÍLI V·AK NIKDO NETU·Í,
ÎE NEPÒJDE O BùÎN¯ TRESTN¯ âIN. DOKÁÎE VÒBEC DVOJICE PLANETÁRNÍCH DETEKTIVÒ VY¤E·IT TENTO KOMPLIKOVAN¯ P¤ÍPAD?

Zpustlými zákoutími sektoru 6
prochází ustrašená, křehká bytost.

Spěchá, jakoby na sobě cítila upřený
čísi cizí pohled...

Ruka, pevně svírající laserovou
zbraň, se zvedá...

SKELETONI: VRAŽDA V SEKTORU 6
photo & art by Jakub Hussar
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Bylo! Je?
A bude!?

Dal‰í, pÛvodnû keltsk˘ zvyk je spoje-
n˘ s pfiísn˘m pÛstem, kter˘ na‰i
pfiedci dodrÏovali první svat˘ den.
Pfied obdobím dvanáctidenního jídla
a pití mûl zaruãovat proãi‰tûní tûla.
MoÏná by se podobné opatfiení
mohlo obnovit - souãasné ãeské
populaci by snad u‰etfiilo nûjak˘ ten
Ïluãníkov˘ záchvat a s trochou ‰tûstí
bychom mohli spatfiit i to bájné
a v lidov˘ch povûrách slibované zla-
té prase.
Obdobu dne‰ního zapalování svíãek
bychom v historii nalezli v pálení
pivem politého dfieva. O slunovratu
mûlo první vzplát polínko buì daro-
vané, nebo uschované z loÀského
roku a zároveÀ bylo nutné udrÏet
oheÀ po celou dobu svat˘ch dnÛ.
Popel, kter˘ obsahoval sílu posvát-
ného dfieva i pfiísad z piva se na jafie
vracel do zemû spolu s osivem.
KaÏdé obydlí bylo slavnostnû vyzdo-
beno vûtviãkami borovice, cesmínu,
bfieãÈanu a jmelí, které Keltové
povaÏovali za posvátnou i léãivou
rostlinu a mûlo ochraÀovat domov
a lásku. Zelené vûtviãky cesmínu
a bfieãÈanu mûly pfiiná‰et ‰tûstí.
Borovice symbolizuje radost a zdraví. 
Z doby daleko mlad‰í pochází nûko-
lik povûr, které jsou, dle mého názo-
ru , neménû zajímavé. Vûfiilo se, Ïe
pokud nûkdo 24. prosince nemÛÏe
veãefiet doma, stihne ho ne‰tûstí.
RovnûÏ nebylo dobré, sedûl-li u sto-
lu lich˘ poãet lidí. V takov˘ch pfiípa-
dech zpravidla pozvali nûkoho osa-
mûlého nebo chudé dítû. Obsluhou
veãefiících byla povûfiena sluÏka ãi
dospûlá dcera, hospodynû nesmûla
opustit své místo u stolu, neboÈ by jí
údajnû pfií‰tí rok kvoãna ‰patnû
sedûla na vejcích.
Nevím jak vy, ale já mám v úmyslu
trávit nastávající Vánoce podobnû
nenásiln˘m zpÛsobem jako lidé,
ktefií na na‰em území Ïili pfied dvû-
ma tisíci, dvûma sty... lety. Jen dou-
fám, Ïe mi nûkdo daruje kus dfieva.
Pivo si koupím v supermarketu...
A na zlatého vepfie se podívám
v televizi... (nebo do zrcadla, ale to
si je‰tû rozmyslím).

Tereza ·álková

pokraãování ze 4. strany

VÁNOâNÍ KOLEDA
Pohrdajícími pohrdala

a k podivínÛm hledajíce cestu,

se brzy podivínkou stala,

na oãích malomûstu.

Nûktefií na pran˘fi ji brali,

a tvrdili, Ïe to nestaãí,

jiní jen skrz prsty ji znali,

ostatní z v˘‰ek pavlaãí.

V parcích na laviãkách spala,

i bláznÛm uÏ pfii‰la zvlá‰tní,

a kdekterému za peníze dala

noc pfiedplacen˘ch vá‰ní.

A jednou i o Bohu snila,

a v srdci náhle city vfielé-

„Dcero, tvá víra Tû zachránila,

Ty dej svûtu spasitele.“

Nevûdûl nikdo, kde se tady vzala,
uÏ nikdo nepfiedstíral zájem,
na jídlo sotva vyÏebrala
ve stavu poÏehnaném.

A za ãas porodila syna,
a i kdyÏ uÏ nebyla pannou,
tím dnem se smyla svûtu vina,
a ona se stala poÏehnanou.

Ráno s ním zmrzlá nalezena 
byla,
tak velkou zima mûla moc,
ona pro nûj sedmnáct let Ïila,
on pro ni sotva jednu noc.

A vskutku staãilo by málo,
a pfieÏít mohl mal˘ spasitel.
V tu chvíli se v‰ak lidstvo 
kaprem cpalo,
v noci pfii‰el, 
k ránu ode‰el

MARIE MUCHOVÁ, BIGY

I. NEMOCN¯
Tam za tûmi prázdn˘mi stûnami

toho pokoje

Je nûco jako nadûje

Malá kapka

Snad jako slza veliká

Malá, ale hluboká.

Tam za tûmi prázdn˘mi stûnami

toho pokoje

Je nûco jako svûtlo

Co nepochází ze slunce

Nûco jako nadûje

Co pfietéká, se vyleje.

Pfied, anebo za stûnou toho

tmavého pokoje

Prázdného jako ta vyprahlá 

kapka

Nûãeho jako je nadûje…

-(svûtla, co hofielo)-

…ZHASLA.

LUCIE SAKASTROVÁ, GYMJI

PODZIM
Podzim je vlhká deprese

Podzim je studen˘ tûlo

Podzim jsou ztuhl˘ prsty

Podzim je zaãátek konce.

MÛj podzim zaãal v ãervenci,

V bfieznu je k nesnesení

A koncem ãervna koneãnû

Se v nov˘ podzim zmûní.

A není smrti na podzim

Je jenom umírání

A není lásky na podzim

Je jenom pfieÏívání.

Jsem svÛj podzim…

ANTONÍN MRÁZ

ILUSTRACE T. VANâUROVÁ

NEZNÁM¯ PACHATEL BEZ JAKÉHOKOLIV MOTIVU ZAST¤ELIL MLADOU DÍVKU. SKELETON HOLMES A KOSTROUN WATSON ZATÍM
ZJI·ËUJÍ OKOLNOSTI VRAÎDY...

...a dívka padá k zemi, zasažena
přímo do hrudi!

O 8 minut později
před budovou Planetárního

komisařství...

...se detektivové přenesou na místo
činu pomocí soustavy

teleportačních senzorů!
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ!!!

Ach jo,
zase práce...Cože?! Vražda?

v sektoru 6?

Jsme na cestě!

Jsme tady.

Tohle musí být
ta oběť!



vedneměsíčník/6S T U D E N T S K É N E K R I T I C K É N O V I N Y Z L I T E R Á R N Í K A V Á R N Y M Ě S Í C V E D N E

z hlavy meloun 
...aneb sonda do duše médií

Struãné nastínûní situace:
Sedíme v literární kavárnû Mûsíc ve
Dne, popíjíme, povídáme si, hledáme
ztracenou múzu, kdyÏ v tom si v‰imne-
me, Ïe dovnitfi vchází i Sauna v tûsném
závûsu Áãka a za nimi dokonce i Nevá-
hej a toã, Natoãto, Politické Hara‰ení,
S politiky netanãím, pfiiãemÏ fiadu nako-
nec uzavírají Causo‰ou a Do-re-mi.
Vyberou si stÛl hned vedle na‰eho
„investigativního ‰tábu“, a i pfiesto, Ïe se
zpoãátku chovají velmi nenápadnû,
nemÛÏem si jich my, „odborníci“,
nev‰imnout. Jeden z na‰ich nezávisl˘ch
a neoficiálních reportérÛ se dokonce
nabízí, Ïe vleze pod stÛl, odkud nená-
padnû pfieskoãí pod ten v tu chvíli patfiící
na‰im sousedÛm, aby tam diktafonem
zachytil co nejvíce z jejich tak neuvûfiitel-
ného a nezvyklého setkání. Na poslední
chvíli mu to rozmluvíme s tím, Ïe nejlep-
‰í bude, kdyÏ se budeme po celou dobu
chovat zcela nenápadnû a stejnû tak
i poslouchat, co se kde u vedlej‰ího stolu
‰ustne. 
Ná‰ kamarád si to ov‰em vyloÏil pomûr-
nû jinak, neÏ jsme oãekávali, a tak se
postavil, v tu ránu na sebe strhl ve‰ke-
rou pozornost, a pak na cel˘ lokál vykfii-
koval: „My nejsme vÛbec Ïádn˘ investi-
gativní reportéfii, abyste si jako nemysle-
li…“ Kamarádka se ho snaÏila na
poslední chvíli zarazit, leã marnû, pokra-
ãoval dál: „A vÛbec tady nebudeme
odposlouchávat vedlej‰í stÛl, abysme
mûli do na‰ich novin co psát, ani náho-
dou, my jsme tady normální hosté jako
kaÏd˘ jin˘, abyste vûdûli…“
Mysleli jsme, Ïe je v‰echno ztraceno
a Ïe se tudíÏ budeme muset co nejrych-
leji spakovat a vypadnout, a kdyÏ se do
oné místnosti je‰tû nûkdy vrátit, tak jedi-
nû v pfiestrojení, to jsme ov‰em netu‰ili,
Ïe uvedené televizní pofiady jsou na tom
s inteligencí asi tak jako ná‰ kamarád.
Po jeho hlasitém projevu se totiÏ zase
zvedlo Natoãto a opiãilo se: „Já vÛbec
nejsem Natoãto a ani náhodou nejsem
z televize Nova a uÏ vÛbec tady nejsem
proto, abych se tu hádal s Neváhej
a toã…“ 
A tak zase bylo v‰echno takzvanû
v suchu, takÏe jsme za chvíli vskutku
mûli moÏnost si vyslechnout ten „exklu-
zivní“ hovor na‰imi „ investigativními“
sluchy.

