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I kdyÏ uÏ se v‰ichni chumláme do svet-

rÛ a ‰ál, Pam Flet se teprve vrátila 

z prázdnin, rozvalila se v ‰éfredaktor-

ském kfiesle a v˘znamnû si vyhrnovala

sukni, aby bylo vidût, Ïe jí egyptské

slunce dûlalo dobfie. JenÏe, kdyÏ pustila

Pam kvÛli sv˘m jiÏansk˘m dobrodruÏ-

stvím redakãní t˘m z dohledu, mûli

jsme pré a hned jsme pfiimysleli pár

novinek. Nová rubrika je Tipy, jak pfieÏít

tohle mûsto… Dnes vám poradíme, kde

se ohfiát. A pfií‰tû? Tfieba poradíte vy

nám. Rozhodnû nejsme jednostranné

médium, takÏe pokud máte chuÈ nûco

svûtu sdûlit, po‰lete nám to na email …

Asi sto padesátkrát jsme se taky pohá-

dali o tom, jak se ubránit svûtu, kter˘ ze

v‰ech stran vystrkuje drápy komerce,

ov‰em rozhovor s Jaroslavem Du‰kem,

muÏem balancujícím na ostfií mezi

komercí a undergroundem, jsme si vám

odpustit nedokázali. Tuhle komerci

v‰ak vyvaÏujeme investigativním a pûk-

nû ostr˘m ãlánkem o budoucnosti ães-

kobudûjovického skateparku. Redakce

se totiÏ ãásteãnû vymûnila a do t˘mu

pfiibyli mladí odhodlaní Ïurnalisté 

a mladé investigativní redaktorky, které

si budou muset dát pozor, aby na nû

Pam Flet nezaãala Ïárlit. Taky se nám

sem trochu zatoulala politika, která do

VDM programovû nepatfií - proã jsme

udûlali v˘jimku, snad poznáte sami, aÏ

si pfieãtete 3000 slov.  TakÏe se máte

na co tû‰it…

(Lenka Housková)
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Z D A R M A

Upfiímnû napsáno, vÛbec nevím, jak
uvést následující ãlánek. Je opravdu
tristní, Ïe se mi podafiilo vyvléct z psaní
první strany aÏ tím, Ïe je ta strana vûno-
vána mû. Není to sice dostateãn˘ dÛvod,
abych ji nepsal já, ale pfii‰lo mi aÏ trou-
falé napsat si recenzi a kritiku na vlastní
kníÏku sám.
Je mi ctí, Ïe vám nakonec mÛÏu nabíd-
nout kritiku od osoby vskutku povolané:
kritiku pana Emila Kralupského z kated-
ry literární kritiky na Literární akademii
Josefa ·kvoreckého, kterou publikoval 
v ãasopise Literární akademie a jejíÏ
zkrácenou verzi nám dovolil otisknout.   

(jb)

Parafráze klasické Orwellovy knihy
1984, kterou vydalo v záfií nakladatelství
Odeon, vzbuzuje v kaÏdém pfiípadû pozor-
nost. A to kupodivu nejen nezvykle mla-
d˘m vûkem autora Jifiího Boudala (kniha
vy‰la pod jak˘msi polopseudonymem
George Boudall, kter˘ má zjevnû zdÛrazÀo-
vat souvislost s pfiedlohou, není v‰ak ade-
kvátní k celkovému ladûní parafráze 
a pÛsobí ponûkud kfieãovitû), kter˘ knihu
dopsal v necel˘ch devatenácti letech. Ten-
to vûk je u autorÛ románÛ (resp. pokusÛ 
o román) ve vût‰inû pfiípadÛ témûfi dosta-
teãnou informací o celém díle. 

Jádrem sdûlení knihy je paradox
posunu od totalitního reÏimu k demokra-
tické postmoderní spoleãnosti: aãkoli se
vût‰ina motivÛ, mocensk˘ch postupÛ 
a reálií z 1984 v˘raznû promûnila, mnohé
dokonce pfie‰ly do úplnû opaãn˘ch extré-
mÛ (totalitní nesvoboda byla nahrazena
proklamováním absolutní volnosti, totalitní
snahu o zjednodu‰ení jazyka a Ïivota
vÛbec vystfiídal ideál pestrosti a mnoho-
tvárnosti), praktick˘ dopad na ãlovûka se
témûfi nemûní.

Boudal uvádí dûjovou linii velmi
obdobnou pfiedloze: hlavní postava, bûÏn˘
obãan a statistick˘ vzorek Winston Smith je
u Boudala následován Williamem Smar-
tem. Zde se v‰ak autor dopou‰tí prvního
zjednodu‰ení, protoÏe v˘bûr „bûÏného“
obãana nelze v postmoderní spoleãnosti
provést. Autor vybírá vlastnû „bûÏnou
mediální postavu“, tedy ideál diktovan˘
médii: postavu neautentickou, která tím, Ïe
nemá jiné kritérium neÏ média, je na
médiích v podstatû závislá.

William Smart se pokou‰í tak jako
Smith svou dobu prohlédnout a vymanit se
z ní, av‰ak nakonec podléhá a je „pfievy-
chován“. Boudal se snaÏí ukázat, jak je
SmartÛv osud  vlastnû totoÏn˘ se Smitho-
v˘m, aãkoli jsou okolnosti, které jej urãují,
opaãné. 

Smith pracoval na ministerstvu Prav-
dy, kde se podílel na mûnûní minulosti,
aby odpovídala souãasnosti. Smart Ïije 
v dobû, která se py‰ní upfiímností ohlednû
minulosti, bohuÏel je k dostání tolik upfiím-
n˘ch, av‰ak protikladn˘ch kníÏek o minu-
losti, Ïe historie zÛstává stejnû záhadná
jako u Smithe. 
Pokou‰í se psát si deník, ale zji‰Èuje, Ïe
toho není schopen, protoÏe realita je pfiíli‰
komplikovaná, aby ji dokázal nûjak pfievést
do slov.

Také v jazyce panuje zcela opaãn˘
trend - úãelem newspeaku bylo natolik
zredukovat a zjednodu‰it jazyk, aby 
se v nûm vÛbec nedalo pom˘‰let na 
Ideozloãin. Ve 2084 se stejného efektu
dosahuje zesloÏitûním, znepfiehlednûním
jazyka a v‰ech vefiejn˘ch projevÛ. Ideo-
zloãin sice oficiálnû neexistuje, ale v tom 
je jeho nejvût‰í síla: lidé mají pocit
naprosté svobody a manipulaci ochotnû
podléhají díky tomu, Ïe o ní neví. 

Pfiirozená touha lidí po svobodû je
zmrazena tím, Ïe je lidem vsugerováno, Ïe
ji uÏ mají. ·kála moÏností je skuteãnû
obrovská, av‰ak omezená. Cokoli je vnû
tûchto pfiedepsan˘ch moÏností, je tabu. 
V knize je na to poukázáno jak ve vefiej-
ném, tak také v osobním Ïivotû: Smart zji‰-
Èuje, Ïe moÏnosti v˘voje jeho vztahu s dív-
kou jsou diktované spoleãností. Zatímco
Smith má zakázáno se s dívkou scházet,
Smartovi nic zakázáno není. Av‰ak v praxi je
stejnû ochromen a marnû hledá autenticitu.
Ve vefiejném dûní docházím ke smutn˘m
paradoxÛm znám˘m z na‰í reality: u moci
zÛstali po Velkém nastolení svobody stále
titíÏ lidé a jejich cíl, moc, se vÛbec nepro-
mûnil. Moc se pouze pouãila a zamaskova-
la se - je tak daleko ménû zranitelnou, ale
moÏnosti má stejné, ne-li úãinnûj‰í.

Smartovo „pfievychování“ je tedy pfií-
znaãné - vÛbec si ho neuvûdomí. 

Aãkoli je dûj zasazen do roku pfiedeslaném
v názvu, nejde o pfiedpovûì v˘voje demo-
kratické spoleãnosti, obraz doby je do jisté
míry stav souãasn˘; nûkteré nerealistické
prvky jsou pouze souãasné problémy
dohnané a domy‰lené do extrému. Jde
pouze o zdÛraznûní jejich hrÛznosti nebo
absurdity, nikoli o pfiedpovûì. Rok 2084 je
tedy zjevnû zvolen pouze, aby poukazoval
na souvislost s pfiedlohou.
Boudal v jistém ohledu ãelil vût‰ímu 

problému neÏ Orwell, totiÏ tomu, Ïe díky
znepfiehlednûní a mnohotvárnosti je kon-
zumní spoleãnost daleko sloÏitûj‰í a kom-
plexnûj‰í, neÏli Orwellova ‰edivá totalitní, 
proto ji nelze tak explicitnû vykreslit 
a domyslet do vyhrocen˘ch krajních
dÛsledkÛ, coÏ zlep‰uje ãitelnost a román
1984 pfiibliÏuje i ménû nároãnému ãtenáfii.
Pfiesto se i u Boudala objevuje nûkolik
pûkn˘ch vyhrocen˘ch motivÛ, naopak na
nûkolika místech v knize je nepfiehlédnu-
telná fiemeslná nezku‰enost a nevytfiíbe-
nost.
Asi nejzbyteãnûj‰ím pfiehmatem je bohuÏel
hned v první kapitole rádoby vtipn˘ posun
nejznámûj‰ího motivu z 1984 vÛbec, v‰u-
dypfiítomn˘ch plakátÛ „Velk˘ bratr tû sledu-
je“: S ostatním ladûním knihy tato aktuali-
zace nijak nekoresponduje, je pfiíli‰ povrch-
ní a zcela sráÏí jakoukoli nadãasovost, kte-
rou kniha buduje. Navíc za pár mûsícÛ uÏ
nebude vÛbec pochopena:

Byl jasn˘, studen˘ dubnov˘ den a hodiny
odbíjely tfiináctou. William Smart, s bradou
pfiitisknutou k hrudi, aby unikl protivnému
vûtru, dobûhl od svého vozu ke sklenûn˘m
dvefiím svého nového rodinného domu 
a proklouzl dovnitfi, ne v‰ak dost rychle,
aby zabránil zvífienému prachu a písku
vniknout dovnitfi.
. . .

William Smart pohlédl smûrem k mûstu.
Právû v tom smûru v‰ak stála jedna z tûch
velik˘ch billboardov˘ch tabulí, které v
posledních letech doslova zaplavily mûsto
i okolí. Na billboardu byla obrovská tváfi
muÏe asi dvaatfiicetiletého, s lehce narezl˘-
mi vlnit˘mi vlasy a chlapeck˘m v˘razem.
Byl to jeden z tûch obrazÛ, které jsou udû-
lány tak dÛmyslnû, Ïe vás sledují, kam se
hnete. Myslím to upfiímnû, znûl nápis na
obraze. 

Pfies v‰echny tyto pfiehmaty se v‰ak domní-
vám, Ïe se Boudalovi podafiilo napsat
dobovou reflexi, které není schopna vût‰i-
na národa ani v pozdním zralém vûku.
V˘born˘ postfieh, Ïe Orwell je skuteãnû
nadãasov˘ 
a stále aktuální, ho dovedl k pomûrnû dob-
rému zuÏitkování pfiedlohy a k vytvofiení
díla, které sice nemá tak vysoké cíle, jako
1984, zÛstává relativnû pokornû pfii zemi 
a nesnaÏí se o mnohdy kfieãovitou nadãaso-
vost, která je dnes u mnoh˘ch autorÛ bûÏná.

Dnes v‰ak jistû stojí za to, pfieãíst si jej.
Po pfieãtení 2084 na mû hesla NEVùDO-
MOST JE SÍLA a SVOBODA JE OTROCTVÍ,
která ve mnû evokovala uÏ pouze pocit
oddechu nad pfiekonan˘m zlem, pÛsobí ve
zcela novém svûtle.

Emil Kralupsk˘, pedagog 
Literární akademie Josefa ·kvoreckého

A CO O KNIZE ¤ÍKÁ AUTOR?
„Nikdy jsem nechtûl napsat takovouhle
knihu. OrwellÛv zpÛsob psaní není úplnû
mÛj pfiirozen˘ literární projev, mám rád
spí‰ takov˘ postmoderní styl, kter˘ posky-
tuje daleko vût‰í volnost písemného proje-
vu, nachází rÛzné kliãky ve vztahu mezi
realitou skuteãnou a psanou a nesugeruje
jasnou tezi, spí‰e ãtenáfie vede k pouÏívání
svého vlastního mentálního vybavení.
KdeÏto Orwell je realista s jasn˘m jedno-
znaãn˘m sdûlením.
JenÏe kdyÏ se mi 1984 pfied pÛl rokem
znovu dostalo do ruky a já vzpomínal, 
o ãem Ïe to vlastnû je, civûla na mû z toho
najednou ta trapná aktuálnost tûch problé-
mÛ, které se tam fie‰í. Otázka svobody,
cenzury atd. Do‰lo mi, Ïe ty mechanismy
moci sice zcela pfievlékly kabát, ale fungují
dnes moÏná daleko víc úãinnû, protoÏe se
pouãily a jsou nenápadné.
Samozfiejmû je zde podstatn˘ rozdíl v tom,
Ïe Orwell ãelil skuteãnému Zlu s velk˘m Z,
kde reÏim skuteãnû niãil lidi a fyzicky je
vyhlazoval. Zatímco dnes niãí jenom lidské-
ho ducha, osobnost, autenticitu, svobodu,
fiíkejme tomu jakkoli. Zkrátka zachovává
jen ten povrchní materiální rozmûr, takÏe
vznikají neuvûfiitelnû placatí jedinci. I kdyÏ
by vÛbec mohlo b˘t otázkou, jestli je fyzic-
ké zabíjení lidí o tolik hor‰í, neÏ kdyÏ se
zniãí v‰e kromû tûch jejich tûlesn˘ch
„schrán“. 
…

Ta kníÏka neaspiruje na nadãasovost.
Pfiedlohu nemá „pfietrumfnout“, myslím, Ïe
se s ní nemÛÏe ani srovnávat. Orwell
opravdu jedineãnû prohlédl dobu. Já jsem
vlastnû akorát prohlédl Orwella, to, Ïe je
stále je‰tû aktuální. 2084 vlastnû neaspiru-
je na nic, napsal jsem jí prostû proto, Ïe mi
to pfiipadalo dobré. Po celou dobu psaní
jsem cítil, Ïe je dobfie, Ïe to pí‰u. To bylo
hroznû povzbuzující. VÛbec jsem nefie‰il,
co na to lidi fieknou apod. A v‰echno jako
by bylo pro mû pfiipravené. Myslel jsem, Ïe
se mi ani nepodafií najít nakladatele 
a ejhle: je to v obchodech.“

ROZHOVOR 
s Jaroslavem 
Duškem   str.3

Zru‰í nám skatepark?
čtěte na str. 6

3000 slov
patfiících tûm, ktefií pfiem˘‰lejí
o podobû demokracie 
v tfietím tisíciletí str.11
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slamVe Wortnerovû domû uspofiádala Al‰ova
jihoãeská galerie dal‰í zajímavou v˘stavu,
která je k vidûní ve dnech od 16. 9. do
31.10.2004.
Pod názvem „Krajiny návratÛ“ reportuje
Karel  Kuklík pfiírodu a krajinu, ve které vidí
nové pohledy na skuteãnost. Vlastní vnitfiní
sebev˘povûì spolu s v˘povûdí o námûtu
vytváfií zvlá‰tnû zhmotnûlé fotografie. Kraji-
ny Karla Kuklíka zachycují vÏdy jak˘si stav,
moÏná proces nebo v˘voj. Jsou to jakási
obrazová zastavení, ale právû slovo zasta-
vení mÛÏe b˘t v daném pfiípadû sporné,
protoÏe vÏdy je zachycen nûjak˘ dûj, kter˘
vytváfií iluzi zastaveného ãasu. Objektiv 
K. Kuklíka proto není vût‰inou namífien na
události, které mají co do ãinûní s minulos-

tí, ãi budoucností. Kuklík zasekne ãas 
v daném okamÏiku pfiítomnosti. Sám autor
na to konto poznamenává: „Pro mne sku-
teãnû není fotografie tím, ãím je pro vût‰i-
nu divákÛ. To znamená obraz krajiny ve
smyslu ãeské krajinomalby 19. století 
a nebo francouzsk˘ch impresionistÛ. Moje
pfiedstava je obraz skládající se ze základ-
ních prvkÛ pfiírody, z kvalit jejich objemÛ,
jejich struktury. Jde o kameny (symbol vûã-
nosti, byÈ ne vÏdy pravdiv˘), z trav a vody
jako symbolÛ pomíjejícnosti. Tyto vzájem-
né prvky se obãas setkají ve vzájemné kon-
frontaci…“ Co dodat? Snad jen, jak je
vidût, vyuãen˘ automechanik má opravdu
vyvinut˘ cit pro umûní…

V. Kratochvílová, p. Mládková

Vítûz regionálního kola slam poetry Pavel Lukas se 
v polovinû fiíjna zúãastnil na olomouckém festivalu Poe-
zie bez hranic celorepublikového finále. V konkurenci
dal‰ích devíti „básníkÛ tûlem i du‰í“ skonãil tfietí, pfiesto
si vyslouÏil uznání i od samotného zakladatele slam
poetry Marca Smithe, kter˘ byl jedním z festivalov˘ch
hostÛ. „Konkurence byla pofiádná. Pfiekvapilo mû, Ïe
hodnû soutûÏících své texty nefiíkalo zpamûti, ale ãetlo
je z listu. Já jsem improvizoval,“ fiekl Lukas, kter˘ nejprve

hrál fiezníka, kter˘ recituje masám, ve druhém kole pak
pfiedstavoval retardovaného romantika. „Mûl jsem pfii-
pravena pouze témata, v prvním kole to mûli b˘t lidé, ve
druhém kole láska. Staãilo trochu pfiehnat témata
milostné poezie,“ dodal Lukas, jenÏ pÛsobí v ãeskobudû-
jovickém divadle Kvelb. PfiestoÏe mûl Pavel Lukas 
k vítûzství blízko, nakonec si cenu odnesl tfiiadvacetilet˘
Tomá‰ Vtípil z Brna, kter˘ pfiedná‰el texty inspirované
kaÏdodenními událostmi i svûtov˘m dûním.  Lenka Housková 

Jak byste zhodnotila rok v Solnici?
Já jsem spokojená. Hodnû jsme se museli
uãit, protoÏe v âepici to bylo jiné. Tady
jsme v centru mûsta a mÛÏeme si dovolit
dûlat vûci, které by v âepici nikdy ne‰ly,
jelikoÏ sem pfiijde daleko více lidí. Solnice
má nûco do sebe. KdyÏ se hraje divadelní
pfiedstavení, tak je úplnû jedno, jestli ho
hrajete vy, nebo nûkdo jin˘, protoÏe ener-
gie mezi pfiedstavením a divákem je pfie-
nosná. I na nás. ProtoÏe v danou chvíli my
jsme to byli, kdo to zprostfiedkoval. A bez
pfienosu energie mezi divákem a umûlcem,
pfiípadnû pofiadatelem by ta práce byla
hroznû tûÏká. My potfiebujeme, aby se 
u nás lidem líbilo, protoÏe to nám dává
sílu jít dál.
Co se bude dít dále v Solnici po zprovoz-
nûní Baziliky?
Spousta vûcí zÛstane i tady. Taková intimní
pfiedstavení. Bazilika bude bezesporu úÏas-
n˘ prostor. Vûci, které unesou víc divákÛ,
pÛjdou do Baziliky. A takové klubové vûci
bychom rádi nechali tady. Tfieba divadlo
Ungelt hrají ve dvou, a proã bychom mûli
nechat hrát dva lidi ve velkém sálu, kter˘
sice vyprodají, protoÏe jsou známí, ale
daleko pfiíjemnûj‰í je se na nû podívat 
z tfietí, ãtvrté nebo páté fiady v Solnici. 
Jak˘mi pfiedstaveními zaãínala Solnice?
Zaãínala festivalem. Poskytovala prostor na
zkou‰ení rÛzn˘ch divadel, napfi. Mimotaura
D. Tesafie nebo divadla Kvelb. Samozfiejmû
spousta zvuãn˘ch i  nezvuãn˘ch jmen, ale
kvalitních produkcí. Za hvûzdy mohu jme-
novat Jardu Du‰ka a Martina ZbroÏka. Hrál
tady dvakrát Jan Hrub˘, jednou s Michalem
Prokopem, podruhé s Vladimírem Mi‰íkem
a Romanem Hadíkem. Opravdová progra-
mová bomba bude vystoupení  Glena
Mansarda 23. 11., coÏ je ãlen skupiny  the

Frames, nejznámûj‰í irské kapely souãas-
nosti. V fiíjnu pfiijede divadlo UNGELT
(Chantal Poullain, J. Schmitzer) se Hrou 
o manÏelství E. Albeeho a v listopadu 
s ,,Play Strindberg“ Friedricha Dürrenmata.
Myslím, Ïe se opravdu snaÏíme a  Ïe
napumpovat Solnici kvalitnûj‰ím  progra-
mem uÏ vlastnû  nejde.  
Co stojí za úspûchy Solnice?
Tuhle jsem si sama pro sebe fiíkala, proã já
to vlastnû dûlám. A teì ty prostory, sehnat
50 milionÛ na dovybavení Baziliky - to jsou
prostû úkoly, do kter˘ch se pustí jenom
‰ílenec. Tak jsem si ale uvûdomila, Ïe moje
cesta je taková, Ïe kdyÏ si chci dûlat diva-
dlo podle sv˘ch pfiedstav, tak si ho musím
postavit. Také cítím potfiebu rehabilitovat
kulturu, protoÏe umûní je vlastnû jeden 
z mála duchovních  momentÛ, kter˘ dne‰-
ní doba má. Ta duchovnost se ztrácí a Ïije-
me pofiád v hodnû hektickém svûtû, z toho
samozfiejmû vznikají velké problémy psy-
chické, komunikaãní atd. A jestli má kultu-
ra nûjak˘ v˘znam, tak právû v té duchovní
úrovni. 
Chtûla byste nûco vzkázat ãtenáfiÛm 
Ve dne mûsíãníku?
Chtûli bychom zaujmout studenty a mladé
lidi. Právû od nich vesmûs sl˘cháme, Ïe 
v Budûjovicích chcípnul pes. Já si to tak
úplnû nemyslím, ale zdá se mi, Ïe oni sami
ãasto nehledají pfiíleÏitosti. Nevím, jak je
získat, protoÏe samozfiejmû kdykoli uvede-
me muziku, tak tady jsou. Kdykoli uvede-
me zajímavé divadlo, tak uÏ je to slab‰í. 
A to je mi trochu líto. Proto jsme teì udû-
lali zajímavou vûc. Na kaÏdém gymnáziu
máme své spojence, ktefií by se mûli starat
o propagaci Solnice. Máme na mysli skoro
takové slogany jako:  ,,Choìte do divadla,
je to zdrav˘!“                       Michal Kubala

V pátek 22. fiíjna zapoãne Festival happe-
ningem na téma smrt poezie. Potáhne se 
z námûstí smûrem ke kavárnû, kde se 
v následujících dvou víkendov˘ch dnech
budou odehrávat básnická baÏení, zahraje
P·T a Muchslet, va‰e ver‰e zhudební Vladi-
mír Merta a na zeleném pírku pfiilétne reci-
tátor Mirek Kováfiík, kter˘ se objeví i v Sol-
nici, a to 2. listopadu.  Mirek Kováfiík, kter˘
pfiipravuje a uvádí Zelené pefií na âeském
rozhlasu 2, kaÏd˘ ãtvrtek ve 21:30 se linou
ver‰e mlad˘ch zaãínajících básníkÛ, nyní
na Festivalu poezie. Pár otázek a pár odpo-
vûdí Mirka Kováfiíka.
Co mohou lidé, ktefií nav‰tíví literární kavárnu 
v sobotu 23. ãi v nedûli 24. 11., od Vás oãekávat?
V Mûsíci ve dne  urãitû uvedu pár básnick˘ch
textÛ o kter˘ch si myslím, Ïe by nemûly b˘t
zapomenuty a pochopitelnû i jejich autofii.
Pfiivezu básnû ZbyÀka Havlíãka (1922-1969)

uÏ je tomu deset let, co vy‰ly v úÏas-
ném v˘boru Otevfiít po mé smrti… 
To dílo je pofiád Ïhavé, imaginací,
postojem ãlovûka k dobû, její sta-

teãné interpretaci , ale i osobní historií. Havlí-
ãek napsal stovky dopisÛ své fatální lásce…je
to úÏasné drama a má své peripetie… Bude
to také o 60. letech, intoxikaci LSD, podivném
konci a jednom  hofikém  odtajnûní. To bude   

kromû dal‰ích básníkÛ - v mém veãer-
ním sobotním  recitalu, v nedûli dopo-

ledne tradiãní workshop ãili dílna 
ãili to, ãemu se fiíkalo kdysi text-

appeal - ãtení nov˘ch básnick˘ch textÛ
a debata nad nimi – doufám, Ïe jako  

vÏdycky objevíme nová jména a potvr-
díme úroveÀ tûch uÏ zaveden˘ch…

Jak˘ je Vá‰ vztah k místu vystupování, 
k âesk˘m Budûjovicím?
â. Budûjovice mám zakomponovány do své-
ho Ïivota od dûtství, v Suchém Vrbném Ïije
moje sestfienice, jezdil jsem tam  k tetû Annû
- moji rodiãe pocházeli z Protivínska, kraji
m˘ch  prázdninov˘ch  pobytÛ  v mládí, neby-
lo to daleko… Ale s poezií mám âB spojeny
pfies fiadu vazeb - tady jsme 30. dubna roku
1969 naposledy uvedli Znamení moci Jana
Zahradníãka  s m˘m Docela mal˘m divadlem,
cenzura uÏ zaãala fungovat a pfiedná‰et proti-
komunistickou poezii za Husákov˘ch ãasÛ
bylo nemoÏné - takÏe zde vlastnû jsem svoje
divadlo rozpustil… âas od ãasu jsem se tady
objevoval na krajsk˘ch kolech Porty díky pfiá-
telství se skupinou Minnesengfii, v Besedû
pak jsem uvádûl jejich veãery, nûkdy na Malé
scénû tehdej‰ího Domu kultury. Tam  jsem 
(ale ve velkém sále) zaÏil  i pád reÏimu - pfii-
jel jsem uvádût v˘roãní koncert MinnesengrÛ
v fiíjnu 1989 jako posel ãerstv˘ch  zpráv z Pra-
hy, kde byly demonstrace, vím, Ïe jsem tu
fiekl text nad jiné v˘mluvn˘ v té chvíli - HorÛv
Zpûv rodné zemi… Tady jsem také brzy po
revoluci - hned v prosinci - obnovil svÛj

repertoár za bol‰evikÛ nemoÏn˘  - Ivana Divi-
‰e  a kfiesÈanské básníky … Jak˘msi zázrakem
tady bylo  v posledním desetiletí reÏimu moje
Zelené pefií, veãery nezavedené poezie, pfied-
stavování básníkÛ  a nûkdy i prozaikÛ na star-
tu jejich literární pouti. Hlavnû v kulturním
centru  v âéãové, ãas od ãasu jsme se pfiesu-
novali na Staromûstskou… A bylo tu co obje-
vovat! Neuniklo mi Ïádné jméno z pozdûj‰ích
slavn˘ch autorÛ  z JiÏních âech - Svatava
Anto‰ová, Miroslav Hule, Jifií Hájíãek, ale 
i dnes trochu pozapomenut˘ Ondfiej Mach…
a jistû Jifií Stanûk, hvûzda m˘ch textapappelÛ,
nyní pan lékárník ve Strakonicích, básník prv-
ní tfiídy, autor fiady sbírek, poslední Shakespe-
are na piercingu stále provokující neotfielou
imaginací…
Jak byste definoval Vá‰ vztah k poezii? Které
básníky máte nejradûji?
Poezie je nedefinovatelná nûjak˘m jedním
pojmem - je to nekoneãn˘  komentáfi vztahu
ãlovûka ke svûtu i sobû samému, ale 
i k duchovním hodnotám, a v takovém
pofiádku ãi fiádu,  kter˘ mÛÏeme sami  objevit,
stanovit  nejen pro sebe, ale dráÏdivû ho
nabídnout k pouÏití i druh˘m. To mne na
poezii vÏdycky lákalo - vstoupit do svûta, kter˘
je  stvofien fantazií. Schopností bofiit konven-
ce, nastolit  i v intimních zónách vazby, které
objeví nové moÏnosti komunikace.    Velice
mne k tomu inspiroval v mládí Walt Whit-
man, jsem rád, Ïe jsem mohl sestavit v˘bor
Spojím vás láskou milencÛ (BB Art t 2002)
jako dÛkaz, jak je Whitman stále aktuální, ba,
pfiímo revoluãní. Doporuãuji!
Kterak jste se dostal k mladé poezii a její pre-
zentaci? Je nûco, co Vás udivuje na tvorbû
mlad˘ch básníkÛ?
Mladí autofii a jejich svût - to je moje zóna, 
v níÏ se pohybuju málem uÏ 40 let. Nestydím
se za to, Ïe jsem vlastnû na tomto poli uÏ
dosáhl asi vrcholu moÏností, m˘ma rukama
pro‰ly  a stále putují  rok co rok stovky  textÛ
- v tom je to stejné: mladá poezie je tu
pofiád jako artefakt, pfied nímÏ nelze zavírat
oãi. KdyÏ se nebude tisknout nebo se jí nebu-
de naslouchat, sestoupí do undergroundu 
a  stane se zárodkem dal‰ího posunu v onom
bofiitelském nebo chcete-li  revoluãním  slova
smyslu. To ji spojuje s podobnû ladûnou
hudbou, divadelními  poãiny… Nikdy jsem
básníkÛm neradil, jak mají psát, jen nabízel
okruh „sv˘ch“ básníkÛ k pfiípadné konfronta-
ci… VÏdycky se to vyplatilo - mnû i jim…
V‰ak se o tom i letos budeme  snad moci
zase pfiesvûdãit… UÏ se tû‰ím!

Michal Kubala

Díky culturnímu klubu Solnice mûli âeské Budûjovice moÏnost vidût uÏ hezkou 
fiádku divadelních souborÛ, hudebníkÛ ãi v˘tvarníkÛ. Na zaãátku podzimu oslavila
tato historická budova své první narozeniny a dÛvod k oslavám mûla i její provozo-
vatelka KATE¤INA MELENOVÁ.

V Budějovicích nechcíp pes, 
máme Solnici

KRAJINY NÁVRATŮ

Mirek Kováfiík v âesk˘ch Budûjovicích
FESTIVAL POEZIE V LITERÁRNÍ KAVÁRNĚ?

FESTIVAL
POEZIE
2004 

PÁTEK 22.10.

17.00 hapenning (centrum mûsta)
18.00 KRB - kfiest knihy festivalu poezie 

2003
20.00 Vladimír Merta - recitál 

(zhudební i Va‰e básnû)
22.30 P·T koncert
00.00 Voln˘ ver‰…

SOBOTA 23.10.

16.00 pfiekvapení z Olomouce 
(festivalu SLAM)

18.00 Mirek Kováfiík
20.00 Slepí básníci
21.00 ing.Kazbunda - pfiedstavení 

“Kaká bÏunda“
22.00 Muchslet koncert
00.00 Ver‰ voln˘...

NEDùLE 24.10.

9.00 snídanû (zbytky)
10.00 Mirek Kováfiík - dílna pojetÛ, 

ver‰oslepcÛ,psavcÛ a literdrátÛ
12.00 Tekut˘ ver‰...

PAVEL LUKAS BYL V OLOMOUCI TŘETÍ!
Cel˘ rozhovor si mÛÏete stáhnout na www.mesicvedne.cz/vdm
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Jaroslav Du‰ek se uÏ stihl proslavit mno-
h˘mi poãiny. Improvizované divadlo Vizi-
ta patfií k tûm ménû známûj‰ím, aãkoli je
z nich nejstar‰í a aãkoli je to jediná akti-
vita, se kterou pfiijíÏdí pravidelnû k nám
do âesk˘ch Budûjovic (nyní do CK Solni-
ce). Po nûkolika otázkách na improvizaci
se ná‰ rozhovor v improvizaci skuteãnû
zvrhnul. Není sice tak zábavn˘ jako
pfiedstavení Vizity, ale... 

Máte rád rozhovory?
S nûk˘m si povídám stra‰nû rád, ale nûkdy
to b˘vá zoufalé. KdyÏ mi lidé pokládají
otázky tak nicotné, Ïe se na nû vlastnû
nedá odpovûdût, tak si z nich pak dûlám
legraci a odpovídám nesmysly.  A oni to
pak klidnû napí‰ou.
Mystifikace vám tedy Ïádn˘ problém
neãiní…
Já nedûlám Ïádnou mystifikaci...
…Pokud fieknete nûco jiného, neÏ si
myslíte, tak je to mystifikace...
JenÏe já si to v tu chvíli myslím. Naopak,
fiíkám to, co mû zrovna napadá. V rozhovo-
ru kromû slov fungují i nûjaké dal‰í roviny
a energie. Pokud cítíte zabednûnost ze
strany toho tazatele, tak ho rychle prozkou-
‰íte, zjistíte tfieba, Ïe to, co fiíkáte, klidnû
pfiijímá, Ïe je úplnû neteãn˘.
Na nûkteré ty otázky je prostû tfieba fiíct: co
je vám do toho? Lidi si neuvûdomují, Ïe uÏ
zasahují do nûjaké subtilní roviny. Jako

kdyby se nûkdo ptal: a smrdí vám nohy? 
Vy se tedy pouze pfiizpÛsobujete tazate-
lÛm?
To není úplnû pfiesné. Nûkdo se mû v nûja-
ké rovinû ptá a já mu zaãnu z té jeho rovi-
ny odpovídat. Tfieba s vámi dûlá rozhovor
nûjak˘ Ïoviální typ, vy mu to v té rovinû
vrátíte a on se vás za chvíli zeptá: „Prosím
vás, nemÛÏete mluvit trochu váÏnû?“  A vy
mu fieknete: „Jé, pardon, já jsem si myslel,
Ïe to nechcete.“
Nebo pfii rozhovorech typu „rychlá otázka,
rychlá odpovûì“, takové ty kli‰ovité otázky,
napfiíklad: Co máte rád za pití? A kdyÏ fiek-
nete tfieba vodu, tak fieknou: „No dobfie,
no, ale fieknûte nûco zajímavûj‰ího.“ 
To je úplnû v˘born˘ moment: oni od vás
vlastnû chtûjí sly‰et své vlastní odpovûdi. 
A potom se jim, nelíbí, kdyÏ fiíkáte nûco
jiného.
A ty rozhovory, které máte rád? 
Nejrad‰i mám rozhovory, kdy mi nûkdo
poloÏí otázku, kterou si sám nepokládám, 
z roviny, která mû zajímá, a která mû
donutí se zamyslet. 
Je tûÏké pro mû odpovídat na otázky 
z roviny, která mû (uÏ) nezajímá, kterou
(uÏ) nefie‰ím.
Nûkdy ale mÛÏe b˘t dobré ty otázky
zodpovûdût, aby se lidem pfiiblíÏil vá‰
úhel pohledu, a aby potom mohli
pochopit to, co fiíkáte dál, to, co vás 
zajímá…
To je jedna moÏnost. A druhá je, Ïe na tom
vÛbec nezáleÏí. 

* * *
Co se vám vybaví v souvislosti s âesk˘-
mi Budûjovicemi?
âeské Budûjovice jsou speciální v tom, Ïe
kdyÏ jsme  je‰tû kdysi hráli ve dvou s Ala-
nem Vitou‰em a vysílali jsme hodinové
rozhlasové improvizované Vizity, vytvofiila
se tu skupina kolem ãlovûka, kter˘ se jme-

nuje Radan Bûhoun, která si ty rozhlasové
Vizity nahrávala. Scházeli se, pou‰tûli si ty
nahrávky a k tomu si baterkami dûlali na
stropû takové stínové divadlo. A ti si
usmysleli, Ïe nás do Budûjovic pozvou. Tím
jsem se sem poprvé dostali. Radan
Bûhoun také pozdûji zajistil v Budûjovicích
pravidelné vystupování Vizity. Po pfiedsta-
vení jsme s nimi vÏdycky trávili krásné chví-
le na benzinové pumpû (tehdy se chodilo
na benzínovou pumpu).
Jezdíte tedy do âesk˘ch Budûjovic rádi?
Publikum je v pofiádku?
KdyÏ uÏ nûkam jezdíme pravidelnû, tak
tam jezdíme rádi, to bychom byli uÏ hodnû
velcí podivíni, kdybychom nûkam pravidel-
nû vyráÏeli neradi. Budûjovice jsou takové
pfiátelské.

* * *
Pfii pfiedstaveních Vizity ãasto zakládáte
vtipy na jazykov˘ch hfiíãkách s mnoho-
v˘znamovostí slov, trénujete si nûjak
aktivnû postfieh v té oblasti?
Máme takové slovníky jazykov˘ch hfiíãek, ty
se nauãíme nazpamûÈ, a pak je pfii pfiedsta-
vení pouÏíváme.
Existuje pro vás urãitá hranice (pfiede-
v‰ím tématická), za kterou pfii pfiedsta-
vení nechcete jít? Îe byste se neradi
dotkli nûãeho citlivého apod. Îe by vás
napadla nûjaká replika, kterou nefiekne-
te z ideov˘ch dÛvodÛ, nebo, Ïe to je
„trapn˘“ vtip?