Natoãto: „Myslim si, Ïe bysme s tim mûli
nûco udûlat. Myslim si, Ïe pro nás oba
není na svûtû místa. Myslim si, Ïe mû by
byla ‰koda, takÏe by ses mûl zabít ty
a bylo by nám v‰em líp, no vskutku.“
Neváhej a toã: „Já tu byl první, zabít by
ses mûl ty a bylo by nám je‰tû daleko
líp.“
Caruso‰ou: „No tak, ho‰i, nehádejte se,
myslim si, Ïe by bylo mnohem lep‰í,
kdyby jste se zabili voba a na mé televizi
by tak mohl vzniknout pofiad je‰tû mno-
hem lep‰í, neÏ jste vy dva dohromady.
Mohlo by se to jmenovat napfiíklad „Hoì
drÏku, vole, toãim“.“
Sauna: „No, nápad to je sice dobrej, ale
tim pádem by se vût‰í finanãní prostfied-
ky musely investovat do nûho, a tam,
kde je jich skluteãnû tfieba, tedy u mû, by
naopak zase chybûly.
Áãko: „Tak se zabí a bude po problému,
stejnû si myslim, Ïe se‰ tady na tom svû-
tû, vesmíru i galaxii a já nevim ãeho v‰e-
ho je‰tû úplnû zbyteãná, tak proã cpát

Když se osm pere, 
VeDneMěsíčník…

„Na‰emu ‰tábu“ se podafiilo stát se náhodn˘mi posluchaãi neobvyklého hovoru nûkolika pfiedních televizních pofiadÛ. Vyslechli jsme je od A aÏ po Î, ale protoÏe jak
známo v‰ude v‰eobecnû platí svoboda slova, zbytek, tedy, zda-li jim uvûfiíte, nebo ne, uÏ je ostatnû na vás. Na‰ím úkolem bylo pouze zaznamenat struãn˘ prÛbûh jejich
tlachání, kdy se setkaly neznámého dne nad sklenkou nûãeho neznámého ve známé literární kavárnû Mûsíc ve Dne (Obãas ‰eptaly, obãas pi‰tûly, obãas srkaly za neu-
tuchající hudební kulisy daného místa, takÏe, prosím, omluvte, zv˘‰ené nedostatky jejich projevu, popfiípadû chyby, kter˘ch jsme se dopustili my sami, protoÏe jsme
tak úplnû nesly‰eli, ani nerozumûli, coÏe si to tam vlastnû brumlají pod fousy…)

prachy tam, kde je to spí‰ cestou do hro-
bu? Ale zase na druhou stranu, kdyby se
tam cpaly, chybûly by jinde, tim pádem
by do‰lo ke krachu a na‰e televize a tim
pádem i já bysme se zbavili nûãeho,
ãemu jen optimisté s IQ rovn˘m procen-
tuálnímu zastoupení fialové barvy v koÀ-
ském trusu fiíkají konkurence.“
Caruso‰ou: „Hele, moc si nevyskakuj,
nebo ti dám místo devítky, jak jsem
pÛvodnû plánoval, jenom pût bodÛ.“
S politiky netanãím: „Tak tomu fiíkám
nemoc z povolání.“
Politické hara‰ení: „Ty teì rad‰i mlã,
copak si nevzpomíná‰, Ïe na‰i moderá-
tofii jsou teìka jedna ruka s Novou, tím
pádem bys právû ty mûl bejt zticha
a nechat mluvit mû, protoÏe kdybys tfie-
ba fiek na adresu na‰í televize nûco
o‰kliv˘ho, mû by tfieba taky mohli vyrazit
a zase bych si musel jít hledat místo
nûkam jinam, nejspí‰ na Primu, kdyÏ mû
odev‰ad jinad vyhodili, nebo jsem ode-
‰el sám, a zase bych se musel pfiejme-
novávat. A to uÏ váÏnû nevim, co bych
tak asi vymyslel.“
S politiky netanãím: „Tfieba Prima par-
ta.“
Politické hara‰ení: „Prosimtû, drÏ uÏ tu
svou hubu! Cokoliv, co fiekne‰, mÛÏe b˘t
ve vedení pouÏito proti mnû!“
S politiky netanãím: „Tak sorráã no.“
Do-re-mi: „Kdybyste se rad‰i zabejvaly
nûãim uÏiteãnym. Tfieba Ïenama, vínem
a hlavnû zpûvem. Co âech, to muzikant,
co âech, to do re mi fa sol la si do, tak
nevim, jak si nûkdo mÛÏe dát sv˘mu
ãesk˘mu pofiadu název podle nûjak˘ho
Carusa. To pfiece nezní ãesky ani trochu.“
Caruso‰ou: „My jsme totiÏ na rozdíl od
vás mezinárodní, a aÏ pudeme do Ojró-
py, urãitû se nám to bude hodit.“
Do-re-mi: „Do-re-mi je náhodou taky
mezinárodní, kolikrát tam zpívají i cizinci,
my si jen myslíme, my jsme dokonce
pfiesvûdãeni, Ïe takov˘ pofiad, kter˘ nabí-
zí obyãejn˘m, pfieváÏnû ãesk˘m, lidem si

v pfiíjemném prostfiedí zazpívat nûjakou
pûknou písniãku, by se prostû mûl jme-
novat ãesky.“
Sauna: „Do re mi náhodou vÛbec nezní
ãesky, abyste vûdûli, to zní ‰pí‰ jako
dopr...“
Áãko: „Ty se do toho nepleÈ, ty sauno
jedna saunovatá, ty má‰ taky název, jak
kdyÏ to krávû vytáhnou z pr… Sauna,
sauna, to kdyÏ tam pfiíde Àákej host, tak
aby se bál, Ïe se tam na nûj hnedka vrh-
ne nûjakej retarda…a tûch tam máte
vlastnû docela dost…To u nás, v Áãku,
tam se hosti mají cítit dobfie, tím více je
ná‰ rozhovor s nimi pfiirozenûj‰í, uvolnû-
nûj‰í, otevfienûj‰í a divácky pfiitaÏlivûj-
‰í…“
Sauna: „No a Áãko to je fakt gól! Áãko,
fakt trapn˘. Proã né tfieba béãko, céãko,
iksko, nebo Ïetko?“
Caruso‰ou: „Ví‰ proã, protoÏe nikdo
z nich bé, cé, iks, ani Ïet neumí fiíct,
a tak fiíkaj jenom áãko…( smích).“
Áãko: „Hele, nemíchej se do toho, nebo
tû vyzpovídam tak, Ïe si mûsíc nezazpí-
vá‰.“
Neváhej a toã: „Hele, rad‰i nevyhroÏuj,
nebo to tady rovnou zdokumentuju
a zaÏaluju tû za vyhroÏování, pokus
o napadení vefiejného pofiadu a tak
dále.“
Áãko: „Tebe se tak bojim, pcha.“
Politické hara‰ení: „Udûlejte skandál,
sím, sím, udûlejte nûjakej skandál a roz-
bíte si drÏky, zaÏalujte se,…, abysme se
v na‰em pofiadu zase jednou mohli
zasmát tomu, , jak je na‰e zdravotnictví
v krizi, jak si na‰e policie neví rady s pfie-
stupky, jak jsou na‰e soudy pomalé,
a hlavnû, jak politici nemaj ani ánung vo
tom, co s tim, a tak se hádají jak malí
kluci, z nervozity si pracovnû pfiihnou
z placatice a pak fieknou nûco, ãemu by
se na‰i diváci eventuelnû i mohli
zasmát, kdyÏ do toho Âíma sem tam
vsune i nûjakej ten hlod na úãet Bubu.
Udûlejte skandál, sím sím, koupím vám

za to koktejl. Jahodovej. A se zmrzlinou.“
S politiky netanãím: „Aby se pak spí‰
lidi v tom tvojim pofiadu nesmáli tomu,
jak si na‰e vnitro neví rady s korupcí.“
Politické hara‰ení: „Tak zavfie‰ tu hubu,
nebo ne? Jestli ne, tak na tebe pustim
Bubu.“
S politiky netanãím: „UÏ mlãím, uÏ jsem
jenom jedno ucho.“
Politické hara‰ení: „Tak kdo si dá ten
koktejl?“
Sauna: „Myslím, Ïe bysme se mohli
dohodnout, ale já chci vanilkovej.“
Politické hara‰ení: „No budiÏ.“
Áãko, Natoãto, Caruso‰ou, Do-re-mi,
Neváhej a toã: „My zÛstaneme u tûch
jahodovejch. Ale s dvûma kopeãkama!“
S politiky netanãím rad‰i mlãelo, protoÏe
se bálo, Ïe na nûj Politické hara‰ení
po‰le Bubu, ale protoÏe jak známo,
mlãení je souhlas, nakonec Politické
hara‰ení jeden koktejl objednalo i pro
nûj-ãokoládovej. 
Áãko, Natoãto, Caruso‰ou, Do-re-mi,
Neváhej a toã, Sauna (S politiky netan-
ãím mlãelo, tedy souhlasilo): „Musíme si
odskoãit, kde je tady pisoár?“
My (nenápadnû): „Rovnou za nosem.“
Áãko, Natoãto, Caruso‰ou, Do-re-mi,
Neváhej a toã, Sauna, (S politiky netan-
ãím mlãelo, tedy souhlasilo): „Danke.“
(Reklama: A ãe‰tina se zaãala znovu roz-
‰ifiovat).
Politické hara‰ení mezitím osamûlo
a ãekalo, aÏ dorazí i objednané koktejly
a jeho pfiátelé, ãi nepfiátelé, z pisoáru.
A jak se tak nudilo, najednou co to tam
v dáli nevidí. On to jak˘si Ïurnál, jak˘si
Ve Dne Mûsíãník. Politické hara‰ení
nemohouc pfiekonat svou zvûdavost,
do‰lo si pro jeden vzorek, vrátilo se ke
svému stolu, tam jej rozevfielo, zaãetlo
se a pak uÏ mu zÛstaly jen oãi pro pláã.
KdyÏ se vrátili jeho pfiátelé a nepfiátelé
z pisoáru, nedalo mu, aby se jim 
nesvûfiilo.

Politické hara‰ení: „Pfiátelé, kamarádi,
nepfiátelé, nekamarádi, vÛbec nechápu,
proã se tady hádáme o prkotinách,
zatímco za na‰imi zády vyrÛstají umûlec-
ká díla, kter˘m niãím ze sv˘ch prvkÛ
nesaháme ani po kotníky. Pohleìte do
tohoto Ve Dne Mûsíãníku, tomu fiíkám
medium, tomu fiíkám název, tomu fiíkám
forma, tomu fiíkám text, tomu fiíkám lite-
rární skvost.“
KaÏdému staãilo pfieãíst si prvních pár
fiádkÛ.
Sauna: „Vûru, pravda, nesaháme jim ani
po kotníky.“
Áãko: „Ani po paty.“
Natoãto: „Ani po kameru.“
Neváhej a toã: „Ani pod zem.“
Caruso‰ou: „Zpívají písmem.“
Do-re-mi: „Achychouvej.“
S politiky netanãím: „A ochutnejte ten
koktejl. To je teprv tfiída! Kam se hrabe
na‰e televizní kant˘na!“
Sauna: „Pfiátelé, slibte mi, Ïe za tûchto
okolností uÏ se nebudeme nikdy hádat.“
Áãko: „Souhlasím pod podmínkou, Ïe
nikdo nemusí dûlat skandál, a stejnû
nám zaplatí‰ ty koktejly, a hlavnû, Ïe cel˘
tento den, náv‰tûvu této kavárny
a vÛbec cel˘ ná‰ rozhovor uchováme
v tajnosti, jako kdyby nikdy Ïádn˘ takov˘
nebyl. Nikdo se o tom a hlavnû o NICH
nesmí dozvûdût. Víte, jak bysme potom
dopadly!?“
Sauna, Caruso‰ou, Natoãto, Neváhej
a toã, Do-re-mi, S politiky netanãím
a Politické hara‰ení: „Neradno pomys-
let, jako hrob.“

Tak vidíte: „KdyÏ se dva, tfii, ãtyfii, pût,
‰est, sedm, nebo osm perou, devát˘ se
smûje…“- aniÏ by o tom vûdûl. 
(No, moÏná jsme jim taky pfiece jen
rozumûli ‰patnû a ve skuteãnosti jejich
rozhovor vypovídá o nûãem jiném, ale
tak nûjak koneckoncÛ nakonec ãili tedy
tudíÏ budiÏ jak‰ tak‰ dejme tomu, Ïe
alespoÀ na‰e nejvûrnûj‰í ãtenáfika babiã-
ka von Kfiapíkov v tom má jasno.)