Nevím, jestli nûjakou máme. Nehrajeme 
o politice, protoÏe nás to nebaví. Ale pfie-
dem vytyãenou hranici, o ãem nechceme
hrát nemáme. Hrajeme o tom, co nás baví.
Pfii hraní improvizovaného divadla není
Ïádná jistota. Nemáte se o co opfiít.
ZaÏíváte nûkdy chvíle „tvÛrãí vyprahlos-
ti“? Chvíle, kdy vám to zkrátka „nejde“?
Co na to fiíct? Hrajeme od roku 1985
desetkrát mûsíãnû improvizované divadlo.
Vlastnû se ani pfiíli‰ nezab˘vám tím, jestli
mi to jde, nebo ne... mû to zkrátka baví. To
bych vidûl jako rozhodující moment. Nikdo
neví, jestli mi to jde, nebo ne. Tûch rovin,
které pfii pfiedstavení probíhají je mnoho.
Je komplikované to jenom usledovat,
natoÏ fie‰it, jestli to jde nebo nejde. Otázka,
zda dochází k nedorozumûní mezi aktérem
a divákem je vûc jiná. To se mÛÏe stát. Tfie-
ba, kdyÏ mají lidé nûjakou svojí projekci
tak mohutnou, Ïe si nev‰imnou, co se
dûje, a místo toho sledují, co by chtûli
vidût.
Jít nebo nejít jsou velmi záhadné pojmy.
MÛÏete mít vnitfiní pocit, Ïe vám to v˘bornû
jde a pfiitom diváci zÛstanou jaksi „vnû“. 
A nebo naopak. TakÏe já jsem uÏ dalek
toho myslet si, jestli mi nûco jde, nebo ne.
Já se pouze soustfiedím, snaÏím se u té
vûci udrÏet a pokud moÏno si niãeho jiné-
ho nev‰ímat. V‰ímat si toho, jestli vám to
jde nebo ne vám odvádí velké mnoÏství
pozornosti.
Spí‰ tím bylo my‰leno, jestli z toho sám
máte „dobr˘ pocit“, nebo „‰patn˘ pocit“.
Nemusíte z toho mít v urãitém smyslu Ïád-
n˘ pocit, mÛÏete se na pocit úplnû vyka‰-
lat. Vy se prostû zab˘váte vûcí, která pfied
vámi vystupuje, a vám nezb˘vá neÏ ji sle-
dovat. 
Sledujete vlastnû urãit˘ typ energie nebo
síly, odpadnou pocity v bûÏném slova
smyslu. Nastupuje spí‰e takové ponofiení
nebo pohrouÏení. EgypÈani na‰e pfiedstave-

ní hodnotili úplnû jednodu‰e: buìto bylo
„in the mood“, nebo zase jindy nebylo „in
the mood.“  Buìto bylo „v náladû“, nebo
ne. To pro mû bylo naprosto srozumitelné
kritérium. Pokud pfiekroãíte ty bûÏné poci-
ty, naleznete jakousi celobytostnou, hlubo-
kou rezonanci. 
Pocity jsou jen efemérní vjemy, tfieba pocit
tepla nebo zimy apod.. Rychle se stfiídají:
chvilku dobr˘, chvilku blb˘. Lidi chvíli nere-
agují, hned z toho máte ‰patn˘ pocit...
Budete-li se fiídit tûmito pocity, tak se urea-
gujete.
Lep‰í je dostat se za tyto pocity, do roviny
zjasnûného vnímání, nadvûdomí. Tam je
úplnû jiná struktura vnímání, velmi ‰patnû
se to popisuje normální terminologií. Je to
nebûÏná situace, která se tûÏko uchopuje:
je to podobné jako v meditaci, kdy zasta-
vujete my‰lení. Nejlep‰í meditace je, kdyÏ 
v hlavû nemáte Ïádnou my‰lenku. Jak to
chcete uchopit? Îe máte pocit uspokojení?
Nemáte, kdyÏ ho máte, tak máte i my‰len-
ku, a uÏ to není meditace. Na jevi‰ti je to
stejné, nejlep‰í stav je, kdyÏ máte „prázd-
no“. Jako pfii tenise: tenisti se uãí hrát
vÏdycky jenom ten míã. Ten jeden. Nezab˘-
vat se tím, kolik to je apod. Nejideálnûj‰í
stav je, hraje-li ten hráã vÏdycky ten jeden
úder a bez jak˘chkoli okolností. Jakmile si
je pfiipustí k tûlu, tak nedovede vyhrát.
Vede 5:1, 40:15, nepromûní a prohraje
celé utkání, protoÏe se soustfiedil na to, Ïe

to podûlal. Pokud jsou ti hráãi podobné
kvality, existuje jediná moÏnost: na v‰ech-
no ostatní se vyka‰lat. 
Na pfiedstavení pr˘ chodíte úplnû 
„s niãím“, bez jakéhokoli startovního
bodu. Dokonce i va‰e televizní modero-
vání jsou improvizované. Copak nevyu-
Ïíváte nûjak˘ch záÏitkÛ, nápadÛ a moti-
vÛ ze Ïivota? Nefieknete si: to je dobr˘, 
s tím veãer zaãneme…?
Vy se ptáte ze bfiehu, na kterém já nesto-
jím. Mluvíte hodnû z roviny spekulativního
my‰lení, pro mû je to ale zkrátka pfiirozen˘
zpÛsob. Nefie‰ím to. SnaÏím se Ïít vyslove-
nû v pfiítomnosti. NeuvaÏuji prÛbûÏnû 
o tom, Ïe budu veãer hrát. Nezab˘vám se
tím, nesnaÏím se pfiítomnost pfievádût do
jin˘ch rovin. Jsem vÏdycky zanofien do
toho, co se právû dûje. Jestli se ta která pfií-
tomnost potom prolne nûkam dál, je uÏ
záleÏitost v jistém smyslu mimo mû. Já se
prostû nezab˘vám tím, Ïe hraji divadlo.
Nenosím u sebe papírky pro zapisování
nápadÛ.
Moderování v televizi je zase jin˘ svût 
s vlastními zákonitostmi a pravidly. Já s tím
nemám moc problém. Nefie‰ím, Ïe teì
tady musíme tohle, tamto, ... a tady zase
improvizovat. To ne. Vím pomûrnû vûdo-
mû, kde se v tu chvíli pohybuji.
Nemáte problém stíhat v‰echny vûci,
které byste stihnout chtûl? 
Dûlám to, co dûlat chci, co mû baví 
a dûlám toho tolik, abych to stihl, pokud se
mi nabízí nûco, co dûlat, tak zkrátka jedno-
du‰e zjistím, jestli to je‰tû zvládnu, a podle
toho se rozhodnu. Nemám v sobû nikdy
lítost nad tím, Ïe jsem nûco nestihl. Zane-
prázdnûní pfiichází tehdy, kdyÏ k vám pfii-
stupuje vnûj‰í svût a nûco po vás chce.
KdyÏ se na to díváte ze svého svûta,
zevnitfi, tak se o zaneprázdnûní nejedná.
Zaneprázdnûní reflektuje ten vnûj‰í svût

tehdy, kdyÏ po vás nûco a chce a vy to
nemÛÏete dûlat. Vnûj‰í svût pak vnímá
zaneprázdnûní. âlovûk prostû dûlá to, co
chce, a zbytek nedûlá, to je celé.
Spí‰ neÏ zaneprázdnûní mÛÏe b˘t problé-
mem chaos – mÛÏete si nabrat pfiíli‰ mno-
ho vûcí, které tfieba je‰tû ãasovû zvládnete,
ale z hlediska energie, to jiÏ mÛÏe b˘t pro-
blém.
Nûkdy je tfieba dodûlat nûco rozjetého,
nepfiíli‰ pfiíjemného, ale ãím víc v Ïivotû
postupujete tak, Ïe dûláte jen to, co oprav-
du chcete, tím míÀ na vás útoãí nûco, co
byste nechtûl. Sefiadí se to tak nûjak samo.

Málokdo mû otravuje s nabídkami, které
bych vÛbec nechtûl dûlat, nemám na stole
scénáfie-pitomosti a nabídky na hovadiny.
…
Buìto se doklop˘táte v Ïivotû k nûãemu,
co vás soustavnû „drÏí“, nebo se jen motá-
te okolo, protoÏe uvûfiíte nûjak˘m vysvûtle-
ním. „Dneska je v˘hodné dûlat práva.“ âlo-
vûk jde, studuje práva a v padesáti zjistí, Ïe
ho baví práce se dfievem. Je pozdû. Pfiíli‰
dal na systém vysvûtlování, v˘hodností...
Pokud odstraníte tyto m˘ty, zbyde vám
vlastnû jen to, co vás baví, co vás zajímá. 
A proto to pak dûláte.
Mám tendenci rozli‰ovat dva typy lidí:
bytostné a instrumentální.
Instrumentální jsou ti, ktefií mají na v‰e
vysvûtlení, v‰echno vûdí odkud kam vede,
proã to dûlají; vytváfiejí si známé (instru-
menty), díky kter˘m mÛÏou potom fungo-
vat. A potom jsou ty bytostné typy, ktefií
prostû jenom jsou. A víc vám k tomu
nemohou fiíct. V‰echny „dÛvody“ jsou jen
iluze, ve které se ti instrumentální pohybují
jako v Ïitném poli. 
Lidé z instrumentální oblasti jsou tedy
více obráceni smûrem „ven“?
Jsou v podstatû dvû moÏnosti, kam se
vydat. KdyÏ se vydáte smûrem ven, vÏdycky
narazíte na ostatní zájmy a lidi, protoÏe se
dostáváte do spoleãného prostoru, kde
taky nûkdo je a nûco chce. V‰ichni tam
nûco chtûjí a nastane tam konkurenãní boj,
jak se tomu fiíká, a lidé tam de facto bojují.
ProtoÏe získá-li tenhleten tuhle zakázku,
tak nûkdo dal‰í ji nezíská. Já tvrdím, Ïe
v˘hodnûj‰í je obrátit se smûrem dovnitfi,
kde není konkurence nebo souboj. KdyÏ se
obrátíte k vnitfiní bytosti, nacházíte okamÏi-
tû velké mnoÏství lidí, se kter˘mi rovnou
spolupracujete, nikdo s vámi nezávodí.
Domorodci fiíkají - tak jako má kaÏd˘ ãlo-
vûk jedineãné otisky prstÛ, tak je i sám

nezamûnitelnou bytostí. KaÏd˘ má své 
speciální místo v mozaice. Pokud se ãlovûk
pomûfiuje s ostatními, pohrdá vlastní 
specifiãností. Pokud to své urãení pfiijmete
– víte, Ïe jste v té mozaice na svém místû.
Nepotfiebujete obsáhnout celou mozaiku.
Nepotfiebujete se kvÛli ní pfiedûlat.
Bytostné typy tedy nalezly své místo 
v mozaice… 
Ale nûkdo mÛÏe mít to místo v instrumen-
tální oblasti. Nechci hodnotit, kdo je lep‰í.
Jenom vím, Ïe lidé pohybující se v bytost-
né rovinû jsou vyrovnanûj‰í. Zatímco ti, co
se pohybují v tom vnûj‰ím svûtû, ãasto trpí

rÛzn˘mi problémy. Nûkdo ale tfieba potfie-
buje mít problémy a proÏívat dramata, 
zradu, touhu. To je rozhodnutí kaÏdého
ãlovûka.V˘hradou proti vyrovnanosti je
nuda. „K ãemu by byl svût klidn˘ch, vyrov-
nan˘ch lidí, kter˘ nebudou nic chtít?“ JenÏe
tato v˘hrada mluví z urãité roviny zku‰e-
nosti a nedovede si pfiedstavit, Ïe ta vyrov-
nanost je moment vnitfiního naplnûní. CoÏ
je energeticky stra‰nû mocné. 
Dostáváte se do rezonance s vesmírem, 
a mÛÏete s ním vlastnû komunikovat. CoÏ
je tak neuvûfiitelnû napínavá komunikace,
tak plná neustálého proudûní, Ïe mluvit o
nûjaké nudû je absurdní. To mÛÏe b˘t
fieãeno jen z pozice ãlovûka, kter˘ se neu-
mí bavit se stromem, se sluncem, neumí
hovofiit s vodou. Lépe fieãeno nevûfií tomu,
Ïe by se s nimi mohl bavit. Ten se potom
skuteãnû, kdyÏ zÛstane sám se stromem,
nudí. Pfiitom nechápe, Ïe komunikuje uÏ
tím, Ïe d˘chá. V tu chvíli Ïádná nuda není.
Îivot se paradoxnû stra‰nû rozÏije

.Jifií Boudal, Vojtûch Bednáfi

(CELO) BYTOSTNÝ JAROSLAV  DUŠEK
DUŠEK
DUŠEK
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poesie

Iustitia - regnum fundamentum

Rázná ruka rány dává,
není soudcÛ, není práva,
moudfií lidé pouze hledí,
hlavu stranou, pfiíli‰ bledí - 
zasáhnouti, není zbytí,
omámeni kouzlem Ïití,
vûãn˘ch svárÛ, sporÛ syti -

Z tradic práva fiímského.
Petr Andreas

SATIRA O BOHÁâI

Copak chcete, lidé py‰ní,
chamtiví a pfiíli‰ zi‰tní?
O‰kubat mne - já se nedám,
jdûte radûj o dÛm dále,
potkáte tam tfiebas krále:
tu nadûji nechám vám.

Petr Andreas

TECHNIKA

Internet chytil mû
do své chytré sítû,
schoval mû v krabici,
lehce - jsem je‰tû dítû.

V domovské stránce 
cítím se bezpeãnû,
podnikám v˘lety,
nevím kam - bezdûãnû.

Stáhl mû ze Ïidle,
poãítaã, kamarád,
chtûl by jít surfovat,
fiek’ jsem mu - pÛjdu rád.

Umfie mi kamarád,
aÏ kliknu my‰í,
chci místo rodiãÛ
b˘t s ním - je ti‰‰í.

Michaela Smutná

HLEDÁNÍ

Hledá‰ své já
v seznamu na ‰tûstí,
v‰ak papír v˘hercÛ
tvé jméno nevûstí.
Hledá‰ svÛj sen
v Ïivotû ztracen˘,
z Ïivota pozemského 
do ráje vrácen˘.
Hledá‰ svÛj stín,
ve svûtle Ïárovky,
vidûls’ jich tisíce,
vidûls’ jich na stovky

a Ïádn˘ nebyl tvÛj.

Michaela Smutná

NEZVAN¯ HOST

Pfii‰la. Bez pozvání.
Nechtûná. Nevítaná.
Osvítilo mû poznání.
Teì s ní jsem tady sama.

Jsme tu jen dvû.
Hluk ticha u‰i drásá.
Prázdno uvnitfi i vnû.
Ona mou du‰i spásá.

Host, jehoÏ neãekali,
je samá prostota.
Hned jste to nepoznali?
Nav‰tívila mû samota.

Valerie Golovãenková

OTROKÁ¤I

Stavíme stûny.
Beze zmûny.
KaÏd˘ z nás chce b˘t uvûznûn˘.
Uprostfied silnic, napfiíã mûsty,
skládáme kámen ke kameni.
Zahrazujeme v‰echny cesty.
Stavíme. Nejsme k zastavení.

Bofiíme mosty.
Bez starostí.
Druh˘ bfieh je uÏ minulostí.
Proud fieky nese zbytky slov
do nekoneãn˘ch mofií.
A ãlovûk, v ruce tup˘ kov, 
dál bofií, slepû bofií.

Kopeme jámy.
Motykami.
Umûlé scény se slzami.
A kdyÏ nás zklame vlastní dílo,
nejzbyteãnûj‰í mezi v‰emi,
náfiadí, jeÏ to zpÛsobilo,
háÏeme do tûch hrobÛ v zemi.

Sháníme práci.
Bez legrací.
Nepracují jen darebáci.
Sami se dfieme ve dne v noci
a na‰e dílo se nám dafií.
Kladiva nás uÏ mají v moci,
jsme svoji vlastní otrokáfii.

AneÏka Hesová

SVÍTÁNÍ

Za brankou tv˘ch zornic jsem 
spatfiila cosi,
pár bíl˘ch slonÛ na stûnû z mahagonu,
‰ediví vlci o Ïivot prosí,
veronské milence na balkónu.

Pátá a ‰está kdyÏ ráno se blíÏí,
pfies ‰edé mofie tisíce mrakÛ vítr vál.
ospalé du‰i oãi se klíÏí,
zachumlán úsvit v bled˘ ‰ál.

Trochu si propad pfieÏitkÛm mládí,
a dál uÏ Ïije‰ jen mrtv˘ prach cest,
ve tmû se skryly dvû oãi hadí,
na slep˘ch panenkách odlesky hvûzd.

Sedmá osmá uÏ slunko vstává,
utek ti ze srdce jeden z tûch slonÛ,
ach moje lásko, to uÏ se stává,
po flámu kaÏd˘ vrací se domÛ.

Mrtvé je ticho, Verona prázdná,
láska tu zemfiela pfied léty,
a ty se táÏe‰ oãí sv˘ch barvy,
na zapomenuté sonety.

Eli‰ka Kyselková

Jde s tváfií zahalenou vlastním obliãejem
a v‰echny cesty v dálce mizí,
zahalen tmou a veden Darmodûjem
byv kaÏdému uÏ znám˘ a chladnokrevnû cizí,
kdo nechce, tomu nenabízí
a sám se opil, opil jedem,
co sází neví, neví ni, co sklízí,
“Tak obsluÏte mû, sakra, zaplatil jsem pfiedem!”
A dennû pfiicházívá a za kaÏdého platí,
má zvlá‰tní, zvlá‰tní mû‰ec, kter˘ kfiiãí, 
a nepohnuv se, z oãí se ti ztratí,
jde hledat to, co není, není niãí.

Marie Muchová

JENOM LIDI

K písním jsme hlu‰í,
k prosbám ne vstfiícní,
myslíme du‰í,
touÏíme jít s ní.

Ve spánku zemfieme,
ze smrti procitnem,
tmu z oãí setfieme,
v nebi se ocitnem.

TouÏíme kráãet s ní,
v líbezném obûtí,
touÏíme vidût ji
oãima sv˘ch dûtí.

Svítání zniãí tmu,
polibek smete strach,
nepfiítel není zl˘,
zloãinec není vrah.

TouÏíme kráãet s ní,
bláhovû radostní,
zanechat starostí,
zprostit se lítostí,
stát se ãlovûkem,
ãlovûkem hfií‰n˘m,
ãlovûkem lidsk˘m,
ãlovûkem zamilovan˘m...

Veronika Kratochvílová

ZIMA

Z pod krÛpûj vah temné fiasy
v ãerné truhle slonovina
váÏí touhu smutné krásy
mûfií, váÏí, pfiipomíná.

V srdci osten slavík zpívá
rÛÏe rudá sama leÏí
do oken se sama dívá
dívá, sly‰í neuvûfií.

Loìka sivá vodou letí
konû ãerní koãár vleãou
v kfiivkách vûtru pláãí dûti
pláãí, smutku neuteãou.

Eli‰ka Kyselková

POTRAT

Kratiãkou chvilku dlouh˘ch vûkÛ
bezmocnû drásá dûtsk˘ kfiik.
BoÏe, zakryj si oãi dlaní,
andûlé pláãí bez ustání
- pro jeden smutn˘ okamÏik.

Dvû oãi plné sedmikrásek,
tón, kter˘ zazní do ticha...
Jen chvíli smí znít slab˘ hlásek,
neÏ zlomen zá‰tí utichá...

AneÏka Hesová
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âÁST PRVNÍ • pfiípravy
Jmenuji se Bonifác Dvofiák, je  mi
osmnáct let a momentálnû vzpomí-
nám na rodné Budûjovice coby
zahraniãní student ubytovan˘ neda-
leko Reykjavíku. Ptáte se, jak˘m
fiízením Fortuny jsem se ocitl v tûch-
to ãarokrásn˘ch konãinách? Inu,
bylo to prosté. Po základní ‰kole
jsem se dostal na jednu nejmeno-
vanou stfiední ‰kolu lesní, kde jsem
po tfii roky pilnû studoval, aÏ mi byla
spolu s dal‰ími studenty nabídnuta
moÏnost unikátního  roãního poby-
tu spojeného s dal‰ím roz‰ifiováním
znalostí v oboru. Poté uÏ zb˘valo
pouze b˘t ze v‰ech nad‰en˘ch stu-
dentÛ ten nejnad‰enûj‰í, tfii mûsíce
usínat s uãebnicí biologie rostlin
pod hlavou, zaruãit se za fiádné
plnûní ‰kolních povinností vlastním
Ïivotem a v neposlední fiadû také
pfiemluvit rodiãe k nemalému pfiís-
pûvku na cestu (‰kola hradí ubyto-
vání a stravu, ne v‰ak samotnou
dopravu). 
Celé prázdniny pak zabraly pfiípravy
na cestu. Rad‰i se ani nezajímám 
o to, jak˘m zpÛsobem mi ‰kola zaji-
stila roãní vízum na velvyslanectví 
v Norsku a jak se jim podafiilo získat
od islandského ministerstva zemû-
dûlství „potvrzení o nezávadnosti“
pro sazenice rajãat, které s sebou
vezu k pokusn˘m úãelÛm. Mnû 
staãila intenzivní v˘uka angliãtiny
(island‰tinu po mnû váÏnû nemÛÏe-
te chtít), lítání po obchodech s turis-
tick˘m vybavením, zji‰Èování, které
boty pod sedm tisíc korun mají
neprody‰nûj‰í podráÏku a zaji‰Èová-
ní dezinfekce na veterinárním úfiadu
v Praze, kterou musíte mít, chcete-li
si tam s sebou vzít rybáfiské náãiní.
A kdo by jel do zemû rybafiení bez
prutu? Bûhem tohoto ‰ílenství mi
vÛbec nezbyl ãas uvaÏovat o tom, 
Ïe cel˘ rok neuvidím své rodiãe,
nepopovídám si ãesky a budu jíst
tamûj‰í  pofiderní pochoutky z plo-
dÛ mofie. A tak, kdyÏ jsem 30. srpna
v 9.00 nastupoval na hlavním 
nádraÏí v Praze do vlaku smûr 
Strasbourg, necítil jsem Ïádn˘ rozdíl
oproti dvoudennímu v˘letu do
Liberce. Snad aÏ na plaãící matku 
za oknem a tunu zavazadel nade
mnou. Ale o cestû si povíme aÏ
nûkdy pfií‰tû... 

Bonifác Dvofiák

Ta kanceláfi mu pfiipadala divná. Nejspí‰
proto, Ïe o zlomek sekundy dfiíve stál po
kolena v ledové vodû, poslouchal jeãi-
vou rezonující sirénu a snaÏil se ucpat
ulomenou nohou od palandy díru 
v ponorce. 
Na stole  kleãel ve slonovinû vyveden˘
tlou‰tík s bederní rou‰kou a z okna byl
vidût ‰iroko daleko hlubok˘ les a v dáli
mofie. Musel b˘t tedy v nûjakém hodnû
vysokém mrakodrapu. Na okraji mûsta.
Bez pfiístavu. Které mûsto je u mofie 
a nemá pfiístav?

"BudiÏ tvá du‰e spasena," pozdravila
ho Ïidle.

To ho donutilo, aby vstal a ‰el hledat
skryté reproduktory. Pfiitom si jen tak
mimochodem v‰iml, Ïe nevidí vlastní
ruce. Ani nohy. KdyÏ si chytil lokty za
zády a skrze trup si je bez odporu pfiesu-
nul dopfiedu, uvûdomil si, Ïe se mu
majetek námofinictva Spojen˘ch státu
zachránit nepodafiilo. 

"Sem mrtvej?", zeptal se jen tak
nazdafibÛh vzduchu.

"Momentálnû ano," odpovûdûla mu
nezvykle hovorná Ïidle. "Nabídla bych ti
obãerstvení, ale nemá‰ ústa ani Ïaludek.
Pfiikroãme tedy rovnou k jednání."

"Jednání? Vo ãem ce‰ se mnou jed-
nat? Kór dyÏ se‰ Ïidle"

"Pfieci o budoucnosti."
"Já e‰tû Àákou mám?"
"JistûÏe, dostane‰ nové tûlo, kde

bude‰ pokraãovat v zázraku Ïivota."
"No to je skvûl˘! Páã mû se na svûtû

fakt dost líbilo.“ 
Nehmotn˘ mariÀák se znovu podíval na
slonovinovou so‰ku. Ta se na nûj usmá-
la a zamávala mu. Kdyby b˘val˘ ãlen
elitní námofiní jednotky nenechal své
oãní bulvy sedmdesát metrÛ pod mofi-
skou hladinou, vykulil by je. 

"Tohle tady je teda Buddha, co? A já
se budu repinkarnovat ãi jak se to..."

"Pfiesnû."
"Ale proã je tak maliãkej? Dyk by mûl

bejt ‰éf tohodle cel˘ho nebo tak nûco."
"To není úplnû pfiesné. KdyÏ byl pro

vás je‰tû svût nudn˘, sam˘ zemûdûlsk˘
povinnostû a lovba zvûfie, zfiídili jsme na
pomezí obou svûtÛ veliké zábavní stfie-
disko, Nirvánu, kam umísÈujeme du‰e za
zásluhy, a on se tam dostal jako první.
Nic nedûlal, takÏe nic nezkazil. Od té
doby nám do toho mluví.  

"A nevadí, Ïe sem kfiesÈan? Teda
mám to v papírech, vona na to byla dost
zatíÏená moje máti, tak sem si to tam
nechal, abych jí udûlal radost, já v nedûli
vût‰inou vyspávám opici, takÏe se na
m‰e tak nûjak..."

"Tím se netrap. Bereme kaÏdou du‰i,
bez rozdílu. Biomasa se nám poslední
dobou rozrÛstá pfiíli‰ rychle, nejsme
schopni prÛbûÏnû doplÀovat stav du‰í,
tak je recyklujem. To byl mimochodem
nápad Boha. A Vi‰na zas vymyslel, Ïe
viry a bakterie du‰e mít nebudou. To uÏ
bych se z t˘ práce opravdu musela
zbláznit."

"Chce‰ fiíct, Ïidle, Ïe existujete v‰ici?
Máte tu taky Alláha? Tam dole se lidi
dost fieÏou kvÛlivá tomu, jestli je nebo
neni," zeptal se mrtv˘ vojín. Vrtalo mu
hlavu, jak mÛÏe mluvit, kdyÏ nemá ústa
(vlastû nemá ani hlavu...?), ale kdyÏ na
vás mluví Ïidle, vá‰ smysl pro normál-
nost radûji zaÏádá o pauzu na svaãinu. 

"Alláh je tu samozfiejmû taky. Navr-
hoval vadn˘ du‰e, jako smilníky, zlodûje

nebo bankovní úfiedníky spalovat, 
a dost se s Bohem po‰tûkali. Ale vedou-
cí tohohle projektu jsem já, a jakoÏto
nezávislá instituce se na nû, jak bys fiekl
ty, mÛÏu zvysoka."

"Esli bych s nim tfieba nemoh mluvit,
pûsti nemám, ale pár slov bych mu moh
fiíct."

"To nejde. Musí‰ mít dohodnutou
schÛzku. Ale jelikoÏ ti pfied reinkarnací
vymaÏeme pamûÈ, bude to stejnû na
nic."

"Sakra. âim teda budu?"
"Hned se kouknu do papírÛ. Hybaj!"
So‰ka se hromotlucky zvedla na plo-

ché nohy, slezla ze stolu a popobûhla 
k zásuvkám. Na svou pokroãilou obezitu
si mal˘ Buddha poãínal dost obratnû.
Vy‰plhal se nahoru, postavil se na akta 
s písmenem P, zabral a spadl do nich.
Za chvíli se znovu objevil, hodil poÏado-
van˘ spis na zem a se‰plhal dolÛ. Cestu
zpátky na místo uÏ absolvoval takfika bez
dechu.

"Von ti tu dûlá poskoka," zeptal se
US voják Ïidle, sledující ãilou so‰ku
sv˘m opûradlem. "Dycky mû zajímalo,
ãím Ïidle vidûj,“ pomyslela si zelená
du‰e a jelikoÏ se nemohla smát, fiekla
ha ha ha.

Îidle ten smích nekomentovala. Dfie-
vo není pfiíli‰ empatick˘ materiál.

"Nirvána ho uÏ omrzela. Mermomocí se
chtûl tohohle procesu úãastnit, tak jsem
si ho tu nechala. AlespoÀ shodí pár
kilo," pronesla Ïidle a rozloÏila pfied
sebou donesené záznamy. Ona sama ví,
jak to dokázala

"Hmm. Zajímavé. Ty jsi nám hodnû
roztáãel kolotoã Ïivota. Je mi líto, ale za
své hfiíchy dostane‰ tu nejniÏ‰í formu
existence."

Vojáãek byl dost pfiekvapen. 
"Jak˘ hfiíchy? Já sem byl hfií‰nej? Stfiílel
sem jenom ty, co ‰li proti nám, bylo to
buì já nebo voni, to pfiece nejni hfiích,
vodprásknout pár..."

"OvlivÀování je nepfiípustné. Dosta-
ne‰, co si zaslouÏí‰. Narodí‰ se jako..."

Chvilka napûtí svûdãila o tom, Ïe 
i nábytek mÛÏe mít cit pro drama.

"âlovûk."
To du‰i dost pfiekvapilo. 
"Momentíãek, to je náhodou dobrej

trest. Bejt ãlovûkem je docela super, lep-
‰í neÏ nûjaká lama nebo bobr. Co je na
ãlovûkovi ‰patn˘ho?"

Îidle zaãala balancovat na zadních
nohách. Pfiesnû podle úfiednického
kodexu.

"On sám. Je to nejspí‰ tou vûcí, kte-
rou jste si nechali tak obludnû nabobt-
nat v kebuli."
"Myslí‰ mozek?"

"Ano. NejenÏe se zabíjíte navzájem prak-
ticky bez dÛvodu, ale vná‰íte mi do
systému zmatek. Potlaãujete Ïivot 
i v sobû, místo abyste mi dorovnávali
deficit mnoÏením. Nûkde se rodíte víc,
nûkde míÀ, du‰e musím pfiesouvat na
vût‰í vzdálenosti neÏ dfiíve. Dokázala
jsem vystaãit s jedním systémem rozdû-
lování tfieba tisíc let. Jak jste ale zaplavili
zemi, mám práce nad hlavu. MÛj ãas je
drah˘. Nediskutuj a padej se nechat
poãít."

" Ale... kur..."

Du‰e zmizela. Nic nezasvítilo ani se
neozvalo lupnutí, prostû tam byla a pak
uÏ ne. Jako dávná vzpomínka na nûco,
na co uÏ si nevzpomínáme.

Malá fazolka v lÛnû dospívajícího
dûvãete zatím nemá nic, ãím by mohla
pfiem˘‰let o tom, co se jí právû stalo. AÏ
se dostane na vzduch a pokud projde
sítem dûtské úmrtnosti, moÏná se bude
uãit o stateãn˘ch torpédovan˘ch námofi-
nících, ktefií padli smrtí utonutím. 

K O N E C

Pouãení: "Zdraví, sílu, najde‰ v SEALu" 

Jan Gróf

Vûãnej kolotoã zápisky 

z Isla
ndu

Island
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V areálu b˘val˘ch rehabilitaãních jeslí 
u Dobrovodské stoky je sídlo organiza-
ce, která není dosud mezi vefiejností pfií-
li‰ známá. Pod názvem Svûtlu‰ka se zde
nachází dûtsk˘ stacionáfi. Na první
pohled bychom podle zevnûj‰ku budovy
neodhadovali, Ïe nejde o bûÏnou ‰kolku
ãi jesle, ale pokud vstoupíme dovnitfi,
poznáme svût dûtí, které mûly, díky své-
mu zdravotnímu postiÏení, trochu ménû
‰tûstí neÏ my. 
O radostech i starostech s chodem Svûtlu‰-
ky jsem si povídala s její fieditelkou, paní
ing. Vandou Polívkovou.
Kdy Svûtlu‰ka vznikla? 
Dûtsk˘ stacionáfi byl zaloÏen˘ k 1. lednu
2004, historie na‰eho vzniku je mírnû
pohnutá. Na poãátku stála iniciativa rodiãÛ,
ktefií zaloÏili obãanské sdruÏení Klub rodiãÛ
a pfiátel zdravotnû postiÏen˘ch dûtí.
Co jejímu vzniku pfiedcházelo?
PÛvodnû v na‰í budovû byly rehabilitaãní
jesle, v tûch mohly b˘t dûti do sedmi let,
ale neexistovala Ïádná organizace, co by je
pfievzala ve vy‰‰ím vûku, jelikoÏ mûly nej-
tûÏ‰í postiÏení. TakÏe tady zÛstávaly. Pro-
blém byl v tom, Ïe chod jeslí financovalo
mûsto a to, kdyÏ zjistilo, Ïe jsou tu dûti
star‰í – kolem jedenácti, dvanácti let – 
a je‰tû dûti mimobudûjovické, rozhodlo se
jesle zru‰it, protoÏe mûlo vysoké finanãní
náklady.
Jak jste se bránili?
Rodiãe sepsali petici o zachování jeslí 
a odevzdali ji na zastupitelstvu. V té dobû
zrovna vznikaly krajské úfiady – a kraj mûl
pfievzít zá‰titu, ale nemûl peníze. Mûlo se
tedy rozbûhnout jednání mezi mûstem 

a krajem - to, aã bylo pfiislíbeno, vázlo.
Rodiãe se snaÏili pfiemluvit mûsto i kraj,
bûhali z jedné instituce na druhou, ale
snahy vyznívaly do prázdna. Obãanské
sdruÏení, spoleãnû s ãeskobudûjovickou
pekárnou Pekast spol. sr.o., zaloÏilo obec-
nû prospû‰nou spoleãnost Dûtsk˘ stacio-
náfi Svûtlu‰ka a pustili se do toho sami.
âím je zpÛsobeno takto zdlouhavé 
jednání?
Urãitû ‰patn˘m zpÛsobem financování
sociální péãe, u nás neexistuje jednoznaã-
n˘ sociální zákon.
Jak se Svûtlu‰ka li‰í od jin˘ch sociálních
zafiízení?
Nejsme klasick˘m ústavem, dûtí je tu
ménû, snaÏíme se o individuální pfiístup.
Jde spí‰ o men‰í rodinné zafiízení, ve kte-
rém se v‰ichni navzájem znají. DÛleÏité je,
aby se tu dûti cítily dobfie.
Pfiedpokládáte, Ïe stav dûtí je nemûnn˘,
nebo je moÏné, Ïe se zlep‰í?
Byli bychom rádi, kdyby se zlep‰oval – díky
terapiím, stimulacím, rÛzn˘m v˘ukov˘m
programÛm. DÛleÏité je, najít náplÀ a smy-
sl jejich Ïivota, aby neleÏely doma v poste-
li, ale vyvíjely nûjakou ãinnost. Budeme
spokojeni, kdyÏ se zdravotní stav u nûkte-
r˘ch dûtí nebude zhor‰ovat, ale zÛstane
alespoÀ na souãasné úrovni.
Jaká je va‰e kapacita, o kolik dûtí
mÛÏete peãovat?
V souãasné dobû jsme pfied rekonstrukcí,
takÏe zatím o dvacet, ale plánujeme roz‰í-
fiení. Jsme nezisková organizace, takÏe je to
otázka ãasu a penûz.
Co bude s dûtmi aÏ pfiesáhnou vûk, ve
kterém mÛÏou b˘t u vás?

âasem bychom Svûtlu‰ku chtûli roz‰ífiit 
a zamûfiit se i na odrostlé dûti, ale zatím
tato otázka není pfiíli‰ aktuální.
Jak˘m zpÛsobem mÛÏe bûÏn˘ ãlovûk
pomoct - pokud ne penûzi?
Nejrad‰i penûzi, ale pokud to není moÏné,
tak uvítáme jakoukoliv pomoc. Mnohdy
pomÛÏe jen náhodná zmínka na dobrém
místû. Nûkdy se snaÏíte, obíháte úfiady 
a v˘sledek není Ïádn˘, a pak vám pomÛÏe

náhoda a ledy se hnou. DÛleÏité je, aby se
o nás mluvilo a informace o na‰í existenci
se roz‰ífiily, a aby se o nás dozvûdûli lidé 
s problémem i dût‰tí lékafii. Dûtí s tak tûÏ-
k˘m postiÏením, jako u nás, není mnoho.
V poslední dobû se v médiích mluví 
o klecov˘ch lÛÏkách... Co o nich mÛÏete
fiíci...
My je nemáme, ale musím fiíci, Ïe v nûkte-
r˘ch pfiípadech na nû mÛÏe b˘t dítû zvyklé

a brát ho jako místo bezpeãí - prostor, ve
kterém ho nikdo nemÛÏe ohrozit. Znám
chlapce, kter˘ není ochoten se najíst mimo
vlastní postel se mfiíÏí. Klecová lÛÏka
nejsou dobrá, ale nelze je ru‰it ze dne na
den, je tfieba najít dûtem náhradu, jak jim
poskytnout pocit bezpeãí - tfieba známé
prostfiedí, kaÏdodenní rituály, nepfietrÏitou
práci a pozornost.

Tereza ·álková

KdyÏ si nûco pfiejeme, musíme pro to
nûco udûlat. Anebo alespoÀ ponechat,
co uÏ udûláno jest. Na pfiedstírání, Ïe to
myslíme dobfie, ba pfiímo upfiímnû,
bohuÏel nezb˘vá ãas. TakÏe kdybychom
si opravdu pfiáli, aby se dûti mûly kde
vyfiádit ve volném ãase, zasportovat si 
a ne jen tak nûkde b˘t a nevûdût coby,
coÏ jde ruku v ruce se sniÏováním krimi-
nality mládeÏe, asi bychom nezru‰ili
jedin˘ skatepark, kam si chodí vybít
svou pfiebyteãnou energii nemálo pfiivr-
ÏencÛ skateboardingu, jízdy na biku 
a koleãkov˘ch bruslí. Co vy na to, pánové…

1. Proã se bude ru‰it skatepark, kter˘
vznikl jako podpora volnoãasov˘ch akti-
vit mládeÏe?

2. Byly nabídnuty akceptovatelné alter-
nativy jiného místa?

3. Jak dlouho skatepark funguje a kolik
stojí jeho provoz?

PETR MIGL, SURFSPORT                               
1. Bude se ru‰it jeho souãasná poloha.
Místo, na kterém stojí, je majetek mûsta 
a mûsto ho chce vyuÏít jako parkovi‰tû.

2. Nabídnuta byla jedna alternativa a to je
místo, které dost tûsnû (2 metry) sousedí 
s osmiproudou kfiiÏovatkou u V˘stavi‰tû,
takÏe bylo odmítnuto. Chtûli jsme, aby se
na‰lo místo, kde poroste tráva, stromy 
a bude oddûleno od mûstského ruchu - ne
tfieba uprostfied sídli‰tû, kde je vût‰ina dûtí
kaÏd˘ den. Dal‰í moÏnost by byla pfied
souãasn˘m K-centrem v lokalitû Hájeãek,
které se pr˘ v budoucnu bude ru‰it, bohu-
Ïel ale je‰tû nikdo nefiekl, Ïe by to tam
opravdu b˘t mohlo.

3. Skatepark funguje od roku 1997. Investi-
ce, která probûhla z finanãní státní dotace
na prevenci kriminality mládeÏe, pokryla
náklady na základní pfiekáÏky a na úpravu
asfaltové plochy. ÚdrÏba tohoto zafiízení
pfiijde zhruba na 25 000 Kã - nejsou tam
zapoãítány nové pfiekáÏky, které jsme za

poslední dva roky pofiídili z námi získan˘ch
finanãních zdrojÛ asi za 160 000 Kã. Státní
dotace totiÏ mÛÏe b˘t pouÏita na údrÏbu 
a provoz, ne v‰ak na roz‰ifiování stávajícího
skateparku.

Názor mûsta se nám nepodafiilo do 
uzávûrky zajistit.

Aãkoli zprávami o fotbalu, hokeji a atletice
jsme bombardováni na kaÏdém kroku, jsou
sporty, o kter˘ch média vefiejnost témûfi
neinformují a zÛstávají zatím v pozadí. Pfii-
tom ãlovûku kolikrát zÛstává aÏ rozum stát,
do ãeho se skejÈáci s velkou odvahou
dokáÏí pustit, „jak˘ triky uÏ vrací“ (i kdyÏ to
kolikrát zatracenû bolí!).
„Jízda na skejtu b˘vá ãasto spojována s uÏí-
váním drog“ - názor spí‰e star‰ích generací
a lidí do skateboardingu pfiíli‰ nezasvûce-
n˘ch, Ïel dal‰í mylná pfiedstava. Netvrdím,
Ïe by si snad nikdo z nich vÏivotû nedal ani
cigaretu, ale nevím o ãlovûku, kter˘ by do
sebe pfied závody cpal doping. „Zahulit“ si
mÛÏou stejnû tak jedniãkáfii o velké pfie-
stávce za rohem ‰koly. A co ten pán ve
stfiedních letech do drahého saka odûn˘,
kter˘ shání knihu „Vafiíme z konopí“, jelikoÏ
si na zahrádce ve skleníku vypûstoval pût
k˘blÛ marihuany a teì je bezradn˘, proto-
Ïe neví co s tím?!
Skatepark se tedy bude ru‰it. Nikomu asi
nedochází, Ïe zrovna i kvÛli nûmu jsou
âeské Budûjovice âesk˘mi Budûjovicemi -
mûstem, kde je také mládeÏ vedena trávit
svÛj voln˘ ãas jinak neÏ poflakováním.
Tfiikrát doroka (jaro, léto, podzim) se na
rampy ke Sportovní hale sjíÏdûjí skejÈáci 
z v‰emoÏn˘ch koutÛ âeské republiky, aby
porovnali své dovednosti a zmûfiili své síly 
s ostatními, a velkou motivací jim je i hlav-
ní cena, prize money, díky které si kluci
mÛÏou dovolit tfieba lep‰í skateboard nebo
zhlédnout a ozkou‰et, jak se skejtuje za
hranicemi.
Jak se ale takové závody mÛÏou vÛbec
konat, kdyÏ mûsto se sv˘m záhadn˘m
postojem poskytuje roãní dotaci ve v˘‰i,
která sotva staãí na upoutávací plakáty pro
jedny  závody? Na rampách mají loga

sponzofii - toÈ jejich zásluha. PfiekáÏky je
nutné kaÏdoroãnû natírat.
A co plot, kter˘ byl jakousi hranicí mezi
skateparkem a nûkolikaproudou silnicí?
Byla jednou jedna povodeÀ a ta povodeÀ
plot zniãila. Zapáchající plot s mrtv˘mi zví-
fiaty, bahnem a trávou byl odstranûn na
náklady zdej‰ího Surfsportu. Nov˘ se nevy-
platilo postavit, po celé ty tfii uplynulé roky
jaksi taksi nikdo nevûdûl, zda se skatepark
bude ru‰it zítra, ãi aÏ napozítfií.
Od vzniku skateparku se Ïádalo o odpad-
kové ko‰e - jeden kontejner pár desítek
metrÛ odsud pr˘ staãí. Zkuste si pfiedstavit
jeden odpadkov˘ ko‰, kter˘ si to takhle
sám stojí tfieba uprostfied námûstí. Lidé
stejnû vÏdy po dlouhém uvaÏování dospûjí
k názoru, Ïe pár krokÛ navíc je velká dfiina,
a tak si v záchvatu lenory buì  odpadky
shromaÏìují ve sv˘ch kapsách (tfieba se mi
je‰tû budou hodit) ãi batozích (to si scho-
vám na hor‰í ãasy), nebo jim v pfiípadû
pfiíznivého vûtru odlétnou - to se pak
ov‰em ãlovûk musí tváfiit nenápadnû.
Potom lidé chodí a jsou v údivu (lidé mají
v‰eobecnou potfiebu stále se nûãemu
divit), Ïe se tady sam˘m odpadem nedá
ani hnout.
O nûjaké vlastní iniciativû mûsta se témûfi
bezpochyby nedá ani hovofiit. Ale co takhle
ãtrnáctiletí kluci, ktefií brouzdají mûstem 
s diktafonem v ruce a jsou zvûdaví na
názory lidí, zda se jich zru‰ení skateparku
nûjak pfiímo ãi nepfiímo dot˘ká, nebo je jim
to, lidovû fieãeno, ‰umafuk? Tomu se, pane,
fiíká pofiádná aktivita.
Já jsem v‰ak také nelenila a po vzoru klu-
kÛ, i kdyÏ bez diktafonu, se téÏ tázala lidí.
Zde pár odpovûdí k  nahlédnutí:

MAREK N¯VLT
„Kdyby zru‰ili skatepark, hodnû by mû to
‰tvalo a vedlo by mû to k vandalismu 
a neslu‰nému chování.“

MARTIN KALENSK¯, 13
„Nemûlo by se kde skejtovat a to by byla
velká ‰koda. NeÏ bysme znova zniãili celou
Gerberu, to aÈ si to nejdfiív rad‰i pofiádnû
rozmyslí.“

JI¤Í VOPELKA, 15
„Kdybyste to náhodou zru‰ili, tak budem
niãit mramory u Gerbery, DruÏby, Gomelu
a schody u zimáku, protoÏe bysme nemûli
kde skejtovat. Myslím si, Ïe by to nebylo
dobré z globálního hlediska. Jsme rádi i za
tu tro‰ku, co nám mûsto poskytlo.“

NEZNÁM¯ PÁN, 61
„Je to blbost. KdyÏ si vezmete, Ïe je to mís-
to, kde se mÛÏou dûti vyfiádit a v‰ude
kolem jsou telefony, kdyby se nûco stalo –
doopravdy hloupost. Zru‰it ho mÛÏou jen
lidi, kter˘m  na tom nezáleÏí, protoÏe uÏ
sami odrostli. Mám dva vnuky, ktefií by
tady, aÏ budou o dva tfii roky star‰í, taky
chtûli jezdit. Já bych byl rád, Ïe nûco dûlají
a baví je to.“

NEZNÁMÁ PANÍ, 38
„Mû ty skejÈáci ‰tvou. Niãí to tady a jezdí si
po mûstû, jak se jim zachce, vÛbec nedáva-
jí pozor na lidi kolem. Pak se bojíme 
o na‰e dûti, kdyÏ kolem nás projíÏdí. Jen aÈ
ho zru‰í.“

NEZNÁMÁ PANÍ, 52
„Jo, to je pravda.“

NEZNÁM¯ PÁN, 72
„AÈ jim ho tam nechají. Je to ‰koda, kdyÏ

dûti nûco dûlají a ne jenom se tak válejí 
u televize. Je‰tû jsou na ãerstvém vzduchu,
no jéje.“ 

Skatepark slouÏí jako vefiejné hfii‰tû, které
je pfiístupné dnem i nocí, bez poplatku.
Parkovi‰tû se jeví asi jako více uÏiteãné. AÏ
budou skejÈáci a bikefii  zkou‰et nové triky
na schodech bank, spofiitelen a obchoìá-
kÛ, pohybovat se v tûsné blízkosti pamá-
tek, sjíÏdût kdejaké zábradlí a bude je pro-
následovat policie i náhodní kolemjdoucí,
fiíkám vám, to bude „action“. Zase se jed-
nou koneãnû budeme pofiádnû divit! To si
pak moÏná semtam nûkdo uvûdomí, Ïe
vypustit rybû rybník asi nebylo to nejlep‰í
fie‰ení.                                

Petra Mládková

Světluška je světlem pro postižené děti

Bude se rušit skatepark  
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Nemohu si pomoci, neustále se mi vrací otázka, zda jsou âe‰i sku-
teãnû národem nekulturních barbarÛ, nebo jestli mám jen já ‰pat-
n˘ pozorovací smysl ãi pfiehnané nároky. 
âeská republika má nûkolik primátÛ - jedno z nejkrásnûj‰ích hlav-
ních mûst - stovûÏatou matiãku Prahu, velkou koncentraci hradÛ a
zámkÛ na relativnû malém území. Je známá díky celosvûtovû
uznávan˘m malífiÛm - Muchovi, Kupkovi, krásné gotice, renesanci,
baroku, secesi. Jména jako Ha‰ek, Seifert, ·kvoreck˘, Forman...
mají svÛj zvuk i daleko za hranicemi „srdce Evropy“. Pokud pfiipo-
menu Smetanu, Dvofiáka, Destinnovou, kaÏd˘ znalec hudby ví,
kam tyto osobnosti zafiadit. Zmíním-li i nejlep‰ího dramatika mezi
prezidenty a nelep‰ího prezidenta mezi dramatiky, nejeden svûto-
bûÏník si okamÏitû vybaví Václava Havla.
Zdá se tedy, Ïe nepfiíli‰ rozlehlá zemû, uprostfied evropského kon-
tinentu, má nejlep‰í pfiedpoklady b˘t nezapomenuteln˘m kultur-
ním centrem. Ale je tomu skuteãnû tak? 
Ano - máme kulturní památky, ale vlastníme i jin˘ primát - tfieba

pivo. Ano - ãeské pivo je ve svûtû velk˘ pojem, proti tomu nic
nemám. (Není tak moc podstatné, Ïe uÏ se dávno nevyrábí z
chmele, ale z koncentrátu a jihoafrické vlastnictví nejkvalitnûj‰ího
ãeského pivovaru není také zásadní.)
Nechci hodnotit a srovnávat kulturu pivní s hudbou, filmem a lite-
raturou, ale jedna maliãkost mû zaráÏí... Zkuste nûkdy nav‰tívit
zmiÀovanou matku mûst a trochu se porozhlédnûte. Krása! Tak se
je‰tû zkuste zaposlouchat do hovoru kolemjdoucích. Jistû, sly‰íte

v‰emoÏné jazyky nûmãinou zaãínaje, angliãtinou, francouz‰tinou,
ital‰tinou a ‰panûl‰tinou pokraãuje a ani japon‰tina a ãín‰tina vás
nevyvede z míry - to je v naprostém pofiádku, ale zÛstáváte -li na
ulici, stále je‰tû pfievládá ãe‰tina. JestliÏe seberete odvahu a vejde-
te do katedrály sv. Víta, do jednoho z barokních Mikulá‰Û ãi do
jiného kostela, zaruãuji, Ïe z údivu nevyjdete - ne snad kvÛli archi-
tektonick˘m skvostÛm, tûch si pravdûpodobnû v‰imnete aÏ pozdû-
ji, z míry vás vyvede uctiv˘ pozdrav (v angliãtinû) a otázka co si
pfiejete (opût v angliãtinû). Zaãnete pravdûpodobnû nûco zmate-
ného ãeského koktat a daná ãeská anglicky hovofiící osoba po pÛl
minutû pochopí, Ïe jste jen âech, podívá se na vás znaãnû nasu-
penû a tu vstupenku vám tedy prodá. Vydáte se do chrámu a
bûhem prohlídky vás je‰tû nûkolikrát zastaví prÛvodce, aby vás
mohl co nejtaktnûji (anglicky) upozornit na ten ãi onen zákaz ãi
doporuãení. Nutno podotknout, Ïe ãesky hovofiící je zde jen a jen
va‰e osoba. MoÏná není situace v‰ude stejná, ale já osobnû jsem
se s jin˘m pfiístupem bûhem posledního mûsíce nesetkala.
Samozfiejmû, vstupné do kostelÛ, galerii a muzeí není zrovna lev-
ná záleÏitost a to nemluvím o lidech, ktefií by se s jednou památ-
kou nespokojili. Ano, situace je sloÏitá, ãeské platy nízké a kapsa
hluboká (to ale neplatí ve vût‰inû pfiilehl˘ch praÏsk˘ch hospodách,
tam je naopak pfievaha ãeské národní mluvy zfietelná a to i pfies
znaãné turistické ceny). 

Tereza ·álková

Fenomén zájezdÛ pro dÛchodce zná
kaÏd˘ asi jen z vyprávûní sv˘ch praro-
diãÛ. Pfiedstava autobusu plného star-
‰ích spoluobãanÛ mífiících kamsi za
dobrodruÏstvím do vesnického kultu-
ráku se nezdá pfiíli‰ lákavá, pfiesto
jsem neodolal moÏnosti zúãastnit se 
a trochu proniknout do tohoto tajem-
ného svûta. VÏdyÈ leták sliboval víc
neÏ dost - v˘let k Orlíku, chutn˘ obûd
a hlavnû zábavnou reklamní show! 
Na místû srazu moc spolucestujících
nepotkávám, ale o to víc se jich tísní 
v autobusu - jejich pohledy se skuteãnû
baví mou pfiítomností. Silnû sráÏím vûko-
v˘ prÛmûr… 
Kulturní dÛm kdesi na severu kraje
pojme víc neÏ jeden autobus a tak se
postupnû plní a plní a plní. Pofiadatelé
se mou pfiítomností znervóznit nenecha-
jí, alespoÀ ne navenek. 
Na podium, hned pod velk˘ transparent
s logem nejmenované firmy, nastupuje
Pepa - nûco jako hlavní boss, pfiestavuje
se, vítá nás a seznamuje s cel˘m t˘mem,
jehoÏ ãlenové zku‰enû postávají mezi
na‰imi stoly. DÛchodci tleskají. Druh˘m
na pódiu je Láìa - pfiijal vdûãnou roli
Pepova sekundanta, baviãe publika. Ofi-
cialitám bylo uãinûno zadost a show
mÛÏe zaãít! Zelené prostûradlo zakr˘vají-
cí první vynikající v˘robek dne‰ního dne
je strÏeno, a my mÛÏeme pohlíÏet na
krásn˘ a designovû dokonal˘ mixér sto
padesáté generace. Jak jsou jeho tvary
ladné a barvy lahodící oku! A co teprv
funkce. Pepa vyuÏívá sv˘ch konferenciér-
sk˘ch pfiedností a láduje nám do hlav
v‰echny v˘hody tohoto stroje. A protoÏe
(podle sv˘ch slov) nepatfií k obyãejn˘m
kecalÛm, v‰e nám i názornû pfiedvádí.
Mísy na stole se tak plní zeleninov˘mi
saláty. A nejen to - mixér zvládá i ovocné
‰Èávy, sekání masa a moÏná by nám 
i s trochou snahy posekal trávník, Ïe…
Pepa se na podiu jen zmítá, aby ukázal
v‰e. Láìa okolo ochotnû poskakuje, vtip-

kuje a vÛbec v‰elijak získává publikum.
To se ochotnû a velice dobfie baví. Hlou-
pého Ládíka má hned kaÏd˘ rád. Ale je
ãas posunout se dál - na fiadû je první
interakce publika! Dostáváme lísteãky,
kam vyplÀujeme svá jména a vÛbec
v‰echny údaje (zne)uÏitelné k dal‰í pro-
pagaci. Prvním dvaceti lidem, ktefií se 
s vyplnûn˘m lísteãkem pfiihlásí, bude
odebrán a zafiazen do slosování. Hlavní
cenou je samozfiejmû mixér zdarma.
Losování je napínavé, aÏ na to, Ïe probí-
há… dvacetkrát. Tak to je opravdu sto-
procentní ‰ance! Ale JEN dnes, protoÏe
firma slaví v˘roãí. Vylosovaní ‰Èastlivci
jsou zváni k soukrom˘m stolkÛm -
ov‰em zpátky se s pfiístrojem vrací jen
málokdo. Onen mixér zdarma totiÏ pfie-
ce jen pár tisíc stojí, a navíc je tfieba se
firmû upsat do dal‰í smlouvy na nákup.
Stafií lidé jsou zmateni, v‰ak nûkolik 
z nich se náhl˘mi pfiekáÏkami odradit
nenechá - kdyÏ uÏ ten mixér jednou
vyhráli, tak se ho pfiece nevzdají! Pofiada-
telé se mohou radovat, první peníze mífií
správn˘m smûrem.
âas obûda - na stÛl se dostávají talífie 
a slibované jídlo. Celá hala si spokojenû
pochutnává na podprÛmûrné hospodské
stravû.
Druhé kolo zaãíná zostra - na podium se
dostává mlad˘ Mario. DÛchodci zvyklí na
bodrého Pepu a hloupého Láìu jen tak
zmatenû koukají. Mladík prezentaci moc
nezvládá. Nabízí pfiehr‰li v˘robkÛ, noto-
ricky znám˘ch z kultovního Teleshoppin-
gu. Nikdo moc nereaguje a tak Mario
volí styl silnû agresivní, ãímÏ proti sobû
lidi sice popudí, ale zároveÀ je probere.
To hlavní má teprve pfiijít. Objevují se
dárky - de‰tníky, ale ty dostanete jenom,
kdyÏ si vezmete i deky a ty dostanete
jenom s hrncem a navrch je‰tû pfiidáme
skladn˘ vozík. A tak pofiád dokola. Na
tváfiích nûkter˘ch babiãek pozoruji zku-
‰en˘ úsmûv - nejsou tu poprvé, vûdí, Ïe
zadarmo není nic. 

âas pokroãil - uÏ trávíme v nacpaném
kulturáku více neÏ ãtvrtou hodinu. Unu-
dûnû pokládám hlavu na stÛl a ãekám.
Na samotn˘ závûr je moÏné si koupit
aviváÏ. Vtip je v tom, Ïe si ji musíte nej-
dfiíve vzít, a teprve aÏ pak oãekávat cenu.
ZboÏí vrátit nelze. Slova se chápe baviã
Láìa - oblíbenec davu, hlupák - chytfie
stupÀuje napûtí. Cena nebude 200,-!!!
Cena nebude ani 100,-!!! 50 korun, zní z
davu. Ne, ani padesát korun to nebude!
DÛchodci nemohou uvûfiit a tak dal‰í
lahve s aviváÏí putují do nedoãkav˘ch
rukou. Opakuji, zboÏí se nesmí vrátit!
Cena není dvû stovky, a nebojte se -
nejsme ani firma, která Vám to prodá za
199,-!, Láìa se pfiekonává. Dal‰í modré
lahve mizí. K tomu v‰emu dostanete
HODNOTN¯ dárek! Tak to uÏ mizí 
i poslední aviváÏ a v‰ichni stafií lidé
napjatû ãekají, kolik Ïe bude ta neuvûfii-
telná cena. A Láìa se nadechuje k orte-
lu: Cena je… 198,-! Davem to nespoko-
jenû za‰umí. Já rychle zvedám hlavu 
a nevûfiícnû zírám. Nefiíká se tomuhle
obyãejn˘ podvod? Nahofie na podiu si
usmûvav˘ Láìa je‰tû pfiidá: Onen hod-
notn˘ dárek je poukaz na jednu korunu
ãeskou! Otevfienû se smûje v‰em do oãí.
DÛchodci prsty svírají aviváÏe a litují Ïe
se ZASE nechali napálit. Pokolikáté uÏ? 
A kdy to bude naposled?
Zamífiím k Láìovi a nevinnû se ho
zeptám (pfiesto nemÛÏu v hlase skr˘t ten
pocit vzteku), zda ho to skuteãnû baví.
Mnû to problém nedûlá, ‰tûkne na mne 
z  podia.

Beze slov se otáãím a vycházím s davem

k autobusu. Nu co, je‰tû v‰ichni dosta-

neme malé rádio (skuteãnû zadarmo) 

a ãeká na nás v˘let lodí! Tenhle den je‰-

tû zdaleka nekonãí a tahle obÏiva je‰tû

nûco vynese…

Tomá‰ S. ·Èástka

nevšední všednosti  

VÍC NEŽ CHUTNÝ OBĚD

ZA SVùTSKOU, CÍRKEVNÍ A PIVNÍ KULTUROU

R E P O R T Á Î  Z E  S C I F I  A K C Í :

Southcon 2004  (19. - 22. 8)
Krátk˘ con s malou náv‰tûvností si zaslouÏí krátké pojednání, ale to

bych to nebyl já, abych to tro‰iãku neprotáhl... 

Nûktefií z vás nejspí‰ nikdy o Ïádném Southconu nesly‰eli... BodejÈ by

ne, kdyÏ tento byl jubilejní první Southcon v historii této prastaré

zemiãce. Abych pfiespolní uvedl do obrazu - díky jednomu milovníku

fantasy v ãele jedné VO· Zdravotní, jejíÏ název v‰ichni znají jakoÏto

Vloãka, koná se v ní vÏdy poslední sobotu v mûsíci turnaj. - V‰emoÏ-

né kartiãky a deskové hry atd. JenÏe tentokrát toto setkání bylo 

ãtyfidenní, a pfiedev‰ím - nebyli pozvaní mladiãtí a ufivaní kartiãkáfii.

Zpoãátku to mûl b˘t sic stále pohodov˘, ale pfiesto CON s rÛzn˘mi

pfiedná‰kami, pfiedvádûním lukostfielcÛ z Písku atd., ale nakonec zby-

la jen ta pohoda - deskové hry, poãítaãové hry - hlavnû Astrál,

Monarchia a Star Craft, literární soutûÏ, a vrchol v‰eho - turnaj 

v draãím doupûti. KvÛli rozmarnému poãasí se nakonec nekonal

minilarpík, coÏ je ‰koda, na ten byli organizátofii dobfie pfiipravení. 

Pravda, tro‰ku mi vadilo, Ïe dopoledne, kdyÏ b˘vám nejãilej‰í, v‰ichni

spali, zatímco mezi dvaadvacátou a ‰estou, kdyÏ b˘vám nejunavenûj-

‰í, probíhal Draãák a rÛzné deskové hry plus jeden dvouhodinov˘ Dej

sem mozek, kter˘ se mi na‰tûstí podafiilo ukonãit, i kdyÏ né zcela 

v mÛj prospûch...

Vstupné za ãtyfii dny ãinilo sto korun ãesk˘ch, ubytování v masérnû 

a jinde zdarma, vût‰inou dostatek "kompÛ" s pfiístupem na internet 

a filmy Atomyk Piktures, velké mnoÏství rychlovarn˘ch konvic, pro-

gram typu "Tak co chcete dûlat teì?" Kdo chtûl cel˘ den spát, cel˘

den spal, kdo chtûl od rána do rána hrát, tak hrál.

Turnaj v draãím doupûti - úãastníci CONu, kter˘ch bylo nûco málo

pfies tfiicet se vÏdy rozdûlili do pûti skupin a museli zachránit svût.

KaÏdá skupina mûla svÛj úkol, ale záleÏelo i na ãinech ostatních sku-

pin, neboÈ se v‰ichni nalézali ve stejném (a velice dobfie a vtipnû)

promy‰leném svûtû ve stejnou dobu. KdyÏ jedna selhá, ostatní jsou 

v háji, pfiíp. to mají o dost tûÏ‰í. Turnaj probíhal ve tfiech dnech (od

cca 19 do 02), skupinky se rÛznû mûnily, známkoval se roleplaying

jednotlivcÛ. ZaÏil jsem a pfieÏil jsem se sv˘m barbarem tfii PJe. S prv-

ním byla asi nejvût‰í legrace a pfiem˘‰lení, schválnû jsme si vybrali co

moÏná nejvíce draãákovsk˘ quest, kde se málo diplomatizuje. U dru-

hého PJe jsem obãas dostával zabrat (berserk, nakonec ztráta polovi-

ny úrovní, a zku‰enosti Ïádné :(, seÏehli mi kamaráda - já mu fiíkal aÈ

neotvírá ty nûkolikrát zamãené dvefie, já mu fiíkal aÈ nechodí k tomu

jezeru, já mu fiíkal, aÈ zdrhá, kdyÏ se na jezefie objevily ty vlny... a on

neposlechl), ale opût to byl klasick˘ draãák. Tfietí PJ - sám Pet, hlavní

organizátor a syn majitelky Vloãky mi zpÛsobil muka nejvût‰í. Îádná

klasika, na dracích jsme letûli do dimenze chaosu, nebo tak nûjak. 