Lucie Sakastrová, 
Ilustrace: Tereza ·álková, 

gymnázium Jírovcova
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„Dne‰ní mládeÏ je zkaÏená, koufií, fetuje
a je nezodpovûdná!“
„Star˘ nedokáÏou pfiijmout nov˘ vûci
a jsou zaostal˘!“

Jaké mají rÛzné generace názor na ty
ostatní? Objevují se první dvû vûty
v posuzování jiné generace, nebo jsou
mezigeneraãní vztahy bezproblémové?
Tyto otázky se objevily na Ïurnalistickém
semináfii Biskupského gymnázia, proto
bylo rozhodnuto o uskuteãnûní prÛzku-
mu v âesk˘ch Budûjovicích, kter˘ by
podal obraz o tom, jaké mají rÛzné
vûkové skupiny názor na ty ostatní. Zde
jsou nûkteré odpovûdi:

1. Jak˘ je Vá‰ názor na mladou 
generaci?

2. Co si myslíte o lidech ve stfied-
ním vûku?

3. A co lidé star‰í generace?

Marie Procházková (75), v dÛchodu
1. Závidím vám, holky. KdyÏ já jsem vyrÛ-
stala, byla válka. Tancovat se nechodilo, nic
nebylo, prostû nuda. My jsme nevûdûly, co
máme dûlat. A po válce? 
UÏ nám bylo 20 let. Asi jeden nebo dva
roky jsme ‰mejdily po v‰ech zábavách, kte-
ré kde byly. A potom jsme si najednou

uvûdomily, Ïe jsme vedle tûch 16-ti let˘ch
staré… a vdaly jsme se.
2. Dne‰ní generace rodiãÛ vás uÏ dnes
pouãí, co se t˘ãe tfieba sexuální v˘chovy.
Moje dcera se musela vdávat, to se dneska
nestává. Vy uÏ víte co a jak.

Jifií Muleã (57), technik
1. KaÏdá mladá generace se chce nûjak
prosadit. V dne‰ní dobû je tûch moÏností
více neÏ bylo, ale na druhou stranu to mají
trochu tûÏ‰í.
3. Já si myslím,Ïe v urãité skupinû ãi náro-
du charakter pfiechází z generace na gene-
raci, proto bych zde nevidûl nûjaké pod-
statné rozdíly.

Lenka Fuãíková (19), studentka 
1. Myslím, Ïe máme vût‰í moÏnosti, neÏ
byly dfiíve.Ale nejde to srovnávat, kaÏd˘
ãlovûk je jin˘,nûktefií mají stejn˘ pohled na
svût jako já, jiní to vidí úplnû jinak.
2. NedokáÏi posoudit, jsem bez názoru.
3. Star‰í si o nás myslí, jak je ta na‰e gene-
race zkaÏená. Jsou pfiesvûdãeni, Ïe jejich
názory jsou lep‰í a správné. Popisují, jak
byli v‰ichni „svatí“.

Irina Suchonûnková (41), lékafika
1. Myslím, Ïe jsem je‰tû taky mladá a mám
ráda v‰echny mladé lidi. Mám dvû dûti

a mÛj syn je takov˘ „puberÈák“... takÏe
znám jejich problémy. Myslím, Ïe se dne‰-
ní mladá generace moc neli‰í od té na‰í.
3. Já je respektuju, protoÏe hodnû tûch lidí
zaÏilo velké problémy ve svém soukromém
Ïivotû a politické problémy. Nevím, jak˘
dopad by to mûlo na mÛj Ïivot, jak bych to
sama zvládla.

Iva Kopalecká (40), na matefiské dovole-
né
1. Také mám dva syny ve va‰em vûku.
Myslím, Ïe jste správní, pokud neãuchnete
k drogám, ale ti, co to udûlají jsou zvlá‰tní
kategorie.
3. To jsou komunisté Ïijící v tom, co bylo!
Staré báby se scházejí a shánûjí drby.
V‰echny by to chtûlo nûkam nastrkat
a schovat.

Karel (72)
1. Mladá generace je sebevûdomûj‰í
a samostatnûj‰í. V souãasnosti je v‰ak více
nebezpeãí, neÏ dfiíve.
3. My jsme byli ‰Èastnûj‰í, ti‰‰í a skromnûj-
‰í. Za na‰eho mládí byla majetková hranice
mezi âechy a Nûmci. Kdybych v‰ak mûl
moÏnost znovu proÏít své mládí, bylo by to
v té dobû, kdy jsem ho jiÏ proÏil.

Studenti semináfie Ïurnalistiky, BIGY

Bûhem pfiem˘‰lení o dne‰ní dobû mû zau-
jala jedna skuteãnost. Po tisíciletí se gene-
race snaÏily zabezpeãovat sv˘m potomkÛm
lep‰í podmínky jejich Ïivobytí. Pravûk˘ otec
ukázal svému synovi, Ïe namísto bûhání
po lese za zvûfií a rostlinami je v˘hodnûj‰í
tato zvífiata chovat a tyto rostliny pûstovat
doma. Starovûk˘ ãlovûk ukázal budoucím
generacím, Ïe s kovovou motykou okope
své pole rychleji, neÏ s kamennou, a tak
dále. Zemûdûlec chtûl svému synovi pfiedat
pole vût‰í a úrodnûj‰í, fiemeslník dílnu lépe
vybavenou, takÏe následující generace
mohly ãerpat z odkazu sv˘ch pfiedkÛ a ten-
to odkaz opût rozvíjely pro své potomky.
Trend jdoucí napfiíã lidskou civilizací.
Pokraãuje v‰ak i dnes? 
Nejspí‰e ne tak docela.
Koupíme si v˘robek, kter˘ nám nejlevnûji
nabízí nadnárodní obchodní spoleãnost. Ta
nakoupí základní suroviny nejãastûji v
zemích tfietího svûta, jelikoÏ tam se seÏe-
nou nejlevnûji. Lidé tam totiÏ namáhavû
pracují za takov˘ v˘dûlek, jak˘ by jsme my,
obãané vyspûl˘ch zemí, nepfiijali ani jako
sociální podporu. Je-li tfieba dal‰ího zpra-

cování, pak hurá do dal‰í zemû kde je lev-
ná, ale dostateãnû kvalifikovaná pracovní
síla a pokud moÏno daÀové úlevy (napfi.
stfiední a v˘chodní Evropa). Tak, teì uÏ
zb˘vá jen v˘robek luxusnû zabalit, pfii ãemÏ
se dá spotfiebovat ohromné mnoÏství ener-
gie (hliníkové obaly) a budoucího odpadu
(plasty), nakonec je je‰tû tfieba pfiesvûdãit
budoucí konzumenty o nutnosti zv˘‰ení
spotfieby a o nepostradatelnosti na‰eho
v˘robku. Odpad vyvezeme za mûsto, nebo
ho vylijeme do fieky. Tak, firma prospívá a
vydûlává. Chová se (alespoÀ oficiálnû) dle
zákonÛ a spoleãensky pfiijatelnû. V‰ak co
zanecháme tímto trÏnû v˘hodn˘m poãíná-
ním budoucím generacím? Zneãi‰tûné pro-
stfiedí, vyãerpané pfiírodní suroviny a radi-
kalizující se chudé zemû tfietího svûta. 
I takto funguje dne‰ní trh spoléhající se na
to, Ïe problémy vyfie‰í právû neviditelná
ruka trhu.
Podle mnoha souãasn˘ch ekonomick˘ch
teorií by neviditelná ruka trhu mûla zabez-
peãit blahobyt pro v‰echny. Na pfiíkladu
zemí tfietího svûta v‰ak zjistíme, Ïe nevidi-
telná ruka zpÛsobuje i bídu.

Mnozí poãítají s tím, Ïe trh a jeho neviditel-
ná ruka tu bude vûky vládnout a bdít nad
poãínáním lidí, ktefií budou ‰Èastnû a v bla-
hobytu je‰tû dlouho Ïít (velmi dlouho - aÈ
uÏ jako spoleãnost, ãi jako geneticky upra-
vení, dlouhovûcí a dokonalí (nad)lidé).
Neviditelná ruka ale kácí lesy a vypou‰tí
jedy do vzduchu i vody, coÏ Zemû do
nekoneãna nemÛÏe vydrÏet. (Pfiesnûji:
Zemû vydrÏí, my ne, Zemû nám k tomu
nedá podmínky.) 
Neviditelná ruka trhu se má starat o rov-
nováhu ve spoleãnosti i v zásobû pfiírod-
ních surovin. Neviditelná ruka v‰ak zpÛso-
buje ekologické katastrofy.
Po snahách o ideální lidskou spoleãnost
(spoleãnost nadlidí u nacistÛ nebo beztfiíd-
ní komunistická spoleãnost) nám má
koneãnû neviditelná ruka a její trh zajistit
bezproblémové pokraãování lidstva. Tato
jednostrannû trÏnû zamûfiená vize se v‰ak
nemÛÏe splnit.
Jak je to moÏné? 
Neviditelné ruce jsou totiÏ dvû. Jedna dává,
druhá bere.

Pavel Strejc,  BIGY

N EVI DITELNÁ R U K A

Z A  H R A N I C E !
MoÏná uÏ jste nûkdy pfiem˘‰leli, jaké
by to bylo, kdybyste Ïili v nûjaké cizí
zemi. MoÏná se dokonce nûktefií
opravdu chystáte k takovému kroku
nûkdy v budoucnosti. Co ãlovûka pfii-
mûje k tak váÏnému rozhodnutí a jak˘
Ïivot ho v nové zemi ãeká, se urãitû
v kaÏdém individuálním pfiípadû li‰í.
ProtoÏe se mi toto téma zdá moc zají-
mavé, ráda bych se právû na takové
vûci zeptala tûch, ktefií o nich ví nejvíc.
CizincÛ, ktefií Ïijí kolem nás. Mám
pocit, Ïe o nich a jejich Ïivotních pfií-
bûzích, moÏná k vlastní velké ‰kodû,
víme pfiíli‰ málo... Tak zaãínal mÛj
úvod k rozhovoru v minulém VeDne-
Mûsíãníku. KdyÏ uÏ jsem se ale rozho-
dovala, s jak˘m cizincem si popoví-
dám pro dal‰í ãíslo VeDneMûsíãníku,
náhodou se mi naskytla moÏnost tro-
chu to celé obrátit a pfiitom vlastnû
pfiesnû dodrÏet téma. Proã se nezeptat
naopak nûkoho z místních, kdo má
osobní zku‰enost se vzdálenou a úpl-
nû odli‰nou kulturou, na jeho záÏitky
a postfiehy?

Paní ZDE≈KA HUCKOVÁ mûla 26. 11.
2003 v galerii literární kavárny pofiad
nazvan˘ Kimono - je nûco na sebe.
ZájemcÛ, ktefií si pfii‰li poslechnout
nûco o kimonu a rÛzn˘ch japonsk˘ch
doplÀcích obleãení v dûjinách a v sou-
ãasnosti, ale také s pofiádn˘m údivem
sledovat, jak tûÏké je vÛbec takové
kimono obléci, bylo hodnû. Já jsem
pak poloÏila paní Huckové otázky
t˘kající se nejen kimon, ale i nûãeho
jiného. ProÏila totiÏ se sv˘m manÏelem
a dvûma syny sama nûjak˘ ãas
v Japonsku.

Jaké to bylo Ïít v nám pomûrnû nezná-
mé zemi?
KaÏdá zemû, jejíÏ kultura nám pfiipadá
vzdálená, tajemná, nepochopitelná, je
moÏná atraktivní turistickou destinací, ale
tvrd˘m ofií‰kem, pokud tam máte naãas
zapustit kofieny. Japonsko tím spí‰, Ïe
jeho historii poznamenala staletí izolace
od okolního svûta, a tak se pfii pronikání
do jeho kultury ani nemÛÏete opfiít o pfií-
padné analogie s jin˘mi zemûmi, snad
kromû âíny. 
MÛÏete uvést nûkteré konkrétní pfií-
klady kulturnû-spoleãensk˘ch odli‰-
ností?
Existence sloÏitého systému zdvofiilost-
ních rovin je u nás asi pomûrnû známá,
ale uÏ ménû se ví o tom, Ïe JaponcÛm
pfiipadá pfiirozené se vás zeptat uÏ pfii
prvním setkání na vá‰ vûk. Zprvu mne to
uvádûlo v rozpaky, ale pak jsem si uvû-
domila, Ïe v sedmnáctém století rod
Tokugawa ukonãil krvavé boje tím, Ïe
spoleãnost tvrdû hierarchizoval a kaÏd˘
musel b˘t snadno identifikován. To platí
do urãité míry dodnes, ov‰em u cizince
je Japonec ãasto na rozpacích.
Dopustila jste se nûjakého kulturního
faux-pas?
Nejednou. UvaÏte, Ïe napfiíklad smrkání
v pfiítomnosti jiné osoby platí za neod-
pustitelnou neomalenost. Nastydlí
Japonci nosí na tváfii rou‰ky a neustále
popotahují. OdváÏila bych se tipovat, Ïe
tento zvyk vyvûrá z kultu vyumûlkované
estetiky, kter˘ ovládal císafisk˘ dvÛr v 9. -
12. století, ale ovlivnil japonskou kulturu
na celá dlouhá následující staletí. Tyto
japonské „preciozky“ pociÈovaly takfika
fyzick˘ odpor ke v‰emu pfiirozenému,
tedy potaÏmo nízkému. AÈ uÏ to byla
nahota ãi jak˘koliv jin˘ projev obyãejné
reality. Od té doby se neslu‰í odhalovat
tûlo a vystavovat se slunci... Na‰tûstí si
dne‰ní Japonky nevyholují oboãí, které
jejich pfiedchÛdkyním pfiipomínalo hnus-
nou chlupatou housenku!
Opravdu nezvyklá estetická mûfiítka… 

Mûli Japonci je‰tû nûjaká podobná?
Ano. Ov‰em zatímco bûlostná pleÈ se
prolíná dûjinami Ïenské krásy jako impe-
rativ nejen v Japonsku, ãernûní zubÛ
naopak typick˘m tamním zvykem.
Poslední Ïeny pr˘ s tím pfiestaly aÏ s pfií-
chodem 20. století. Smûs dubûnek
a ãaje rozleptávala dásnû, a tak si fiíkám,
jestli to není dÛvod, proã je stále slu‰-
ností dát si pfii ‰irokém úsmûvu dlaÀ
pfied ústa. Ov‰em spí‰e bych fiekla, Ïe je
to jen ohleduplnost, aby dotyãná neob-
tûÏovala sv˘m agresivním projevem
emocí své okolí.
To jsou Japonci aÏ tolik ohleduplní?
Jak kdy. Jsou pfiece také jenom lidé.
A tak není divu, Ïe se mÛÏe obãas za
zdvofiil˘mi úklonami a ohleduplnostmi
skr˘vat neupfiímnost ãi dokonce zá‰È. Je
ov‰em potfieba si uvûdomit, Ïe obyvatelé
Zemû vycházejícího slunce Ïijí ve velké
koncentraci na malém prostoru a pfiitom
jim v Ïilách koluje horká krev. VzpomeÀ-
te na historii samurajsk˘ch bojÛ. Zdvofii-
lost, ohleduplnost a schopnost vciÈování
se jsou víceménû nutností k hladkému
fungování spoleãnosti. ZároveÀ tu hraje
velkou roli snaha o harmonii. Japonec
nevyhledává konflikty, protoÏe mu nedo-
volují harmonicky splynout s okolím.
Pfii své pfiedná‰ce jste fiíkala, Ïe Japon-
ci i sv˘m obleãením chtûjí harmonicky
doplnit urãitou situaci, atmosféru. 
Pfiesnû tak. Kimono je vlastnû odûvním
zosobnûním této touhy po harmonii.
Spí‰e neÏ tûlesná schránka jeho nositel-
ky se oceÀuje její umûní sladit svÛj odûv
s roãní dobou, spoleãenskou pfiíleÏitostí,
sv˘m vûkem a postavením, zkrátka s tisí-
ci drobnostmi. OceÀuje se i, zda v‰e
dokonale zafiezává. Zkrátka, puntiãkáfii by
mûli radost! V západní kultufie je odûv
jakousi v˘kladní skfiíní konkrétního ãlovû-
ka, vypovídá o jeho vkusu i stylu Ïivota.
Pro Japonce je v˘kladní skfiíní celé spo-
leãnosti, jedinec stojí v pozadí. Proto se
dne‰ní mladé dcery Nipponu pot˘kají
s problémem najít vhodné proporce
mezi snahou o vyjádfiení individuality
a touze jít s módou.
A proã zajímá kimono Evropanku?
SnaÏila jsem se právû jeho prostfiednic-
tvím nahlédnout do tamní kultury. KdyÏ
oblékáte kimono, jakoby vás se sloÏitou
soustavou pásÛ obi se‰nûrovalo nûco
z tradic a filozofie této zemû. Vycpáním
pasu a staÏením poprsí se pfiipravíte
o typické atributy Ïenské krásy pohle-
dem na‰ich mûfiítek, a jste tak moÏná na
lep‰í cestû k pochopení mnohého z této
sloÏité kultury. Porozumût anebo se ales-
poÀ snaÏit chápat pro mne znamená
nejen obohatit se, ale i nauãit se tolero-
vat. Dnes není snad ãlovûka, kter˘ by
nezakou‰el dÛsledky globalizace. Nemu-
sejí b˘t v‰ak jen negativní. Pfiiná‰ejí nám
i moÏnost poznat vzdálené kultury a tím
si lépe uvûdomit vlastní identitu.

Katefiina Brodská,  BIGY

anketa-anketa-anketa 
M E Z I G E N E R A â N Í  N Á Z O R Y

Anarchie, anarchismus, anarchista apod.
Toto jsou slova, která pouÏívá vût‰ina
nejenom mlad˘ch lidí. 
Znají ale v‰ichni v˘znam slova anarchis-
mus? Vûdí, o co usilovala tato politická
ideologie? ·iroká vefiejnost si anarchistu
pfiedstavuje jako teroristu nebo ãlovûka
s bombou. Je tomu ve skuteãnosti tak?
Anarchismus pochází z latinského slova

„an-arché“, coÏ znamená bezvládí. Anar-
chisté chtûjí zru‰ení zákonÛ a státní
moci, to v‰e za pfiedpokladu, Ïe se
vytvofií nov˘, pfiirozen˘ a spontánní soci-
ální fiád. Hlásají svobodu jedince a rov-
nost lidí a v tom jim nejvíce brání jaká-
koliv autorita, která jim zpÛsobuje pouze
nadvládu, podfiízení a zotroãování. SnaÏí
se o úplné zru‰ení armády, církve a kapi-
talistick˘ch podnikÛ, které jim nejvíce
brání ve svobodû a znaãnû je omezuje.
Termín anarchismus se zaãal pouÏívat jiÏ
pfii Francouzské revoluci, ale v té dobû
mûl velmi negativní v˘znam. AÏ od vydá-
ní knihy Pierra- Josepha Proudhona Co

je majetek? se zaãalo mluvit o anarchis-
mu pozitivnû. Nûkdy se poãátky hledají,
ale mnohem dfiív. V 19. století byl anar-
chismus v˘znamn˘m proudem socialis-
tického hnutí. Na poãátku 20. století se
stalo z anarchismu masové hnutí, které
se roz‰ífiilo do Argentiny ãi Uruguaye, ale
po vítûzství Franka ve ‰panûlské obãan-
ské válce znamenalo definitivní krach
anarchismu jako masového politického
hnutí. Anarchismus byl v mnoha zemích
zakázán a tudíÏ nebyl ani uskuteãnûn
jeho rozvoj.
Nikdy se anarchismu nepodafiilo existo-
vat v praxi nejspí‰e proto, Ïe anarchis-
mus je v neskr˘van˘ utopismus a tudíÏ
víra v pfiirozené lidské dobro je znaãnû
nerealistická. 
Toto politicko-kulturní hnutí je v dne‰ní
dobû, chápáno trochu jinak neÏ tomu
bylo pÛvodnû. Anarchismus je dnes chá-
pán jako Ïivotní styl tedy pfieváÏnû mla-
d˘ch lidí, ktefií se pokou‰í vzboufiit proti
jakékoliv autoritû,fiádu a dovolávají se

svobody bez my‰lenky zlep‰ení státní
moci. Anarchismus je pro urãité lidi spí-
‰e zástûrka pro exhibicionismus, demon-
strace, násilí ãi povolen˘ bordel.

Eva Sobolíková

panoptikum ANARCHISMUS
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MoÏná je znáte, moÏná jste je
zahlédli na nûjakém koncertu.
Hodnû hrají tfieba s Muchslety.
Ano, Marná snaha, respektive
ex-Marná snaha, nyní aktuálnû
(od 2. prosince) uÏ jedinû
Barevn˘ nátûr.

Základní sestava skupiny vznikla na
poãátku roku 2001, kdy bratfii Va‰ek
a Tomá‰ Wortnerové s kamarádem
Tomá‰em ¤ídelem sehnali první zku-
‰ebnu. Devatenáctilet˘ Va‰ek z âes-
kého reálného gymnázia se ujal kyta-
ry (a pazpûvu, jak sám fiíká), jeho
sedmnáctilet˘ bratr Tomá‰ (taktéÏ
âRG) basy, druh˘ Tomá‰ bicích. Do
zku‰ebny zvali hosty a tak po ãase do
souboru pfiibyli i Milan Mrkviãka
(kytara a zpûv, 18 let, Gymnázium J.

Sex? Drogy? 
Rock’n’roll!!! 