Já hapal. A "usnul". A pfiednost v probuzení získal taky hapající sou-

kmenovec, kter˘ byl 4 lvl v˘‰e. TakÏe první ãást jsem "prospal". 

Probudil jsem se a hurá do boje s chaosáky. Vrhnul jsem se na tfii.

První mû furt omraãoval, ale nakonec padl. Dal‰í mi vletûl oãima do

mozku a od té doby to opût bylo zlé - nevidûl jsem. Tfietí mû povalil 

a skoãil na mû a rdousil mû. Ale mí vûrní kamarádi porazili zbylé

démony a zachránili mû. Jen mû od té doby museli brát za ruãiãku...

Monarchii vyhrál Ihuj, Literární soutûÏ jak˘si JafiíkÛvbrácha, draãák

zase vtipn˘ kouzelník Sáhib, nebo tak nûjak se jmenoval...:) 

TakÏe první jubilejní Southcon je za námi a já se uÏ tû‰ím, aÏ se bude

conat dal‰í.

Petr Kindlmann,

N ù K T E R É  P O J M Y :

CON / z anglického convention, setkání pfiíznivcÛ fantastiky
KARTIâKÁ¤ / hráã karetních her typu Magic
LARP / téÏ dfievárna - skupinka fantasy maniakÛ pobíhá 
po lese v pfievlecích a s dfievûn˘mi meãi si hraje na hrdiny
KOMP / poãítaã
PJ / pán jeskynû, pfiedstavuje hráãÛm svût ve kterém 
se nachází
ROLEPLAYING / vcítûní se do postavy kterou ovládáme 
- ona neví to co my
DRAâÁK / Draãí Doupû - veleúspû‰ná ãeská hra podle AD & D
QUEST / úkol



Na prosinec chystá kapela Potrubí
poslední koncert pfied pÛlroãní odmlkou,
u té pfiíleÏitosti pfiedstaví i svÛj první
v˘bûr The Best of. 

V˘bûr vzniká po dlouh˘ch osmi letech,
kter˘mi pro‰la kapela v takfika nezmûnû-
né sestavû. A co v‰echny drÏí stále
pohromadû? Podle kapelníka Ale‰e Krie-
ga a bubeníka Honzy Kube‰e je to pfie-
dev‰ím radost z tvorby, na které se podí-
lí celá kapela, ale i z koncertÛ, kter˘mi
baví své pfiíznivce.

Co takhle úvodem exkurze do historie…
Ale‰: „S Honzou Bobrem Sládkem jsme
zaãali hrát ve skautském oddílu. ZaloÏení
kapely pak datujeme od prvního koncertu
v Arpidû v ãervnu roku 1996. To jsem je‰tû
hrál na ‰panûlku…“ (smûje se)
Honza: „Poprvé jsem s kapelou hrál aÏ pfii
kncertu v Oáze, a to vlastnû jen náhodou.
Pfii‰li jsme se s Kubou ·afrÛ jen podívat. Na
druhou polovinu koncertu ale Potrubí chy-
bûl bubeník, a tak hráli bez bubnÛ. Kama-
rádi mi radili - BûÏ hrát - a kapela s tím
souhlasila. Od fiíjna jsem pak uÏ zaãal 
s nimi i zkou‰et.“
Jaká byla tehdej‰í sestava?
Ale‰: „Já kytara a zpûv, Bobr sólová kytara,
Libor âech saxofon, texty Pavel Jake‰,
David Kovafiík dvanáctistrunka, Jean, alias
Jan Marek, zpûv a Zuzana Tampierová
zpûv…“
Honza: „Ale‰ chtûl dvojhlas, a tak kapela
sice existovala teprve mûsíc a uÏ mûla tfii
zpûváky. Chybûl nám ale stále basista 
a bez nûj to není ono. Plnohodnotnou
kapelou jsme se tak stali aÏ s pfiíchodem
Michala Voldfiicha.“ 

Promûnily se ãlenové v˘raznû od té
doby?
Honza: „Jen minimálnû. SaxofonÛ se ujal
Martin Tfiíska, Zuzku Tampierovou vystfiída-
la Bára Faktorová, teì uÏ kapela zpûvaãku
nemá.“
Jsou znát na va‰ich albech ty dlouhé
roky?
Ale‰: „Nahráli jsme uÏ ãtyfii alba. PoãátkÛm
odpovídá album Kosmo. V bfieznu 2004
jsme vydali na‰e poslední - Lehká, které je
zásadnû jiné. Pfiedev‰ím kapela zaãala fun-
govat jinak. UÏ to není postaveno jen na
mnû, vÏdyÈ jednomu ãlovûku nápady
dojdou. Teì se na tvorbû podílí celá kape-
la. Muziku skládal pfiedev‰ím Bobr s Micha-
lem, texty psal Pavel Jake‰ a já. Kapela pak
tvorbu usmûrÀuje, abychom se ve v˘sledku
v‰ichni se‰li. Teì máme za sebou uÏ fiadu

koncertÛ a lidi na‰e písnû berou.“
Honza: „Nové album je hlavnû pestfiej‰í - 
i díky tomu, Ïe kaÏd˘ poslouchá jinou hud-
bu. Navíc písnû jsou postaveny na dobr˘ch
textech s literární hodnotou, jen málo je uÏ
hrav˘ch. Navíc jsme chtûli, aby i muzika 
s nimi tvofiila celek - prostû dobr˘ text i hudba.
Vystihuje album Lehká text úvodní písnû
Lehce tanãím…?
Honza: „Ano, na posluchaãe by mûlo nové
album pÛsobit lehãím dojmem. Konec
koncÛ je to populární hudba. Nûkdy je
ménû více, nejde pfieci o ekvilibristiku
nástrojÛ, ani o melodram. Na‰e písnû tak
budou zapamatovatelnûj‰í.“ 

Jaké je va‰e publikum?
Ale‰: „Na kaÏdém koncertu jsou dvû tfietiny
lidí, ktefií nás sly‰í poprvé. Je to tím, Ïe
nehrajeme uÏ jen v Budûjovicích.“
Honza: „Vûkovû zahrnuje lidi od 16 po 30.
KdyÏ jsme ale hráli v Brnû, pfii‰el  zhruba
50 let˘ pán a ptal se, jestli máme s sebou
CD. âást lidí jsou pak na‰i vrstevníci, ktefií si
pfiicházejí zavzpomínat na stfiedo‰kolská
léta.“
Co vás vlastnû i po tûch letech drÏí pohro-
madû? âím je pro vás hraní dÛleÏité?
Ale‰: „ProtoÏe nás to baví…“
Honza: „Pfiedev‰ím tvofiení…“
Ale‰: „…i zpûtná vazba z koncertÛ. A hlav-
nû relaxace.“
Honza: „Proto dáváme pfiednost amatér-
skému hraní pfied profesionální dráhou.“
Jaké jsou va‰e plány?
Ale‰: „Zhruba v prosinci odehrajeme
poslední koncert, protoÏe Bobr na zaãátku
ledna odjíÏdí na semestr na stáÏ do New
Orleans studovat sociologii.“
Honza: „Potrubí tak na pÛl roku pfiestane
vystupovat. Muziku vytváfií celá kapela 
a není moÏné tvofiit bez jednoho z ãlenÛ.“
Ale‰: „Nechceme ale pfiestat hrát.“ 

Martin Voln˘

P¤EHLED ALB:
2000 Kosmo
2001 Na vlnách
2002 âernobíle
2004 Lehká

Otázky mûsíce ze serveru www.potrubi.cz:

Je vztah Potrubí k hlodavcÛm kladn˘???
- Jestli se za hlodavce dá povaÏovat i bobr
s velk˘m (tedy B), tak doufám, Ïe dobr˘.
Co se t˘ãe písnû Krysy, na tu Potrubí trochu
zanevfielo, ãímÏ by se obû síly, jak kladná 
v pfiípadû Bobra, tak Krysí záporná negovaly...

PJ
Má POTRUBÍ ucpané trubky???
POTRUBÍ má ucpané trubky, a proto bych
mu doporucila profouknout je dobr˘m
koufiem.                                                  JT

No nevím, jak potrubí nasává, ale jak znám
frontmana Ale‰e, tak urãitû trubky ucpané
nemá. 

LJ
Ucpan˘ trubky má‰ ty, protoÏe jsem ti fiika-
la, Ïe mi to nemá‰ posílat do práce :o))))

KV

pOTRUBÍ URâITù UCPANÉ TRUBKY NEMÁ,
MAXIMÁLNù MÒÎE MÍT UCPAN¯ SÁGA, ALE
I TO JE V P¤ÍPADù pOTRUBÍ NEPRAVDùPO-
DOBNÉ. p.s.: zASE MI NECHALI ZAPNUTEJ
TEN cAPS lOCK ... 

Brnûn‰tí guru inspirovaní energetick˘m
otiskem lidu âanki v sobotu 19. 9. uvedli
do transu nemálo pfiívrÏencÛ tohoto
hudebního hnutí, ktefií se na jejich poãest
shromáÏdili v hudebním chrámu âernej
Velbloud. UÏ cel˘ch pût let zÛstává sestava
Honza, Sysyn, Mráza, Martin, Karel 
a Zdenek beze zmûny. A jejich rodn˘ jazyk
„Metální archeologie“ se stále více rozmá-
há díky pfiímému kontaktu s publikem,
které slouÏí i jako inspirace pro vznik
nov˘ch umûleck˘ch dûl.
Kluci do toho dávají úplnû v‰echno, na
koncertech z nich sálá energie, uÏ jenom
proto, Ïe na otázku, jak ãasto zkou‰í,
odpovídají: „Na koncertech si vyzkou‰íme,
jak na tom jsme. Zkou‰ky ani nepotfiebuje-
me. :o)“ 
âestné uznání si zaslouÏí i nepfieberné
mnoÏství opravdu rozmanit˘ch hudebních
(i nehudebních) nástrojÛ. Mezi nejoblíbe-
nûj‰í patfií tfieba Chlupáãi, Mrtvé dûcko,
Flusbrock, Velbloudí hovno, Klacky, Matrix
a Balkán… 
Po koncertû se opít?
„Ani omylem, doma na nás ãekají manÏel-
ky a dûti, (ale mimochodem jste moc 
hezk˘ holky). A navíc Mrázek má je‰tû
spoustu práce se sv˘m sádrokartonem!“
A je‰tû místo pro na‰i (va‰i) (jejich) rekla-
mu. Nové CD âanki‰ou “GAMAGAJU“ 
právû v prodeji…

Petra Mládková, Veronika Kratochvílová

„Skládáme lep‰í muziku, neÏ dokáÏeme
zahrát,“ prohla‰ují sebevûdomû mladíci 
z kapely Raven. „Nemáme ‰patné nápady,
ale je‰tû na to nemáme technicky,“ dodá-
vají na vysvûtlenou. Ale snaÏí se a teì to
pofiádnû rozjíÏdûjí. I kdyÏ koncert v kabare-
tu U VáÀÛ na konci záfií nebyl rozhodnû
jejich první, taková ‰ÀÛra vystoupení, jaká
po nûm následovala, je‰tû skupinu nepot-
kala. Dal‰í koncerty U VáÀÛ 8. a 15. fiíjna,
7. fiíjna v âeském Krumlovû, 16. fiíjna ve
Vele‰ínû…
Historie kapely, která svÛj styl oznaãuje
jako vintage rock („Starej dobrej…“, „Kon-
tramoderní…“), se zaãala psát jiÏ pfied tfie-
mi roky, kdy se do âesk˘ch Budûjovic 
z Prahy pfiistûhoval Honza Bare‰ (nyní 
18 let, kytara, zpûv). Na Gymnáziu v âeské
ulici se ve tfiídû seznámil s Petrem Jakubíã-
kem (stejn˘ vûk i nástrojové obsazení).
Slovo dalo slovo a zaãali spolu zkou‰et.
„Asi rok jsme to jen tak ‰mrdlali,“ vzpomí-
nají dnes na jiÏ dávnou minulost. JenÏe
pak Honza v dubnu 2002 potkal v autobu-
se Franti‰ka Váchu, tehdy tfiináctiletého.
„Byla to hrozná náhoda,“ vzpomíná Franta.
„Jenom díky tomu, Ïe jsem se zdrÏel a ‰el
si koupit paliãky, jsem jel stejn˘m autobu-
sem.“ Bubenické paliãky v jeho rukou
upoutaly Honzu. „âau, ty jsi bubeník?“
oslovil ho. „Jo.“ „A má‰ kapelu?“ „Zatím
ne…“
Jen pro zajímavost - Franti‰ek tehdy jel ze
zkou‰ky pûveckého souboru Jitfienka.
(„Nejlep‰í vokalista v kapele je bubeník,“
smûjí se tomu ostatní.) O bubny se v‰ak
zajímá odmaliãka a hraje na nû od pûti let,
a to pfiedev‰ím díky otcovû kapele Akia b.
a. (autor si neodpustí poznámku, Ïe tato
patfií mezi jeho nejoblíbenûj‰í a Ïe ji pfii

psaní tohoto ãlánku poslouchal - aniÏ by
to samozfiejmû cokoli mûnilo na jeho
novináfiské nezaujatosti). Jako pfiedkapela
Akii také vzápûtí absolvovali svÛj první
koncert (kvûten 2002 v b˘valém Divadle
Pod âepicí). Pfiíli‰ pozitivní vzpomínky v‰ak
na nûj nemají, lidi pfii‰li na Akiu a ne na nû,
takÏe hráli jen sami pro sebe. Ov‰em hlavu
si z toho nedûlali, bylo to spí‰e jen na
zkou‰ku, vÏdyÈ se tehdy je‰tû ani nijak
nejmenovali.
Celou sestavu nakonec po dlouh˘ch peri-
petiích v souãasnosti doplÀuje jiÏ ‰est˘
baskytarista Jifií Cejpek pfiezdívan˘ Hedwik
(22 let). 
V˘znamn˘ zlom v dal‰ím v˘voji kapely zna-
menalo léto 2003. Raven nahrál demo 
s 12 písniãkami ve své zku‰ebnû v Mla-
dém („Tfii ãtyfii jsou v pohodû, ostatní ‰pat-
nû nazvuãené – byly to hodnû amatérské
podmínky.“), aby se krátce poté rozlouãil 
s Petrem, kter˘ odjel na roãní studijní
pobyt do USA. „VÛbec jsme nehráli. NeÏ si
zkazit dobré jméno, které uÏ jsme mûli, to
si rad‰i dát pauzu,“ konstatoval Honza.
Ov‰em nezaháleli. „Ve Spojen˘ch státech
jsem trénoval kaÏd˘ den, více neÏ tady,“
popisuje Petr a druh˘ kytarista Honza 
k tomu dodává: „Já jsem taky dfiel, abych
ho mohl po návratu trumfnout. Oba jsme
pak koukali, jak jsme se zlep‰ili. I pro
kapelu to byl pfiínos, protoÏe Petr se zamû-
fiil spí‰ na blues, zatímco já na hardrock,
takÏe se nakonec roz‰ífiil i hudební zábûr
kapely.“
První koncert po znovushledání odehráli
ve Dwû paré, pak následoval jiÏ zmiÀovan˘ 
U VáÀÛ. ZároveÀ stihli ve Vy‰‰ím Brodû
natoãit i singl, kter˘m se kromû Ïiv˘ch
vystoupení také chtûjí prezentovat. „B˘val˘

zvukafi, se kter˘m jsme nahrávali první
demo v Mladém, sloÏil písniãku Two Gol-
den Rings, já k tomu dodûlal hudbu. Teì
se oÏenil, takÏe jsem mu ji chtûl dát jako
dárek, ale pouÏijeme ji i k propagaci,“
vysvûtlil Honza.
O tvorbu písní se v kapele dûlí napÛl 
s Petrem. „Kdo sloÏí hudbu, udûlá si k ní
zároveÀ i text, kter˘ potom na koncertech
zpívá,“ naznaãil Honza. „Nebo jamujeme,
objevíme dobrej riff a rozvineme ho,“
doplnil Petr. Koneãná verze písniãky je
v‰ak dílem celé kapely - kaÏd˘ si fiekne
své, pfiidá vlastní nápady. Písní mají zatím
25, v‰echny s anglick˘mi texty. Nejradûji
by skládali jen balady, ale s ohledem na
Ïivá vystoupení se vûnují i rychlej‰ím
skladbám -  „aby to lidi bavilo.“ K baladám
pak patfií i melancholické a temné texty.
„Honza pofiád skládá o tom, jak umfiel 
`a jeho holka se dívá na jeho hrob, Petr
zase, jak umfiela jeho holka, a on se dívá
na hrob jí,“ smûje se Franti‰ek. 
Nikdy nehráli coververze („Mû osobnû by
nebavilo hrát cizí písniãky, baví mû vym˘‰-
let nové vûci,“ prohla‰uje Petr.), ale inspira-
ci klasikou 60. a 70. let nezastírají. 
I kdyÏ pfií‰tí rok na jafie Honza s Petrem
maturují a pak pravdûpodobnû pÛjdou na
vysokou ‰kolu - a bÛhví jak˘ osud pak
kapelu ãeká, mají jasné plány do blízké
budoucnosti. „MÛj sen je narvan˘ Vel-
bloud,“ naznaãuje Honza. Petr dodává, Ïe
by nechtûli hrát pro nevyhranûné a bezbar-
vé (byÈ velké) publikum, které o jejich 
hudbû ani jejich vzorech nemá ani ponûtí.
Koncertovat si pfiejí hlavnû v klubech:
„Chceme mít dobré jméno v dobré spoleã-
nosti.“ 

Milan Brabec
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Lehce tančit chce ve svých písních POTRUBÍ

Není nad starej dobrej rock...

Petr Jakubíãek (18 let, kytara, zpûv)

Honza Bare‰ (18 let, kytara, zpûv), Jifií Cejpek
(22 let, basa)

Franti‰ek Vácha (16 let, bicí)

ãanki‰ouãanki‰ouSex? Drogy? 