(Milan: „Bylo by blb˘ nûkam pfiijít,
dvû hodiny se pfiipravovat, tfii ãtvrtû
hrát a pak zase hodinu balit.“). Texty
pí‰e Va‰ek (vznikají v reakci na udá-
losti v jeho okolí), hudbu skládá
Milan - ov‰em v rÛzné mífie do jejich
práce zasahují i ostatní ãlenové kape-
ly. Proces vzniku nové písnû nastínil
Va‰ek: „Nûco mû tfieba napadne
a vezmu to na zkou‰ku. Brácha fiek-
ne, Ïe je to stra‰n˘. Pfiedûlat, vzít zno-
va zkou‰ku. A napotfietí tfieba fiekne,
Ïe se z toho nepozvrací, takÏe to
budeme hrát.“
Písnû zpívané ãesky jsou spí‰e pesi-
mistické (Milan: „Je mi to trochu líto,
moÏná bychom mûli udûlat nûjakou
veselou...“), ale ne sobû navzájem
podobné. „KaÏdá je jiná a za to jsem
rád,“ fiíká Va‰ek. Kromû vlastních
skladeb hrají i pfievzaté - dvû instru-
mentálky, dvû anglicky zpívané. 
Kapele se ãasem nevyhnuly personál-
ní zmûny. Letos v létû se na rocko-

v˘ch kursech v Prachaticích seznámili
s Jirkou âervenkou, jedenadvacetile-
t˘m bubeníkem z Radomy‰le, studu-
jícím Vy‰‰í odbornou ‰kolu lesnickou
v Písku. Slovo dalo slovo a kapela se
rozlouãila s bubeníkem Tomá‰em
¤ídelem a pfiijala nového hráãe na
bicí. Takové rozchody neb˘vají lehké.
„Bylo to hnusn˘,“ pokyvuje hlavou
Va‰ek, ale zároveÀ dodává: „Tomá‰o-
vi fandíme, teì má novou kapelu.“
V˘mûnou bubeníka skonãila jedna
etapa v˘voje skupiny, která na dÛkaz
toho opustila i název Marná snaha.
Dva koncerty s nov˘m bubeníkem
absolvovali jako ex-Marná snaha
a pfiem˘‰leli o názvu novém. V úva-
hu pfiipadalo napfiíklad Smí‰en˘
pocity, Ale nám se to líbí nebo
Sobotní spiknutí. Poslední nápad
v‰ak zavrhl bubeník Jirka, neboÈ se
mu nelíbila zkratka SS. „Toho názvu
je ale ‰koda. Co takhle zaloÏit je‰tû
jednu kapelu?“ zam˘‰lí se Ïertovnû

Vystoupili jsme z trajektu rovnou na cel-
nici. ,,Îádnej problém,“ volal Edík
z okénka bílého favoritu ,,fronta jede
plynule, celníci nestaví!“ Platilo to do
chvíle, neÏ jsme pfiijeli my. Blonìat˘ cel-
ník spatfiil Edovu poznávací znaãku a oãi
se mu zúÏily. Zastavil ‰ÀÛru aut a pfiivolal
kolegu.
,,Where are you going?“ zeptal se a Eda
tlumenû podotkl: ,,To je otázka! Sem
pfiece.“ Pfiesto, Ïe to fiekl ãesky, celník si
z jeho v˘razu hbitû pfietlumoãil, co Eda
fiíká. My zas z celníkova pohledu poznali,
Ïe to Edíkovi neprojde. ,,We are going to
Norway,“ fiekla Linda snaÏivou angliãti-
nou.
,,Arbeiten?“ fiekl celník nûmecky.
,,Na vejlet,“ odvûtil Eda ãesky a Linda
omluvnû dodala: „On holiday.“
„Hm,“ fiekl celník ‰védsky a pak rusky

dodal „PakaÏitû ãemodany.“ Nejspí‰
jsme vypadali na to, Ïe pod hromadou
báglÛ, stanÛ a konzerv pfieváÏíme dal‰í
moÏné azylanty.
Edík vystoupil, obe‰el vÛz a otevfiel
nacpan˘ kufr. Na celníka se vyhrnuly
gumovky, ideální pr˘ to obuv do nor-
sk˘ch náhorních planin. Také je v‰ak
pravda, Ïe gumovky patfií k nezbytnému
vybavení stavbafiÛ, zejména nekvalifiko-
van˘ch.
Fronta aut za námi narÛstala. Nezdálo
se, Ïe nám to pomÛÏe. Nikdo na celníky
netroubil. Nûktefií vystoupili a se zájmem
pozorovali, jak z ãeského favoritu vypa-
dávají dal‰í boty. KdyÏ do‰ly gumovky,
zaãaly se z napûchovaného prostoru
uvolÀovat ta‰ky s potravinami. První
z nich sjela k celníkov˘m nohám, v letu
z ní vypadla konzerva s hovûzím 

gulá‰em a udefiila celníka do kolena.
„Zumachen!“ fiekl celník rozãílenû, pro-
bodl nás nenávistn˘m pohledem
a odkulhal do celnice.
„To má‰ za to, Ïe jsi nás nechtûl pustit
do ·védska,“ fiekl mu Eda ãesky. 
Pak uÏ si nás ·védi na‰tûstí nev‰ímali.
MoÏná se báli, Ïe je zavalíme kbelíky
s vápnem. 
Eda pozdûji tvrdil, Ïe nás ·védové nema-
jí rádi, protoÏe jsme jim v hokeji ãasto-
krát vyfoukli titul mistrÛ svûta. Podle
Tomá‰e si v‰ak ·védové spí‰ pamatují
jak je za HabsburkÛ âe‰i hnali od Karlo-
va mostu. Linda chtûla vysvûtlit, Ïe ·vé-
dové hlídají, aby k nim neproudila jiÏní
chudoba za prací, ale okfiikli ji aÈ sem
netahá politiku, takhle Ïe je to zajímavûj‰í.

K. S˘korová, CS·

Marná snaha dostala
nový nátěr

Va‰ek Wortner, 19 let, kytara, „pazpûv“

Tereza Jaro‰ová, 17 let, saxofon, zpûv

Tomá‰ Wortner, 17 let, basa

Milan Mrkviãka, 18 let, kytara, zpûv

Jirka âervenka, 21 let, bicí

V. Jirsíka) a Tereza Jaro‰ová (saxofon
a zpûv, 17 let, Stfiední pedagogická
‰kola Prachatice). Jejich velk˘ den,
první koncert, nastal pak 6. prosince
2002 - hráli U Supa (s Muchslety).
Vystoupení nyní mají na kontû uÏ
osm, deváté je ãeká 3. ledna pfií‰tího
roku v âerném velbloudu - s Muchs-
lety. O této kapele fiíkají: „Jsme
kamarádi, ale jejich smûr není ten,
kter˘ bychom chtûli hrát.“ (Zatímco
Muchslet hraje klasick˘ hardrock
a bluesrock, Barevn˘ nátûr se zhlédl
napfiíklad v kanadském artrockovém
triu Rush.) 
Samostatn˘ koncert zatím nemûli,
pfiedev‰ím proto, Ïe nemají dost
vlastních písniãek - pouze tfiináct

Va‰ek. Ze v‰ech návrhÛ nakonec zví-
tûzil Barevn˘ nátûr. „Chceme, aby to
bylo barevn˘ a aby to byl nátûr,“ shr-
nul Va‰ek podstatu názvu. 
Ustálená sestava s nov˘m jménem
peãlivû zkou‰í a tû‰í se na lednov˘
koncert ve Velbloudu. Îádné velké
ambice je‰tû nemají, nehodlají si ani
pofiídit nahrávku. „Zatím máme ‰Èávu
spí‰e dûlat nové vûci, neÏ dávat
dohromady staré. Navíc se to vÏdycky
musí usadit, písniãky v prÛbûhu ãasu
pozmûÀujeme,“ vysvûtluje Va‰ek
a Milan ho doplÀuje: „Navíc tûch pís-
niãek máme fakt málo, je‰tû není
z ãeho vybírat.“ Dále do budoucnosti
zatím nehledí. „Kdyby se tím dalo
Ïivit, tak bychom se tím urãitû Ïivili.
Hrát ale budeme vÏdycky, ne?“" má
Milan v jedné vûci jasno. Ostatní
jeho slovÛm souhlasnû pfiikyvují.

Milan Brabec

CESTA NA SEVER

nevšední všednosti  

JE KVALITA PŘÍMO ÚMĚRNÁ CENĚ?
Myslíte si, Ïe za víc penûz dostanete i lep‰í kvalitu? Já jsem si to myslela po cel˘
Ïivot, ale multikino mû z toho vyléãilo. KdyÏ uÏ je tu urãit˘ velk˘ komplex, kter˘
finanãnû pohltil men‰í kina, mûl by svou prestiÏ stavût na vy‰‰í úroveÀ, nebo tomu
tak není? Stejnû tak i jeho kvalita by mûla b˘t v˘borná, mluvím teì hlavnû o zvuku,
obrazu a titulcích. Jistû, nûkdy se mÛÏe stát, Ïe obraz pfieskoãí, ale ne, aby vypadl
v prvních tfiiceti minutách hned desetkrát! To samé i titulky, kdyby je diváci nepotfie-
bovali, chodili by na filmy bez nich. A zvuk? UÏ se vám nûkdy stalo, Ïe ve dvou tfieti-
nách filmu sly‰íte mimo dialogÛ a originální hudby i nesnesiteln˘ bzuãiv˘ zvuk?! Mû
ano a pomûrnû nedávno, i mí pfiátelé to zaÏili. Tímto ãlánkem nechci shazovat na‰e,
v jiÏních âechách jediné multikino, ale kdyÏ uÏ zdraÏilo vstupné, nechtûlo by to
i uchovat, nebo spí‰e pozvednout kvalitu, a ne naopak?  

Krist˘na Vopelková

JEŽÍŠKU, JÁ CHCI PLAMENOMET!
Slavíme vlastnû je‰tû Vánoce? DokáÏeme je‰tû ve sv˘ch imaginacích udrÏet
ucelené obrazy symbolÛ tûchto pÛvodem náboÏensk˘ch svátkÛ, vnímáme je‰tû
diferenciaci konrétních tradiãních vánoãních entit, které jsou pro kaÏd˘ národ
tak typické? Pro laiky - sakra, vûfií tady je‰tû nûkdo na poctiv˘ho ãesk˘ho JeÏí‰-
ka? Já jsem málem vûfiit pfiestal, proto se s vámi musím podûlit o svÛj pfiíbûh... 

To, co jsem pfied nedávnem zaÏil v jednom z ãeskobudûjovick˘ch obchodních domÛ
, kter˘ se skr˘vá v odporné komunistické budovû (teì uÏ musí vûdût i pankáãi, ktefií
pfied ním somrují o drobáky, o jak˘ obchoìák jde), mi pfiivodilo tûÏk˘ kulturnû-tra-
diãní ‰ok. Abych se pfiiznal, nikdy jsem na vánoãních tradicích nijak nelpûl, ale v tu
chvíli, kdy jsem TO spatfiil, jak to malátnû kráãí napfiíã oddûlením drogerie, z m˘ch
úst vy‰el pouze pfii‰krcen˘ zvuk a já zaãal blednout. 
Mûlo TO na sobû jak˘si ãerven˘ Ïupan, snad parafráze Santova rudého kabátku, na
hlavû ãervenou ãepici s blikajícími hvûzdiãkami, pod Ïupanem ãervené ninja-tepláky
a na nohou záfiivû bílé PRESTIÎE! Na‰tûstí jsem TO vidûl pouze zezadu, s ko‰íkem v
ruce a z bujar˘m (snad silonov˘m) plnovousem, kter˘ trãel do v‰ech stran. Obe‰el
jsem to místo dlouh˘m obloukem. Ani se vám neodváÏím fiíci, co by to se mnou
udûlalo, kdybych se TOMU podíval do obliãeje... a ten hlas! Doteì mi zní v u‰ích... to
pubertální skfiehotání nedorostlého jedince, navleãeného do pseudovánoãního pfie-
vleku simulujícího letité stáfií... proboha, rychle plamenomet !!!
Pokud TO nûkdy spatfiíte, va‰e víra v tradiãní Vánoce bude od základÛ otfiesena stej-
nû jako ta moje. Abychom si to radûji pro ujasnûní shrnuli:

- V Americe mají stupidního (ale ne‰kodného) Santu. Rychle expanduje do svûta na
sv˘ch saních, potírajících gravitaci.