Rock’n’roll!!!
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kulturní
revijů

V·I 

SOCIALISTICKÉ 

SVOBODY

Jméno Vladimir KAMINER doslova h˘be
nûmeckou literární scénou. PÛvodem Rus,
kter˘ ode‰el v devadesátém roce „jen 
s láhví vodky“ z Moskvy do Berlína, bez
znalosti nûmãiny nakonec tento jazyk ovlá-
dl tak dokonale, Ïe se vy‰vihl mezi nejús-
pû‰nûj‰í nûmecké autory. Dopomohl mu 
k tomu pfiedev‰ím humor a nadhled 
s jak˘m pozoruje a popisuje pestr˘ Ïivot 
v multikulturním Berlínû ve sv˘ch prvoti-
nách Ruské disko (Russendisko) a Schön-
hauserská alej (Schönhauser Allee).
V knize, jeÏ byla pfieloÏena do ãe‰tiny pod
názvem V‰i svobody, se v‰ak vrací do
vzpomínek na své dûtství a dospívání 
v Rusku zmítaném v socialistické horeãce.
MoÏná právû proto, Ïe socialistická zku‰e-
nost mÛÏe oslovit ãeské ãtenáfie spí‰e neÏ
postfiehy z Berlína, se nakladatelství Ikar
rozhodlo pro vydání právû tohoto Kamine-
rova titulu. V sedmi obsáhl˘ch, volnû fiaze-
n˘ch kapitolách autobiograficky ladûné
prózy líãí Kaminer vesmûs ironicky Ïivot 
v socialistickém Sovûtském svazu. JiÏ v prv-
ní kapitole s názvem Socialistická v˘chova
ukazuje slabomyslnost socialistického zfií-
zení a svou pozvolnou cestu do disentu.
Ukazuje, Ïe totalitní moc lze snadno 
a s humorem obelstít, coÏ dokládá na his-
torce, jak se zúãastnil recitaãní soutûÏe
„Îáci recitují Majakovského“. S vlastní bás-
ní, jiÏ vydával za básníkovu ranou tvorbu,
vyhrál jen proto, Ïe „syãel stejnû jako
Majakovskij“ a „bil se pûstí do prsou“.
Prvek „road movie“ si Kaminer vyzkou‰el 
v kapitole s názvem Transport zvífiat, v níÏ
vypráví o cestû nákladním vlakem do
Uzbekistánu, kterou absolvoval se stádem
dobytka, a alkoholem prosákl˘m pfiítelem.
V dal‰ích kapitolách nastoluje pfiedstavu,
Ïe pfied reÏimem se dalo dobfie skr˘t pfie-
dev‰ím v blázincích a v divadlech, ale ani
na vojnû nemusel ãlovûk trpût nesvobo-
dou. Jedna z nejpovedenûj‰ích kapitol
SluÏba vlasti totiÏ líãí dlouh˘, ale rozhodnû
ne strastipln˘ v˘kon základní vojenské
sluÏby na základnû „s vysok˘m stupnûm
utajení“, jíÏ tvofiili „tfii rakety, jeden radar,
tfiicet vojákÛ a ãtyfii dÛstojníci“. 
Síla Kaminerova vyprávûní spoãívá v tom,
Ïe humorné historky líãí zpÛsobem, jako
by v‰echny situace nebyly absurdní, ale
zcela normální. BohuÏel v‰ak ve v‰ech pfií-
bûzích pouze znovu dokazuje zbyteãnost 
a absurdnost nûkter˘ch socialistick˘ch
zafiízení a nafiízení a podporuje obecnû
zaÏitou pfiedstavu o v zásadû lín˘ch
Rusech, ktefií by bez nûkolika lahví vodky
ráno ani nevstali. Proto si myslím, Ïe refle-
xe nûmecké souãasnosti v jeho prvních
knihách nabízí více situaãního i slovního
humoru a zajímav˘ch postfiehÛ neÏ právû
románová prvotina ze Sovûtského svazu,
jeÏ nakonec bohuÏel ani u ãeské vefiejnosti
pfiíli‰n˘ zájem nevyvolala. 

Lenka Housková

Mil˘ ãtenáfii Ve dne mûsíãníku, protoÏe
heslem dne‰ní spoleãnosti je efektivita,
nemÛÏeme si jako jeden z nejãtenûj‰ích
kavárensk˘ch velmiobãasníkÛ dovolit
zÛstat pozadu. Aby úsilí vloÏené do na‰í
práce vydrÏelo co nejdéle, abychom byli
stále aktuální a zajímaví, musíme ponû-
kud zmûnit pfiístup k otiskovan˘m ãlán-
kÛm. To proto Ti nyní, v fiíjnu, pfiiná‰íme
reportáÏ-pozvánku na srpnov˘ maìarsk˘
festival Sziget, abys i zaãátkem pfií‰tích
prázdnin mohl sáhnout po tomto ãísle
VDM s vûdomím, Ïe je stále aktuální. Ale
zároveÀ Ti nic nebrání v tom, aby sis ho
pfieãetl hned teì nebo kdykoli jindy 
– není to ìábelsky rafinované?

Sziget (v pfiekladu „ostrov“) je jedním 
z nejvût‰ích hudebních festivalÛ ve stfiední
Evropû s mnohaletou tradicí. Koná se na
velkém ostrovû Óbuda v centru Budape‰ti
a poãet jeho náv‰tûvníkÛ se kaÏdoroãnû
poãítá na statisíce. Trvá sedm dní a na
hlavním pódiu pro 40 000 lidí uÏ vystupo-
vali napfiíklad The Cure, Pulp, Faith No
More, Iggy Pop, Rammstein, David Bowie,
Oasis, Morcheeba, Muse a mnoho dal‰ích.
Na ostatních pódiích (a Ïe jich je víc neÏ
dvacet) uÏ se pfiedstavili Laibach, Värttinä,
Ibrahim Ferrer a stovky dal‰ích skvûl˘ch
rockerÛ, punkerÛ, metalákÛ, bluesmanÛ,
DJÛ a vÛbec v‰ech, kdo mají co doãinûní 
s hudbou.

My, tedy J (já), sleãna L a pánové O a M,

jsme se rozhodli vydat na Sziget asi rok
pfiedem, lístky jsme ov‰em v âesk˘ch
Budûjovicích zaãali shánût aÏ v den odjez-
du a pochopitelnû jsme je nesehnali 
(J ov‰em, aã tomu sám nevûfiil, dostal
akreditaci na Ve dne mûsíãník a u‰etfiil tak
velké peníze za lístek). Lístky se dají koupit
buì pfies internet (2400 Kã) nebo v rozliã-
n˘ch cestovních kanceláfiích. My je kupova-
li na místû, coÏ v‰ak vy‰lo mé neakredito-
vané pfiátele v pfiepoãtu o více neÏ 500
korun dráÏ. A zaplatit za lístek pfies dvacet
tisíc, i kdyÏ forintÛ, to nikomu náladu
nezvedne. Mne nejvíce zklamalo, Ïe stej-
nou barvu náramku jako já (krásnou novi-
náfiskou modrou) mûly i t˘my prodavaãÛ,
uklízeãÛ a popeláfiÛ.

Jeli jsme autem a protoÏe jsme je‰tû
museli v Praze do banky, zvolili jsme trasu
âeské Budûjovice – Praha – Brno – Brati-
slava – Budape‰È. Není to nijak zvlá‰È dale-
ko, ale ná‰ ãasov˘ plán se zhroutil velice
záhy. Opustil jsem Li‰ov s panem M v 8:00,
v 8:10 jsme vyrazili z Vlkovic se sleãnou 
L. V Budûjovicích jsme nabrali pana O a ‰li
nakoupit potraviny, sehnat lístky a forinty, 
z ãehoÏ se povedlo jen to první. Navzdory
plánu jsme mûsto opustili aÏ v 11:00 a do
hlavního mûsta jsme díky zácpám dorazili
asi o tfii hodiny pozdûji. Krátká náv‰tûva
banky se zmûnila v zoufal˘ pokus najít
banku, kde mají forinty (prozradím, Ïe je to
Ïlutá banka zaãínající na Raifei… ve Vodiã-
kovû ulici). Prahu jsme opustili v 16:00 
a v ‰est hodin uÏ jsme v Brnû hledali res-
tauraci na veãefii. Pfiesun z âB do Brna nám
tedy zabral deset hodin. Po sedmé (nebo
osmé?) jsme dosyta najedení vyrazili na
Slovensko, Bratislavu jsme dobyli asi za 45
minut. Následovala pauziãka na benzínce 
a nákup dálniãní známky zaplacené ãesk˘-
mi korunami (je‰tû Ïe jsme jí koupili, na
hranicích jí chtûli vidût). V Maìarsku mají
sice v porovnání s námi a na‰imi sloven-
sk˘mi sousedy jednoznaãnû nejhezãí dálni-
ci, zato v‰ak nejniÏ‰í limit (110km/h) 
a pomûrnû znaãné pokuty, takÏe hranici
130km/h jsme prakticky nepfiekroãili. 

V Budape‰ti jsme se ihned ztratili, ale
stálo pfii nás ‰tûstí. KdyÏ jsme v zoufalství
zastavili u krajnice, abychom prozkoumali
mapu, zaÈukala nám na okénko ochotná
ãesko-slovenská skupinka a navedla nás na
cíl. Po deseti minutách optimistické jízdy
jsme se opût ztratili a kdyÏ jsme znovu
zastavili a vyrazili na pû‰í prÛzkum (dávno
po pÛlnoci), ukázalo se, Ïe jsme na místû.
Po nákupu lístkÛ jsme se pfiesunuli na ost-
rov. Pozorná ochranka nás peãlivû pro‰aco-

vala a pátrala zejména po noÏích a skle.
Bez problémÛ jsme pokraãovali dál i s pat-
nácticentimetrov˘m kuchyÀákem v batohu
(nakonec jsme propa‰ovali i sklo, ostatnû
do‰li jsme k názoru, Ïe bychom pronesli 
i kulomet a deset beden nábojÛ) a na pûk-
ném plácku jsme si zbudovali tábor. Je‰tû
jsme pfieparkovali auto blíÏe k ostrovu a ‰li
spát. Ráno se ukázalo, Ïe onen hezk˘ plá-
cek bylo úhledné námûstíãko, obklopené

stany maìarsk˘ch pfiátel, se kter˘mi jsme
se uÏ nikdy v˘raznûji nespfiátelili. 
První dny jsme se potáceli v jakési podivné
otupûlosti. Bylo neustále pfies tfiicet stup-
ÀÛ, ve stanu se nedalo existovat a v‰ude
byly i ve tfii ráno spousty lidí. Peníze zaãaly
velmi rychle docházet a na‰e stravování se
stalo neúnosnû stereotypním: ãínská
polévka, Dobr˘ hostinec, gyros, cokoli jiné-
ho, Dobr˘ hostinec, gyros. To v‰e jsme
vydatnû prokládali místním pivem Arany
Ászok, které se pro nás stalo nezbytnou
drogou (chutnalo asi jako mírnû nafiedûn˘
Gambrinus). Postupnû jsme se ale aklima-
tizovali a Ïivot na Óbudû zaãal b˘t velmi
pfiíjemn˘m. Jídelníãek zpestfiovaly ranní
nákupy v PLUSu, na‰li jsme senzaãní fotbá-
lek, po veãerech jsme se v oblíbené hos-
podû scházeli s partou ‰v˘carsk˘ch pfiátel 
a já se definitivnû smífiil s tím, Ïe vyberu
dal‰í peníze. 

Program jsme si zpestfiili v˘letem k Bala-
tonu, kde jsme se dosyta vyblbli (moje prv-
ní vodní pogo) a cestou zpût jsme se zno-
vu a tentokrát skoro definitivnû ztratili 
v Budape‰ti. Hlavní mûsto Maìarska jsme
se vydali prozkoumat pû‰ky a metrem
(nûco mezi metrem a vlakem, kaÏdopádnû
hodnû nemoderní). PfiestoÏe se o Buda-
pe‰ti tvrdí, Ïe je krásná a maìarsk˘ parla-
ment skuteãnû nádhern˘ je, v porovnání 
s Prahou je tak nûjak … nehistorická. 
My âe‰i se prostû musíme smífiit s tím, 
Ïe i kdyÏ si to neuvûdomujeme, Praha 
v na‰em okolí nemá konkurenci a musíme
tomu pfiizpÛsobit svá oãekávání. Zklamaní
jsme ale rozhodnû nebyli a mnohé budovy
nebo mosty stojí za to vidût. V Budape‰ti
není velk˘ problém sehnat Budvar, PlzeÀ,
Staropramen ani Kru‰ovice, s jejich place-
ním uÏ ale problém docela je, takÏe my
jsme opût skonãili u osvûdãen˘ch místních
znaãek.

No a co to hlavní, co hudba? Musím
uznat, Ïe tento rok nebyla nabídka nijak
bohatá, ale na tak velkém festivalu vÏdy
nûco najdete. Pfiiznám se bez muãení, Ïe 
i pfies velkou nechuÈ pana M jsme si nene-

chali ujít koncert Pet Shop Boys, je to pfieci
jen legenda… no a taky jsme dvakrát
odpoãívali v Hare Kri‰na stanu, kde od
rána do veãera znûla do rÛzn˘ch melodií
stále stejná slova: „Hare Kri‰na, Hare Kri‰-
na, Kri‰na Kri‰na, Hare Hare, Hare Rama
…“ A nûkdy to váÏnû mûlo ‰mrnc. Hlavní
hvûzdou byli Faithless, které jsme také sly-
‰eli, ov‰em na‰i favorité to nebyli. Poslechli
jsme si zajímavé maìarské SKA (na jméno
si ov‰em nevzpomenu), Children of Bod-
dom nebo In Flames a i Chumbawamba
pfiedvedla to lep‰í ze svého repertoáru.
Svou povûst naprost˘ch blbcÛ potvrdili
Bloodhound Gang. Nejen naprosto stupid-
ními rádoby protiamerick˘mi komentáfii
(typu: „Hey, I would like to send ten dol-
lars to Al Kaida!“), ale hlavnû si celou dobu
mysleli, Ïe jsou v Bulharsku. Kromû oficiál-

ních kapel se kaÏdou noc porÛznu vytváfie-
ly skupinky, které pomocí rukou a klackÛ
bu‰ily do kontejnerÛ a kdyÏ se jim povedlo
chytit rytmus, bylo to strhující pfiedstavení.
Atrakcí bylo v areálu spoustu – bungee
jumping, paintball, fotbal ve vodû, fotbal
na kolmé stûnû, fotbálky, divadla, perfor-
mance… Na velmi vysoké úrovni byly sluÏ-
by, zejména v oblasti hygieny fungovalo
v‰e témûfi bezchybnû. Rozhodnû jsme
neãekali, Ïe záchodky budou kaÏd˘ den
nejen vypumpovány, ale i peãlivû vydezinfi-
kovány, vyãi‰tûny, uklizeny a dokonce
vybaveny toaletním papírem! Na ostrovû
bylo kromû nespoãtu hospod a stánkÛ se
suven˘ry (s velmi pfiijateln˘mi cenami, tak-
Ïe jsme tam nechali hromadu penûz) také
nûkolik bankomatÛ, stanice první pomoci,
internetové stany, policie, po‰ta, prodejny
v‰eho moÏného a smûnárny. Pfiedposlední
den jsem vyuÏil bankomatu a napakoval si
penûÏenku na nákup suven˘rÛ, ov‰em 
o 24 hodin pozdûji uÏ jsem zoufale bûÏel
do smûnárny s padesátikorunou, abych si
mohl koupit to poslední Ïivotnû dÛleÏité
pivo…

Potkali jsme i âecho-·v˘cara, kter˘ se 
k nám pfiihlásil díky mému triãku Rock for
people. BohuÏel jsem byl uÏ tak zblbl˘
konverzací v angliãtinû, Ïe to probûhlo asi
takhle: „Ahoj, vy jste z âech?“ „Do you spe-
ak English?“ „Né, ãesky!“ „JéÏi‰ no jó, já
debil…“.  Stejn˘ scénáfi se odehrál i pfii
cestû zpût na slovenské hranici: „Odkud
jedete?“ „Excuse me?“ „Odkud jedete?“ 
„Z Budape‰ti. Proã jsem sakra fiek Excuse

me?“. Obecnû ale platí, Ïe s Maìary si ang-
licky moc nepokecáte, vût‰inou kdyÏ na
nás spustili a my to chtûli pfieloÏit do ang-
liãtiny, obrátili oãi v sloup a ode‰li. A lep‰í
to kupodivu nebylo ani s mnoh˘m perso-
nálem v obchodech i restauracích. Zajíma-
vé bylo i udávání poãtu rohlíkÛ v super-
marketu. KdyÏ nepro‰lo ten, zehn, deset
ani zoufalé desaÈ, mé prsty na rukou situa-
ci rychle objasnily (je‰tû Ïe mám v‰echny).
KaÏdopádnû je ale maìar‰tina velmi zají-
mav˘m a svébytn˘m jazykem. Má svÛj
vlastní v˘raz napfiíklad i pro policii (pokud
si dobfie pamatuji, psalo se to Rendörség)
a dokonce i pro mezinárodnû uznávaného
Spidermana (Pokémbér).

Na cestu zpût jsme si je‰tû naplánovali
dal‰í vykoupání v Balatonu (mûli jsme
peníze pfiesnû na vstup) a panu J se
povedlo pfiesvûdãit ostatní, aby u‰etfiili je‰-
tû na úschovnu. TakÏe jsme si dali ve‰keré
doklady, klíãe od auta, foÈák atd. do skfiíÀky
a klíã dostal pan J. Netu‰ili jsme ale, jak˘ je
pan J nezodpovûdn˘ idiot, neboÈ klíã vzá-
pûtí ztratil. TakÏe musel jít vysvûtlovat…
Pokou‰el jsem se maìarsky hovofiící Ïenû
objasnit o co jde, coÏ se mi nakonec
pomocí posunkÛ povedlo. Rozhodnû jsem
jí nepotû‰il. Îe jsem blbec dokázala vypo-
sunkovat velmi srozumitelnû. Zavolala si

maìarsky hovofiícího kolegu, kter˘ ov‰em
konverzaci pfiíli‰ neoÏivil. První nemaìarské
slovo, které jsem od nûj zaslechl bylo kri-
minalpolizei. Navíc se oba tváfiili, Ïe moje
vysu‰ená hlava by byla docela hezk˘ suve-
n˘r. Je‰tû ‰tûstí, Ïe se objevila anglicky
plynnû hovofiící brigádnice. Byla jako slun-
ce, které rozehnalo mraky. V‰ichni se zaãali
usmívat a nakonec jsme si docela hezky
popovídali. Místo kriminalpolizei jsem
pánovi zaplatil dvû piva, naãeÏ skfiíÀku
ochotnû vypáãil. O záÏitek bohat‰í a úplnû
na mizinû jsme vyrazili k domovu. Opût
jsme se naveãefieli v Brnû (zase banko-
mat…), po instantním strádání na festivalu
jsme neváhali utrácet za pfiepychové steaky
u Dona Miguela. A najednou bylo pÛl dru-
hé ráno, já leÏel v posteli a bylo po v‰em. 

Strávili jsme v Maìarsku více neÏ t˘den
velmi solidnû vyplnûn˘ zábavou a kulturou
za cenu ne vy‰‰í neÏ pût aÏ ‰est tisíc. Na
zahraniãní dovolenou to vÛbec není ‰patné
a pokud o prázdninách touÏíte podniknout
nûco vût‰ího jen nevíte co, kouknûte se na
www.sziget.hu a najdete inspiraci.

Vojtûch Bednáfi

Týden na ostrově hudebních pokladů
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Tipy, jak
přežít tohle  

město
TIP 1: Proã se neohfiát na v˘stavû?

Samozfiejmû, Ïe v˘stavní sínû nemusejí
slouÏit jen k povzná‰ení du‰í, ale v de‰ti-
vém podzimu je lze vyuÏít i jako ohfiívárnu
ãi k ukrácení dlouhého ãasu, kdyÏ dorazíte
na místo schÛzky o pÛl hodiny dfiív. Zajít
do takové v˘stavní sínû je lep‰í neÏ pfie‰la-
povat venku, kde fouká a krápe. Je pravda,
Ïe se za v˘stavu obãas platí, ale nikdy pfies
deset korun. Za tyhle peníze pak získáte
navíc konverzaãní téma, které urãitû vyuÏi-
jete, kdyÏ koneãnû dorazí na rande i druhá
poloviãka. Nûkdy kromû ohfiátí i nûco hod-
notného uvidíte. NemÛÏu zapomenout na
teplo na v˘stavû, která probûhla v radnici
na jafie. Lidi z místních stfiedních ‰kol foto-
graficky i v˘tvarnû zachytili netypickou tváfi
mûsta. Zvídav˘m pohledem odhalili leccos
neobvyklého, ale dokázali najít nov˘ roz-
mûr i v okoukaném. Stejnû tak nemÛÏu
zapomenout na jednu dávnou v˘stavu 
v galerii Na dvorku, kde si v trávû hrála
baculatá mofiská panna na pozadí vodopá-
du, z nûjÏ se pfii bliÏ‰ím prozkoumání
vyloupla malba katedrály. Stejnû tak mi ve
vzpomínce utkvûl jeden úkryt pfied de‰tûm
na v˘stavû v galerii Pod Kamennou Ïábou,
kde umûlkynû vystavovala andílky - pol-
‰táfiky, do nichÏ obtiskla své tûhotné bfií‰-
ko. Jediná v˘stavní síÀ, kde je stále dost
zima, je DÛm umûní na námûstí. Pr˘ razí
minimalistickou koncepci… V praxi to
ov‰em vypadá tak, Ïe tam vût‰inou jsou
bílé holé stûny, na nich visí bílá nebo ‰edá
plátna, ze kter˘ch mám depresi a je mi
zima. Nevím, jestli si na‰e mûsto mÛÏe
dovolit v hlavním v˘stavním sále tak
nároãné umûní. Naposledy zaujali pfied
pûti lety v˘stavou úÏasného Petra Nikla,
kter˘ dokáÏe v umûní uplatnit v‰echno, 
co najde na smeti‰ti svûta. U‰la 
i letní v˘stava fotografick˘ch portrétÛ ães-
kobudûjovického fotografa Michala TÛmy.
AspoÀ jsem koneãnû zjistila, jak vypadá
Vaculík nebo Lustig (mimochodem tomu
pfiipsal nûkdo k popisce dûvkafi, coÏ gale-
ristÛm zfiejmû nevadilo, a tak to tak necha-
li). Vidíte, Ïe lze nûkdy na to ohfiátí vzpo-
mínat lépe neÏ na mrznutí u ka‰ny. A kam
se pÛjdete ohfiát vy?         Lenka Housková 

Ve dnech 17. a 18. záfií bylo v rámci
DnÛ evropského dûdictví vefiejnosti
zpfiístupnûno nûkolik historicky
zamûfien˘ch objektÛ. Mohli jste nav-
‰tívit jindy nepfiístupná místa, nikde
po vás nechtûli vstupné. 
Ve dvû odpoledne jsme s odborn˘m
komentáfiem pro‰li mnohá z nich.
âermákÛv dÛm zaujal pfiedev‰ím
stropem, gotick˘ srub zase v‰ím, uÏ
proto, Ïe do dne‰ka nevyhofiel. V Bis-
kupské zahradû jsme si odpoãinuli,
do Solnice jsme jenom nakoukli. 
Pfii dÛkladné prohlídce radnice jsme
neopomenuli svatební síÀ, ani míst-
nost, kde zasedá mûstská rada. Na
stfie‰e to moc nefoukalo, a tak v‰ich-
ni fotili do aleluja.
V rámci 50. v˘roãí vzniku ãeskobu-
dûjovického archivu jsme nav‰tívili
archivní depozitáfi i restaurátorské
dílny, na v˘stavû jsme mohli shléd-
nout soutûÏní pfiehlídku v oboru
umûlecké kniÏní vazby a také nej-
star‰í ãeskobudûjovické mûstské lis-
tiny z let 1296 a 1297.