- V Rusku je angaÏován Dûda Mráz. 
Ten ne‰kodnû chlastá za Uralem.

- V Británii nadûluje dárky Father Christmas 
- Otec Vánoc. Upfiímnû fieãeno, nikoho kromû BritÛ 

de facto nezajímá.
- V âeské republice pr˘ máme JeÏí‰ka. 

Vûfií v nûj míÀ a míÀ lidí. Volební preference 
shrabuje „sobo‰uk“ z USA. V Prioru mají 
neidentifikovatelné stvofiení, které jsem 
po vûdecku ihned pojmenoval: 
SantÏí‰kolmas-Mráz 1.

Doporuãuji vám se mu vyh˘bat. 
Santa je vedle nûj hadr. Aleluja.

Jakub Hussar, GJ 

Omlouvám se za svou 
plamennou fieã, 
ale ve jménu Vánoc 
mne snad pochopíte. 

Sedím si klidnû v autobuse, nechávám se uná‰et okolní rozmazanou krajinou a pfie-
m˘‰lím, jak vypadá autobus po ãelním nárazu v rychlosti 90 km/h. Hele to vlastnû
do tohohle ãlánku nepatfií. Zpût. Sedím si klidnû v autobuse, kdyÏ tu mé u‰i zachytí
rozhovor dvou mlad˘ch (bojím se fiíci Ïen, takÏe) sleãen. Obû byly velice slu‰nû oble-
ãeny, na hlavû se skvûle upravené úãesy, peãlivû poskládané vlásek po vlásku, mini-
suknû, hmm, dlouhé nohy a na jejich konci záfiivû bílé kecky neuvedené znaãky se
tfiemi prouÏky (je‰tû jeden off topic, nevíte nûkdo, jak ty boty sakra udrÏet del‰í dobu
opravdu bílé?;-).
Vypadaly celkem dospûle, ale oko provûfiené roky dívání se nenechá jen tak lehce
zmást. Tipl bych jim tak ãtrnáct. Více se jistû dozvíte v rubrice Panoptikum. ToÏ tak se
tam klátí u tyãí a bruneta se ptá blond˘nky: 
„Tak co, jak ses mûla o víkendu?“
„Prosimtû hrozn˘, prosimtû hrozn˘. Ani se mû na to neptej.“
„A co se stalo? Ste se zase chytly s Ale‰em, coooo?“, nenechá se odb˘t brunetka.
„Ale ne, von je super, von je super! Akorát po mû rodiãové zase chtûli nûjakou práci.
A taky to uãení…“
„U nás je to to sam˘, holka, tûÏko se narodí‰ nûkam líp. Hele, pÛjãí‰ mi je‰tû ty ‰aty,
co si mi tenkrát na prodlouÏen˘ slíbila?“
„Jasnû, v poklidu, v poklidu. MÛÏe‰ si je vzít klidnû hnedle.“
Pak uÏ jsem si rad‰i nasadil sluchátka a na jejich rozhovor se snaÏil zapomenout. Jo,
jenÏe jak, kdyÏ mám teì reklamu na mozku… jdu za svojí (Oskar) partou (Oskar)
partou!

Marek Nebesáfi

REKLAMA NA MOZKU
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FILMOVÉ
POKLADY
Z POPELNICE âASU
4.

Jsem rád, Ïe se v tento hektick˘ pfiedvá-
noãní ãas opût setkáváme na stránkách
na‰eho mûsíãníku! Dnes zalovíme v na‰í
popelnici âasu poãtvrté a pfiedem zdÛraz-
Àuji, Ïe se v tomto 
ãísle na dlouhou dobu rozlouãíme s vûdec-
ko-fantastick˘mi Ïánry. Na fiadu totiÏ pfii-
chází fantasy, budeme muset tedy lovit
v Popelnici dlouho a dÛkladnû!

Fantasy jako taková má opût kofieny
v literatufie, nejsou v‰ak zapu‰tûny tak hlu-
boko a dÛkladnû jako tomu bylo napfiíklad
u komedie. Dfiíve totiÏ lidé nepovaÏovali
fantasy za vyhranûn˘ Ïánr, i kdyÏ se jím
v mnoha aspektech inspirovali. Napfiíklad
hrdinné eposy, bajky a pfiedev‰ím celá
antická a stfiedovûká mytologie obsahují
mnoho fantasy prvkÛ - hrozivé nestvÛry,
mocné ãarodûje, neporazitelné hrdiny,
magické zbranû... Z této smûsice nemohlo
vzniknout nic jiného neÏ nové literární
odvûtví, které se zaãalo formovat v prÛbû-
hu 19. století. 

Za veliké prÛkopníky na poli tohoto
Ïánru mÛÏeme povaÏovat napfiíklad 
R. E. Howarda nebo H. P. Lovecrafta (zmi-
Àovali jsme se o nûm v druhém díle v sou-
vislosti s horory). Îe vám napfiíklad jméno
Howard nic nefiíká? A co Barbar Conan?
Tento svalnat˘ hrdina s obouruãním
meãem v ruce si prosekával cestu mezi
fiadami nepfiátel jiÏ v pfiedváleãn˘ch letech
20. století. Jde o ãistokrevnou fantasy stylu
Meã & Magie (o tom pozdûji), která si jiÏ ve
své dobû pfiilákala fiadu pfiíznivcÛ. Druh˘m
autorem není nikdo jin˘ neÏ dÛstojn˘
nástupce odkazu E. A. Poea, mistr hororu
a temné fantasy, jehoÏ povídka K branám
stfiíbrného klíãe efektivnû kloubí tyto dva
Ïánry a spojuje je v dokonal˘ celek. 

S pfiíchodem éry filmu se fantasy dosta-
la i na plátna, i kdyÏ velice pozvolna
a o poznání pomaleji neÏ sci-fi nebo hor-
ror. Zájem o tento Ïánr vzbudil aÏ v pade-
sát˘ch letech J. R. R. Tolkien se sv˘mi kni-

hami. Svût zachvátila vlna nad‰ení a jak
Hobit, tak triologie Pán PrstenÛ v˘raznû
napomohly vzniku dal‰ích fantasy filmÛ.
I kdyÏ, co si budeme namlouvat - je jenom
VELICE MÁLO (tedy alespoÀ vzhledem
k ostatním ÏánrÛm, které jsme si jiÏ rozebí-
rali) kvalitních fantasy filmÛ a ty jsou VELI-
CE OBTÍÎNù dostupné (mnoho z nich jsem
nevidûl, i kdyÏ jsem velikánsk˘m fandou
SF&F), zato brakÛ zde naleznete celou fiadu
a v˘raznû poãtem pfievy‰ují ty kvalitní. Holt,
není mnoho reÏisérÛ, ktefií by se pou‰tûli
na takto tenk˘ led. Ono totiÏ staãí velice
málo a z nadûjného filmu vznikne fantask-
ní slátanina bez hlavy a paty.

V dne‰ní dobû obliba filmové fantasy
rapidnû vzrostla. A v‰ichni víme proã. A mû
nezb˘vá, neÏ panu Jacksonovi vyseknout
poklonu, protoÏe pfiesto, Ïe jsem k jeho fil-
movému zpracování Pána PrstenÛ coby
ortodoxní „tolkienista" pfiistupoval
s naprost˘m despektem, podafiilo se mu
vybruslit z kfiivolaké uliãky plné nástrah
(jin˘mi slovy hollywoodsk˘ch producentÛ)
a dokázal natoãit stravitelné filmy, které
jsou velice kvalitní po v˘tvarné stránce. LaÈ-
ka je nasazena docela vysoko a nezb˘vá
neÏ poãkat, jak bude vypadat závûreãn˘ díl.
Ale souãastná filmová fantasy není jenom
o Pánovi PrstenÛ, takÏe pojìme dál. 

Fantasy by se dala rozdûlit do nûkolika
druhÛ - styl Meã & Magie (z originálu
Sword and Sorcery) je zaloÏen na klasic-
kém souboji mocí Dobra a Zla formou
zbraní anebo kouzel. Z toho logicky vypl˘-
vá, Ïe postavami budou nejãastûji chrabfií
bojovníci a mocní mágové. Filmová
M&M mÛÏe b˘t kvalitní (Barbar Conan,
Pán ‰elem), ale povût‰inou jde o levn˘
brak (Dungeons&Dragons,Tichá flétna,
Pán ‰elem 2&3, Hawk the Slayer). Druh˘m
typem je pohádková fantasy. Z názvu je
patrné, Ïe kloubí prvky dûtské tvorby
s o nûco drsnûj‰ími postupy pravé fantasy.
Díla, která rozhodnû stojí za pov‰imnutí,
jsou napfiíklad zfilmovan˘ Harry Potter I&II,
Nekoneãn˘ pfiíbûh I-III, Legenda, Willow,
Arabian Adventure, âarodûj ze zemû Oz.

Leckdy se fantasy prolíná s na‰ím svû-
tem - pak vzniknou filmy jako Náv‰tûvníci,
Sengoku DÏieitai, Hook nebo Highlander.
Historická fantasy se naopak zaobírá vol-
n˘m pfiepisem jiÏ napsan˘ch m˘tÛ nebo
historick˘ch událostí (napfi. Excalibur). Dark
fantasy vyuÏívá hororové prvky a je typická
svou pochmurností (planeta Krull) a hard
fantasy dovádí prvky Ïánru ab absurdum
(Legenda o Zu). Kompromisem mezi
SF&F mÛÏe b˘t i techno fantasy, která kom-
binuje typickou fantasy s moderní techno-
logií (trochu techno fantasy mÛÏete vysle-
dovat i ve Hvûzdn˘ch válkách - fiád rytífiÛ

Jedi, souboje svûteln˘ch meãÛ, Síla coby
magie).

Jak vidíte, Ïánrovû je filmová fantasy
velice rÛznorodá, ale filmÛ se toãí jen
málo. Nejen, Ïe i ty nejlevnûj‰í jsou velice
finanãnû nároãné, ale v komerãním proudu
není ani dostatek divákÛ, ktefií by jiné filmy
neÏ ty s Harrym Potterem a Frodem Pytlí-
kem ocenili. 

Dosti fieãí, je naãase podívat se na kon-
krétní snímky. Pfiedstavíme si celkem tfii,
kaÏd˘ trochu z jiného soudku, pokusil jsem
se vynechat ty známûj‰í, protoÏe recenzí na
nû bylo napsáno dost a dost. Á, popelnice
uÏ se celá tfiese, takÏe hurá na to!

LEGENDA O ZU
(Zu Warriors) 
Hong Kong 2001, reÏie: Tsui Hark

Velice mne potû‰ilo, Ïe se tento film,
pro ná‰ trh velice atypick˘, objevil ve video-
pÛjãovnách a je dokonce ãesky nadabova-
n˘. ReÏisér Tsui Hark dosud ukázal své
nesporné kvality obzvlá‰tû ve spolupráci
s kultovním hongkongsk˘m reÏisérem Joh-
nem Woo a jeho akãní filmy dostály ãetné-
ho uznání. A náhle diváky pfiekvapuje
s hard fantasy snímkem, kter˘ se nedá pfii-
rovnat k niãemu, co jsem kdy vidûl.

Dûj pfiipomíná spí‰e divadelní pfiedsta-
vûní, napûchované aÏ po okraj digitálními
efekty. Zpoãátku nad nimi budete nejspí‰e
ohrnovat nos, protoÏe si fieknete, Ïe jste to
uÏ stokrát vidûli a v lep‰í kvalitû. Ale po
chvíli sledování zjistíte, Ïe vizuální efekty
jsou jen pouh˘m nástrojem a rychle si na
nû zvyknete. Budete muset, protoÏe se
objevují v 95% zábûrÛ. 

Celá scenérie je velice atypická. Nachá-
zíme se na posvátném místû vysoko
v horách, kde Ïijí magické bytosti zvané Zu,
skryté oãím prostého smrtelníka. Zu jsou
prakticky nesmrtelné, létají a mohou b˘t
zabity pouze ãleny vlastní rasy - poté se
stejnû reinkarnují a Ïijí dál. Do místa
poklidné harmonie v‰ak vniká mocn˘
nepfiítel, kter˘ rychle prolamuje magické
bariéry chránící svût bytostí Zu. V závûru je
tento svût zniãen, Zu vymírají a nastává
dlouhé odbobí vlády lidí. 

Takto by se dal velice zjednodu‰enû
popsat dûj filmu, ale sami zjistíte, Ïe je ve
skuteãnosti v‰e mnohem komplikovanûj‰í

a tomuto faktu nepfiispûjí ani sloÏité vztahy
mezi jednotliv˘mi postavami. Já osobnû si
myslím, Ïe jsem film zcela nepochopil,
i kdyÏ mne velice nadchnul. 
Po vizuální stránce jde o prazvlá‰tní typ
hard fantasy. Magie je v‰udypfiítomná
a vzduch pfii soubojích jenom sr‰í energe-
tick˘mi v˘boji, magick˘mi ‰títy a kouzeln˘-
mi stfielami. Boje jsou velice pÛsobivû
zpracované a aÏ uvidíte mezi horami pole-
tovat v kung-fu baletu létajícího mnicha
s desetimetrov˘m meãem utvofien˘m
z ãisté energie, vzpomenete si na má slova.

WILLOW
(Willow) 
USA 1988, reÏie: Ron Howard
hrají: Val Kilmer, Joanne Whallenová,
Wawrick Davis, Billy Barty a dal‰í 

Tato pohádková fantasy vám urãitû
bude pfiipomínat motivy leckterého zná-
mého pfiíbûhu. Zlá ãarodûjnice Bavmorda
(baví se snad mordováním?:)) ze strachu
z dávné vû‰tby nafiídí vyvraÏdûní v‰ech
neviÀátek v jejím despotickém království.
Bojí se, Ïe ji totiÏ, Ïe (jak bylo pfiedpovûze-
no) ji jedna z právû narozen˘ch holãiãek
pfiipraví o trÛn. Mezitím zoufalá matka
zachraÀuje svoji dcerku pfied královninou
smeãkou psÛ, sama umírá, ale dûÈátko
dopluje po proudu fieky (Plaváãek?) aÏ do
kraje ob˘vaného trpaslíky. Jeden z nich,
jménem Willow, se po dlouhém váhání
dûvãátka ujme, vydá se s ní na dlouhou ces-
tu a rozhodne se naplnit osudnou vû‰tbu...

Film se toãil v dobû, kdy o fantasy
nebyl dvakrát velik˘ zájem, ale pfiesto se
stal jednoznaãn˘m hitem sezóny. Pfies
notnou dávku pohádkového kli‰é mûl Wil-
low rozhodnû úspûch a nemal˘ poddíl na
tom mûla spolupráce reÏiséra z Georgem
Lucasem a jeho trikov˘mi studii. Na svojí
dobu totiÏ tato fantasy pohádka opl˘vala
velice kvalitními triky a trpasliãí rasu sku-
teãnû ztvárÀovali praví liliputáni. Film mûl
b˘t urãen pro dûti, ale pro svou nároãnost
byl ocenûn pfiedev‰ím dospûl˘mi diváky. 

EXCALIBUR
(Willow) 
USA 1981, reÏie: John Boorman
hrají: Nigel Terry, Nicholas Clay, Nicol 
Williamson, Paul Geoffrey a dal‰í 

Pevnû vûfiím, Ïe tento film je z celé tro-
jice zdaleka nejznámûj‰í. Chci se o nûm
zmínit hlavnû v tom slova smyslu, Ïe jde
o pravdûpodobnû nejzdafiilej‰í historickou
fantasy, která kdy byla natoãena - proto
vás nebudu zavalovat bfiitk˘mi v˘tvory
a tentokrát rovnou pfiejdu k absolutní ‰piã-
ce tohoto Ïánru. To v popelnici âasu není
zrovna obvyklé, ale já si osobnû myslím,
Ïe tento film je stále nedocenûn˘ a je tfie-
ba na nûj patfiiãnû upozornit.

Dûj není tfieba obsáhlé pfiedstavovat.Je
zasazen do rannû stfiedovûké Británie, kdy
mezi sebou po celá staletí válãily znesváfie-
né keltské kmeny a jedinû král Uther
dokázal za pomoci ãarodûje Merlina
a magického meãe Excaliburu sjednotit
rozhádaná kníÏata pod svou nadvládu.
Zakrátko byl v‰ak úkladnû zabit a zemû se
opût ponofiila do chaosu. 

Pozdûji (díky Merlinovû vydatné pomo-
ci) na trÛn usedá jedin˘ právoplatn˘ dûdic,
mlad˘ král Artu‰. Znovu si podmaní celou
Británii a v celé zemi nastane na dlouhou
dobu klid a mír. Království se v‰ak po ãase
zaãne sÏírat zevnitfi. Artu‰ova zlá sestra
Morgana porodí potomka a vychovává ho
v nenávisti ke svému otci (kter˘m je Artu‰,
kter˘ byl pomocí kouzel omámen a „zneu-
Ïit"). Vrací se chaos. Zemû chfiadne, lidé
hladoví a král vy‰le své rytífie Kulatého sto-
lu hledat svat˘ Grál, kter˘ jedin˘ mÛÏe vrá-
tit království i jeho vladafii ztracenou sílu.
Grál je nalezen, ale zakrátko mlad˘ Mord-
red (onen Artu‰Ûv syn) vyhlásí Británii vál-
ku. V koneãné bitvû umírá Artu‰ a zbytek
jeho rytífiÛ v boji proti armádám svého
zrádného syna - i ten v‰ak také padne
otcovou rukou. Svût opou‰tûjí také ãarodûj
Merlin a zlovolná Morgana a zaãíná nov  ̆vûk...
Film se toãil neuvûfiiteln˘ch deset let
a herci tedy v jednotliv˘ch pasáÏích filmu
skuteãnû zestárli. Snímek zaujme pfiede-
v‰ím siln˘mi hereck˘mi v˘kony (obzvlá‰tû
Nicol Williamson coby ãarodûj Merlin),
úÏasnou v˘pravou, extrarealistick˘mi
kost˘my a ohromující hudbou (chorusy
z Carminy Burany). Jedná se o jeden
z mála skuteãnû monumentálních fantasy
velkofilmÛ 20. století.

Jakub Hussar, GJ

PfiestoÏe uÏ více neÏ ãtyfiicet let aktiv-
nû pÛsobí v absolutní rockové ‰piãce,
pfiipravili v leto‰ním létû neobyãejn˘
záÏitek desetitisícÛm hudby chtiv˘m
fanou‰kÛm, ktefií se 27. ãervence
se‰li na Letenské pláni. „Stouni“ opût
dokázali, Ïe zdaleka nekonãí. Vûkov˘
prÛmûr tûchto nezdoln˘ch imperáto-
rÛ se pohybuje okolo ‰edesáti let,
pro nû ale jakoby ãas neexistoval.
VÏdy kdyÏ stojí tato ãtvefiice na pódiu,
v ãele s nezamûniteln˘m Mickem
Jaggerem, mÛÏete si b˘t jistí, Ïe
neshlédnete ãtyfii rádoby energické
páprdy, ktefií se alespoÀ snaÏí sehrát
s playbackem. Budete svûdky per-
fektního  vystoupení profesionálních
umûlcÛ, ktefií zrají jako víno. Poãát-
kem 60. let bychom na‰li jejich ãleny
roztrou‰ené v rÛzn˘ch pfiechodn˘ch
skupinách i okolních klubech. Dvû
vûci mûli spoleãné: repertoár, sloÏen˘
pfiedev‰ím z ãerno‰sk˘ch blues
a publikum, které bylo nepfiíli‰ poãet-

Tento autor, povaÏovan˘ za nej-
v˘znamnûj‰ího prozaika nûmecké
pováleãné literatury, u nás po dlou-
hou dobu zakázan˘, mûl nejvût‰í
úspûch právû s knihou Plechov˘
bubínek (1959) - její filmová podo-
ba dokonce získala Oskara. Oskar
Matzerath je ale také jméno hlavní
postavy, jejíÏ Ïivotní pfiíbûh kniha
zachycuje. KdyÏ mal˘ Oskar dosáhl
vûku tfií let, rozhodl se pfiestat rÛst.
A také pfiestal. Díky tomu mÛÏeme
sledovat váleãné i pováleãné událos-
ti ze zcela jiné perspektivy – chlapce
a pozdûji muÏe, kter˘ není svazován
pfiedsudky o tom, co v jakém vûku

hodnocení ****

hodnocení *** hodnocení *****

kulturní
revijů

F A N T A S Y

Z tiskařova 
archivu:
Günter Grass 

Plechov˘
bubínek

smí, co by mûl nebo nemûl, kter˘
z pozice skfieta odhaluje „jinou" rea-
litu. Grassovi byla vyãítána nemrav-
nost, nemorálnost a záliba v obscé-
nostech, není to ale proto, Ïe by
autor chtûl ‰okovat. To jen chlapec,
mal˘ postavou, nikoli v‰ak rozu-
mem, nám umoÏÀuje nejprve
zahlédnout rub a aÏ poté líc, vysta-
vovan˘ na odiv. Zajímavá je také for-
ma, kdy se ve vyprávûní stfiídá první
a tfietí osoba singuláru, ãasto i v jed-
né vûtû. Rozhodnû ale není Oskar
prÛvodcem, kter˘ z pozice dobra
odhaluje zlo spoleãnosti. On sám
ãasto stojí v pozadí sprostoty, jidá‰-
ství, rouhaãství, dokonce vraÏdy. 

Pfieãíst tuto knihu není snadné,
pochopit ji, to je ov‰em mnohem
tûÏ‰í. A tak napfiíklad v˘klad v˘zna-
mu plechového bubínku, kter˘
Oskarek témûfi nikdy neodkládá,
a na kter˘ vybubnovává své nejhlub-
‰í pocity i touhy, ponechám kaÏdé-
mu k uváÏení. Ostatnû, má vÛbec
smysl nechat si dûj vysvûtlovat? Není
snad úãelem kaÏdé knihy, abychom
si v ní na‰li sami sebe?

Vojtûch Bednáfi

Rolling Stones
né, ale vyhranûné. Rolling Stones
vznikali poãátkem roku 1963. Název
si vypÛjãili z jednoho blues, kde se
zpívá o valícím se kameni, kter˘ zaru-
ãenû neobroste mechem. Stejnû jako
Beatles, kter˘m jsem se vûnovala
v pfiedchozí ãásti Nesmrteln˘ch, se
i oni uãili na americk˘ch rockov˘ch
hitech. Jejich v˘raz byl v‰ak ponûkud
„ãerno‰‰tûj‰í“ a pro bûlo‰ské ucho
tedy i víc provokující a drsn˘. V˘sled-
kem práce managera byl dokonal˘
protipól usmûvav˘ch a naÏehlen˘ch
Beatles. Ve sloÏení: Mick Jagger, Keith
Richards, Brian Jones, Bill Wyman
a Charlie Watts zaãali úspû‰nû ãefiit
dosud celkem klidné hladiny rocku.
âinili se slu‰nû a nejen co se hudby
t˘ãe, ãlovûk se mÛÏe pouze podivovat
nad tím, jak mohly jejich tûlesné
schránky pfieÏít takovou smr‰È v‰ech
moÏn˘ch i nemoÏn˘ch drog, takovou
smr‰È alkoholu, ponocování, nespou-
taného Ïivota a stresÛ. Rolling Stones

vnikli na hudební scénu v ãas, kdy
byla pfiesycena pfiístupem kapel z 60.
let. Lásku a mír hlásal kde kdo. Chtû-
lo to nûjakou zmûnu a právû oni sáhli
po ãerné hudbû a vydestilovali z ní to
neuvûdomûlé rebelantství, vyjadfiující
generaãní vztahy, postoj ke konven-
cím a zvyklostem. Mick, aãkoliv nedis-
ponuje pfiíli‰ velk˘m hlasov˘m rozsa-
hem, vyniká sv˘m zpÛsobem projevu.
Nemusíte rozumût textÛm, staãí se
zaposlouchat a tu‰íte o co v písni jde.
Kdo pfieÏije jadernou apokalypsu?
·vábi a Keith Richards. Pouze jeden
z vtípkÛ útoãících na sólového kytaris-
tu, kter˘ pouÏívá svÛj nástroj nejen ke
hraní, ale i k odhánûní dotûrn˘ch
a nebezpeãn˘ch fanou‰kÛ. Troufalci
dostanou kytarou do hlavy a Keith
samozfiejmû nevynechá jedin˘ tón…
UÏ jen kvÛli tomuto kousku stojí za
to, vidût je na Ïivo a pûknû z blízka…
pokud se vám to po‰tûstí.

Zuzana Zemanová

nesmrtelní
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hajzlart

fekalistické básnû z pánského záchodku

sebrané spisy I.

COM ICS • Rasta Vlasta - oběť svých vznešených myšlenek

Pí‰ou a kreslí: Prstihrst

Jméno: Mikulá‰
Oblíben˘ autor: 
Mikolá‰ Ale‰, no...taky 
Mikulá‰ Kopernik a ten... 
Mickulá‰ Mouse, nebo 
jak se menuje ta krysa...
Oblíbené pití: 
Trinity Vodka, víno Mikulov.
Oblíbená pozice: 
V bandû sem lídr, to víte, klaìas.
TakÏe tomu ‰éfuju, to víte, andûl
má po tripu hlavu v oblacích
a ãerti ãuchaj toluen... nikdo jinej
by tu vedoucí pozici nezvlád. Ty
nemaj v palici nic, jen fet. Já jen
chlastám... to e‰tû de.
Veselá pfiíhoda: 
Îádná neni. Snad jen kdyÏ tenkrát
strarej Blekota pûtkrát poblil tu
dÛchodkyni, to jsme se málem
potento smíchy.... byl fakt pekelnû
v lihu...
Smutná nehoda: 
Dûcka nás zase hrotily s tûma
dûlobuchama a starej Blekota
najednou zaãal hofiet. Víte, von

pracují v (tomto) měsíci

Jméno: Celda
Student: pfiíleÏitostnû
Vûk: 20 let
Jak ãasto nav‰tûvuje‰ kavárnu: 
tak akorát
Proã chodí‰ do kavárny: 
protoÏe turek, sodovka a karty

Jméno: Bárt
Student: je‰tû chvíli

Vûk: 18 let
Jak ãasto nav‰tûvuje‰ kavárnu: 

1-2x dennû 
Proã chodí‰ do kavárny: kvÛli ubití

ãasu a dobr˘m lidem (+ uãení)

sponzorujte svého štamgasta

jak mûl takovej ten hustej
koÏich... hroznû jeãel ... a taky
stra‰nû to tam zaãlo smrdût po
spálen˘m mase, tak sme se zbyt-
kem bandy zdrhli. Chudák starej
Blekota...

·ÉFREDAKTORKA:
Pam Flet

zástupce ‰éfredaktorky:
Jirka Boudal

VEDOUCÍ  RUBRIK:

Panoptikum: Zuzka

Poesie: Eva

Bylo! Je? A bude!?: Tereza

Kulturní revijÛ: Jakub

Sex? Drogy? Rock’n’roll!!!:
Milan

Z hlavy meloun: Lucka

Nev‰ední v‰ednosti: Vojta

Za hranice: Katka

VYDAVATEL:
Eli‰ka ·tûpánová, 

Literární kavárna a galerie 
Mûsíc ve dne, Nová 3, 

âeské Budûjovice, 
www.mesicvedne.cz

noviny@mesicvedne.cz

Písemné pfiíspûvky, názory 
a postfiehy posílejte, nebo 
osobnû doruãte na adresu 

literární kavárny.

Jméno: Iva
Oblíben˘ autor: 
Dostojevsk˘
Oblíbené pití: 
kafe
Oblíbená poloha:
pfied barem
Veselá pfiíhoda z kavárny (galerie): 
mám samé trudné

pracují v měsíci

VstaÀ a jdi odkud si 
pfii‰el, abys neskonãil tam,

odkud si vy‰el.

PfiestaÀte mû srát
a nechte mû srát

(absolutní r˘m je hraãka,
kdyÏ z anusu ti leze sraãka)

Tak tu tak sedim
a ãtu si ty sraãky

pfiitom ze mne lezou
no, co jiného neÏ sraãky!

Rad‰i si nejdfiíf,
nûco pfieãtûte,

neÏ dal‰ími braky,
nûãí dvefie sprasíte!

Pozn.: V souladu s autorsk˘mi právy básníkÛ
nepro‰la jejich díla prakticky Ïádnou redakãní
úpravou. Omluvte tudíÏ prosím zhor‰enou kvalitu
pravopisu - abyste vûdûli, není to vÛbec jednodu-
ché, dûlat dvû tak vzne‰ené ãinnosti naráz. Básnit 
a kadit zároveÀ dokáÏí opravdu jen kaváren‰tí
mistfii. Ale hlavnû to, proboha, nezkou‰ejte doma!!!

Nabízíme další dva štamgasty k osvojení:

Zoologické zahrady hledají pro svá zvífiátka sponzory. A
tak témûfi pfied kaÏd˘m v˘bûhem nebo klecí je cedulka
se jménem ãi jmény dárcÛ. Obãas podobná oznámení
b˘vají v parku u stromÛ, nûkdy pfied historickou a tech-
nickou památkou. Ov‰em je více druhÛ, které je tfieba
chránit a podporovat. Jedním z nich je kavárensk˘ ‰tam-
gast. Proto jsme se rozhodli hledat  pro své ‰tamgasty
sponzory. Pravidelnû budeme pfiedstavovat nûkolik
‰tamgastÛ a hledat  zájemce  pro jejich podporu – spon-
zora.

Co sponzorovi nabízíme:

1. certifikát o sponzorství platn˘ na 1 kalendáfiní rok
2. pravidelné ãtvrtletní zprávy o tom, jak ‰tamgast 

prospívá
3. úãtenku na celkovou ãástku

4. moÏnost posedût se ‰tamgastem v kavárnû
5. slevu ze vstupného na ve‰keré akce pofiádané 

v Mûsíci ve dne
10% pfii sponzorské ãástce do 500 Kã
20% pfii sponzorské ãástce nad 500 Kã

6.  minimální ãástka sponzorského daru 100 Kã 

Co splÀuje ‰tamgast:

1. je student
2. chodí do kavárny nejménû ãtyfiikrát t˘dnû 
3. v kavárnû pí‰e domácí úlohy, nebo se zde svûdomitû 

pfiipravuje na vyuãování
4. nemá ve ‰kole neomluvené hodiny (vyjma tûch 

prokazatelnû prosezen˘ch v kavárnû)
5. slu‰nû zdraví sluÏebnû star‰í ‰tamgasty      

UÏ se to jistû blíÏí. Rok s rokem jiÏ stojí na
rozích ulice a brzy se sejdou v jejím stfie-
du u dvefiích domu, v nûmÏ zaãíná velká
silvestrovská párty. Star˘ rok necháme jít
svou cestou (ostatnû nemáme zrovna
moc na v˘bûr) a je jen a jen na nás jak
pfiivítáme ten nov˘. Otevfieme mu dvefie
ze‰iroka nebo ho necháme aÈ se sám
provleãe klíãovou dírkou? Tak jako tak,
stejnû se k nám dostane a jestli neÏijete
v pfiesvûdãení, Ïe je to jen dal‰í nov˘ den,
rozhodnû byste pfied ním nemûli zalézat
nûkam do komÛrky, n˘brÏ vyrazit nûkam
ven s kamarády a pofiádnû se pobavit,
protoÏe jak na Nov˘ rok, tak po cel˘ rok!
Pravda, chce to trochu obezfietnosti, jeli-
koÏ silvestrovská noc není v tûchto
dobách nejbezpeãnûj‰í chvílí na procház-

ky, jenÏe: kdo neriskuje, nic nevyhrál,
a tak lze jen doufat, Ïe se vyhnete nemo-
rálním opilcÛm s opicí a pfiímému kontak-
tu s v˘buchy tûch prskajících v˘bu‰nin.
A pokud jste v‰ichni a v‰echny navzájem
chránûni v‰emi, pak vám jiÏ naprosto nic
nebrání poddat se duchu oslavy Nového
roku a zcela uvolnûnû vtrhnou do koloto-
ãe hodinov˘ch ruãiãek a nechat se jimi
dovést aÏ k onûm deseti vtefiinám, aby
jste spoleãnû mohli odpoãítat: 1, 0, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ,,NOV¯ ROK!“ Jestli tedy
nechcete strávit Silvestr sledováním tele-
vizních a hodláte vyrazit na nûjakou spo-
leãenskou akci, snad vám trochu poslouÏí
tahle malá nabídka.

Michal Kubala, CZ·

JAK NA NOV¯ ROK? SILVESTROVSKÉ PROGRAMY 
VYBRAN¯CH PODNIKÒ

Music pub âern˘ velbloud

IN MEMORY

BEROUSEK BROTHERS BAND

vstupné: cca 200,-

zaãátek: asi od 18:00 je‰tû 

není upfiesnûno

KD Vltava

od 20:00

velk˘ sál: To variant

mal˘ sál: DJ Panda

DJ ·tûpa

Vstupné: 350,- (vãetnû veãefie a pfiípitku)