Petr Kindlmann

Dosud jedin˘ do ãe‰tiny pfieloÏen˘ román
Huberta Selbyho (mlad‰ího) Rekviem za
sen (1979) je jedna z nejlep‰ích knih zab˘-
vajících se závislostí a mÛÏe se bez obav
mûfiit i s titány typu Trainspotting. Hlavními
hrdiny jsou bûloch Harry Goldfarb a jeho
ãern˘ kamarád Tyron C. Love. Oba jsou
bezv˘znamn˘mi feÈáky, ktefií si prozatím
Ïivot skvûle uÏívají a „mohou s heroinem
kdykoli pfiestat – jenom zatím nechtûjí.“
KdyÏ se jim naskytne moÏnost vydûlat

balík na prodeji velkého mnoÏství heroinu 
a obchody se zaãnou slu‰nû rozjíÏdût, mají
splnûní sv˘ch snÛ o lep‰ím Ïivotû na
dosah. 
Paralelnû se odehrává pfiíbûh Harryho mat-
ky Sáry, která tráví svÛj Ïivot pfied televizní
obrazovkou. Sára sní o úãasti v populární
televizní show a její závislost na televizi
postupnû sílí stejnû jako závislost Harryho
a Tyrona na heroinu – a stejnû tak ji pfiive-
de na hranici fyzického i psychického
zhroucení. KdyÏ se koneãnû dostane do
péãe lékafiÛ, závislost lékafiÛ na vlastním
egu a dogmatismu ji definitivnû zniãí. Mla-
d˘ lékafi prohraje svÛj boj s autoritami 
a Sáfie se tak namísto bûÏn˘ch lékÛ dosta-
ne extrémnû drastické léãby. Ani Harry a
Tyron se závislosti nedokáÏí zbavit a jejich
konec je tragick˘, tentokrát se o nûj posta-
rá závislost „jiÏansk˘ch“ policistÛ na ustále-
n˘ch konvencích – to poslední co jsou ve
svém vidláckém mûstû ochotni tolerovat
jsou dva feÈáci z New Yorku, jeden z nich
navíc ãernoch. 
Rekviem za sen je zajímavé ãtení i po for-
mální stránce, Selby se totiÏ vymanil ze
závislosti dialogÛ na uvozovkách a vlast-
ních fiádcích. Je to v˘borná kniha, kterou
nakonec jistû ocení i feÈáci, nováci, lékafii 
a vidláãtí ‰erifové.               Vojtûch Bednáfi

Z tiskařova 
archivu:

Hubert
Selby
REKVIEM
ZA SEN

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2004

Pohled na námûstí ze stfiechy radnice

Gotick˘ srub Otakarova ba‰ta, Biskupská zahradaÎelezná panna, Biskupská zahrada 

Maliãká ãást archivu Proã jsou dny evropského dûdictví?
Historicky první "Dny otevfien˘ch dvefií
památek" (European Heritage Days - EHD)
se konaly v roce 1984 z podnûtu Francie.
Prvotní my‰lenkou bylo umoÏnit ‰iroké
vefiejnosti náv‰tûvu nejrÛznûj‰ích památek,
pfiedev‰ím tûch, které jsou jinak bûÏnû
nepfiístupné. Cílem akce je téÏ hledání
cest ke kofienÛm na‰í, evropské i svûtové
civilizace.

Vitacit, kanagom, tesilky – nûkolik symbolÛ
svûta, v nûmÏ byli lidé nejen lidmi, ale
zároveÀ soudruhy. Vitacit, nápoj v prá‰ku,
se v tekutinû nerozpou‰tûl, kanagom ‰lo
vyuÏít ke v‰emu moÏnému jen ne ke sle-
pování a tesilky získaly v˘sadní místo jako
dÏíny komunistÛ. A nejen na tyhle znaky
sedmdesát˘ch let vzpomíná Bohuslav
Vanûk – Úvalsk˘  ve své nové knize 
s ponûkud komplikovan˘m názvem  Bram-
bora byla pomeranã mého dûtství. 
Základ románu tvofií pomûrnû volnû fiaze-
né pfiíbûhy z dûtství hlavního hrdiny s nety-
pick˘m jménem Piolin a jeho kamarádÛ 
z praÏské periferie. Dalo by se fiíct: klasika.
Bitky mezi znepfiátelen˘mi partami hájícími
ãest sv˘ch ãtvrtí (Spofiilova a Zábûhlic), prv-
ní projevy érota (aÈ uÏ je pfiedstavuje
nevinné a rozpaãité drÏení se za ruce se
spoluÏaãkou ze Z· nebo silácké fieãi nad
polonah˘mi kráskami v pa‰ovaném erotic-
kém ãasopise zahraniãní provenience) 
a také prÛ‰vihy a lumpárny, kter˘ch lze
vymyslet tolik, Ïe by jistû vydaly i na nûko-
lik podobn˘ch románÛ. Klukovská dobro-
druÏství sice od dob Káji Mafiíka a malého
Bob‰e trochu zhrubla, jinak v‰ak zÛstávají
(i v literatufie) vcelku nezmûnûná. Promû-
Àují se pouze kulisy, v nichÏ se Ïivot ode-
hrává - z idylické hájovny aÏ na praÏskou
periferii sedmdesát˘ch let. Doba normali-
zace je ostatnû nyní, kdy uÏ ji dávno odnes
ãas, pfiitaÏlivé téma. Kdo by se rád neohlé-
dl za sv˘m dûtstvím pln˘m komunistick˘ch
vymoÏeností (od slova „vymoci si“), jako

byly povinné náv‰tûvy sovûtsk˘ch filmÛ,
lampiónové prÛvody a jist˘ vzestup ve spo-
leãenské  hierarchii na ose „Jiskra – Pion˘r
– SSM – KSâ“?  
Vzpomínat na „rudá sedmdesátá“ spolu 
s Úvalsk˘m je sice jednodu‰‰í neÏ poslou-
chat projevy komunistick˘ch papalá‰Û, ale
ne o moc. V románu Brambora byla pome-
ranã mého dûtství totiÏ na ãeskou scénu
vstupuje nov˘ typ literárního hrdiny –
dvouhlavé dítû. Piolin, hlavní postava, má
dvû hlavy, coÏ jej jako „komunistick˘ zme-
tek“ pfiedurãuje nejen daleko od oãí moc-
n˘ch, na periferii mûsta, ale i na periferii
Ïivota. âtenáfii se na zaãátku románu Piolin
jeví pouze jako autistické, lehce schizofren-
ní dítû, neÏ je ozfiejmeno, Ïe je „handica-
pován“ spí‰e fyzicky. K ãemu je ov‰em dru-
há hlava dobrá? Pfiekvapivû hraje tento
v˘rÛstek, kter˘ není ani fyzicky funkãní,
zásadní roli – vypravûãe. S Piolinem proÏí-
vá po svém stejné pfiíbûhy uvûznûn v jed-
nom tûle, bojuje s ním o moÏnost, dokázat
pfiízeÀ spoluÏaãce Lilu, která Piolina nezají-
má, ale „toho druhého v nûm“ ano. Pfiesto-
Ïe „ten druh˘“ nakonec Piolinovo tûlo ãás-
teãnû ovládne, stále spolu tvofií celkem
harmonick˘ celek, kter˘ to dotáhne aÏ na
prezidenta sjednocené Evropy. Tady vstu-
puje do románu futuristick˘ prvek. Pfiesto-
Ïe hlavním tématem knihy jsou sedmdesá-
tá léta, jeÏ podle autora charakterizuje
mimo jiné i „anticharta, moskviãe, nepoÏi-
vatelné kubánské pomeranãe, pfiedstírané
nad‰ení a zákazy“, odhaluje tu Úvalsk˘ 

svoje „vize“ budoucnosti (která  v‰ak stále
nese urãité rysy totalitního systému). 

JenÏe tyto pfiedstavy o budoucnosti, stej-
nû jako Piolinovy dvû hlavy nemají v romá-
nu zfiejmû Ïádné v˘razné opodstatnûní,
snad kromû toho, Ïe se snaÏí z obyãejn˘ch
klukovsk˘ch pfiíbûhÛ vytvofiit nûco neotfie-
lého. Piolinova druhá hlava je sice pro
autora v˘chodiskem k nûkolika vtipÛm, 
z nichÏ jedním z nejlep‰ích je naráÏka
„dvouhlav˘ draku“, jímÏ Piolina titulují spo-
luÏáci. Vût‰ina vtipÛ, které jsou pro Úval-
ského knihy tak typické, vychází ov‰em
stejnû ze situací, které s postiÏením hlavní-
ho hrdiny nemají co dûlat. Komická jsou uÏ
sama pfiíjmení ãlenÛ Piolinovy party: Ale‰
Masaryk a Emil Hácha, ktefií hájí svobodu
své „svobodné zábûhlické republiky“.
Témûfi geniální je i slovník pfiipojen˘ ke
knize a vysvûtlující nûkteré socialistické
reálie. BohuÏel do tohoto slovníku proniká
právû onen futuristick˘ rys, takÏe se dozví-
me, Ïe „civilizace s dopisy zúãtovala 
jednou pro vÏdy“, nebo „lidstvo se ‰ípkÛ
definitivnû zbavilo“.  Tyhle vzpomínky na
budoucnost vyznívají ponûkud prvoplánovû.
KníÏce by prospûlo, kdyby autor nehledal
cesty, jak dûj ozvlá‰tnit, ale zamûfiil se na
komunistické ikony, které pfiispûly k fra‰ko-
vitosti té doby.  Sedmdesátá léta sv˘m
zpÛsobem skuteãnû smû‰ná alespoÀ 
„v pohledu do zpûtného zrcátka“ byla, a to
i bez dvouhlav˘ch PiolinÛ. 

Lenka Housková 

R O M Á N  Z  D O B Y  F R O N T  N A  P O M E R A N Č E



3000 slov

vedneměsíčník/11S 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

Politick˘ systém, ve kterém právû Ïijeme,
mnozí naz˘vají standardní demokracií. Slovo
demokracie patfií k zaklínadlÛm tohoto stole-
tí; ãím ãastûji je uÏíváno, tím je prázdnûj‰í 
a lze jím pojmenovat prakticky kaÏd˘ stav.
Nevadí uÏ ani oligarchick˘m ani diktátorsk˘m
reÏimÛm, ba je v nich s oblibou uÏíváno, 
a také u nás dosáhlo pozoruhodné bezv˘-
znamnosti. Je demokracie v na‰em pojetí
pfiehledn˘ a uspofiádan˘ systém, kter˘ napo-
máhá ãlovûku v seberealizaci? Anebo je to
systém, kter˘ se uÏ vymkl zraku i kontrole a u
nûhoÏ si nemÛÏeme b˘t jisti, zda se nezaãíná
obracet proti ãlovûku? Ze souãasného uvaÏo-
vání o demokracii se vytratilo rozpoznávání
mezi tûmito dvûma póly.

Leckomu pfiirozenû záleÏí na tom, aby sou-
ãasn˘ politick˘ systém byl demokracií naz˘-
ván – a mnoh˘m to nazvání samo o sobû sta-
ãí. Není ov‰em tím potfiebnûj‰í zkoumat, co
v‰echno mu zÛstáváme dluÏni?

Ideálem v na‰ich pfiedstavách o demokracii
– pokud se dnes je‰tû hodí mluvit o ideá-
lech – je svobodn˘ obãan. Tedy ten, kter˘
ví, co chce, realizuje se jako nezamûnitelná
lidská bytost, své tuÏby kultivuje tak, aby
nemífiily proti ostatním, je vybaven k tomu,
aby tyto tuÏby naplnil, a má pro to prostor.
Souãasná demokracie v‰ak rafinovanû udr-
Ïuje ãlovûka ve stavu, kdy vlastnû neví, co
chce – snad krom toho, Ïe se chce bavit,
rád by zbohatnul a nechce b˘t obtûÏován.
Vyvinula se v mechanismus, kter˘ tfií‰tí
pozornost bezpoãtem aktuálních nabídek 
a odpoutává ji od v‰ech dlouhodob˘ch
zámûrÛ. Lidé se pfiebírají spoustou moÏ-
ností, aby nakonec k˘vli na to, co je jim
podsouváno, aÈ uÏ byznysem ãi politick˘mi
dravci. Souãasná demokracie také dokona-
le rozpou‰tí jakoukoli pfiedstavu o nezamû-
nitelné lidské bytosti: v˘teãnû rozvinula
schopnost kdykoli nahradit kteréhokoli
ãlovûka k˘mkoli dal‰ím, pfiiãemÏ univerzál-
ní nahraditelnost dokonce pokládá za nej-
lep‰í dÛkaz své funkãnosti. Nejdovednûji
ov‰em degraduje to, ãím se ãlovûk teprve
stává autentickou osobností, totiÏ sluÏbu:
kaÏdému sugeruje pfiedstavu, Ïe je pfiede-
v‰ím tfieba slouÏit sám sobû.

Jin˘mi slovy: ná‰ demokratick˘ systém ani
nesleduje skuteãné lidské tuÏby (vnímá
totiÏ jen ty, které sám umûle vytváfií), ani
neoceÀuje nezamûnitelnou lidskou tvofii-
vost (naopak – Ïije z masovosti a roste 
s ní), ani nepodporuje ãlovûka v hledání
autentické Ïivotní role (neboÈ toto hledání
vymûnil za materiální blahobyt).

Souãasná bezstarostnost, s níÏ neregistruje-
me, ãi dokonce vûdomû pfiijímáme v‰echny
vnitfiní promûny demokracie, pfiekraãuje práh,
za nímÏ uÏ demokratick˘ systém nebude
moÏné demokratickou cestou opravovat ani
udrÏet. UÏ teì je zfiejmé, Ïe se nám svou
silou vymyká; je tím ménû kontrolovateln˘, oã
víc se vzdaluje ãlovûku a oã více Ïiví a repro-
dukuje sám sebe.

Kde v‰ude se to projevuje a o jaké projevy
jde?

Pfiedev‰ím – sám základ demokracie se z na‰í
praxe vytrácí, neboÈ lidé se témûfi nepodílejí
na moci. MoÏnost podílu jim sice nikdo nebe-
re, ale chuÈ ztratili v‰echnu: politika, pÛvodnû
správa vûcí vefiejn˘ch, se dávno vzdálila
pojmu „spravování“. Stylem do té míry pfiipo-
míná jarmark nebo kasino, Ïe zodpovûdné-
mu ãlovûku nedává pocit vlivu na dÛleÏité
vûci. Vzniká tak demokracie teoretická – s
propracovan˘mi úvahami o úãasti lidí, ale bez
jejich úãasti. Demokracie s vládou profesioná-
lÛ a s letargií vût‰iny. Tento stav, pfiiznejme si,
mnoh˘m vyhovuje, av‰ak v tom leÏí jedno 
z jeho rizik. O demokracii mluvit nelze: není
pravda, Ïe podstatou vlády lidu mÛÏe b˘t
pouhá moÏnost vládnout a Ïe tato moÏnost
nahrazuje skuteãné, realizované spolurozho-
dování o spoleãn˘ch vûcech. Demokracie bez
praxe prostû není demokracií: vÏdyÈ teoretick˘
podíl lidí na moci dobfie snese i kter˘koli
totalitní reÏim.

Ve skuteãném podílu na moci dnes lidem
brání prostfiedky nepfiíli‰ viditelné, nepfiíli‰
uvûdomované, ale o to úãinnûj‰í. Zbavit vefiej-
nost podílu na moci lze bez represí, mnohem
snáze a dokonaleji: postaãí znepfiehlednit
vefiejn˘ prostor, postaãí oslabit jeho fiád 

a logiku – tedy v‰echno to, oã se opírá lidská
racionalita. Postaãí vzbudit dojem, Ïe svût je
tak pestr˘ a mnohotvárn˘, Ïe není moÏné 
v nûm sledovat souvislosti. Dopad je pfievrat-
nûj‰í, neÏ by se kdokoli odváÏil myslet: lidé se
mûní v celkem poslu‰né stádo, které ãasem
sice nesnese nic, co by jakkoli pfiipomínalo
v˘chovu nebo vyÏadovalo kázeÀ, av‰ak ochot-
nû pÛjde za kaÏd˘m, kdo ho povede s patfiiã-
n˘m optimismem, úsmûvem, sebevûdomím
vûdoucího a nenároãnou vlídností.

Prostfiedí, v nûmÏ rozum nemá dostatek
„odrazn˘ch ploch“, nás postupnû vrací do
mytick˘ch ãasÛ: lidé opût mají pocit, Ïe jejich
osud se tvofií kdesi jinde neÏ v jejich dosahu
a Ïe na to prakticky nemohou mít vliv. Îe 
v dûjích a událostech tohoto svûta se není
moÏno vyznat, a pokud ano, je to úloha jen
pro „ty nahofie“. Návrat spoleãnosti k mytické-
mu my‰lení znamená ov‰em ideální stav pro
v‰echny, kdoÏ jsou u moci a chtûjí tam dlou-
ho zÛstat.

MoÏná i proto jsme s pozoruhodnou suges-
tivností pfiesvûdãováni, Ïe právû souãasná
podoba demokracie je pfiese v‰echnu bídu
jediná moÏná. Ocitáme se tak v pfiíznaãném
paradoxu: jedním dechem mluvíme o demo-
kracii – vládû lidu a správû vûcí sv˘ch – 
a zároveÀ o tom, Ïe nemá cenu se o nûco
snaÏit; zpochybÀujeme vlastní moÏnosti i ‰an-
ce b˘t sly‰en ãi vnímán, av‰ak sám pojem
demokracie ponecháváme bez pochyb.

Pro kaÏdé spoleãenské uspofiádání platí, Ïe
oã ménû motivuje obãany k aktivitû, o to víc
napomáhá mocichtiv˘m jedincÛm. Tûm
ov‰em slouÏí i to, u ãeho takov˘ vliv zatím
nehledáme: v‰e, co oslabuje váhu argumentu
a argument nahrazuje pocitem, v‰e, vlivem
ãeho se oslabuje rozpoznávání kvality a na
místo kvality se staví mnoÏství. Pokud víc neÏ
pravdivá fieã pÛsobí fieã opakovaná, pokud
hlasitost má vût‰í vliv neÏ pfiesnost, pokud
vtip a zlehãení poutají víc neÏ závazné slovo,
není nadûje, Ïe zvítûzí spoleãn˘ zájem –
nebude totiÏ ani formulován. O to snáz se
prosadí ti, ktefií touÏí po moci a ovládnou pro-
stfiedky masového pÛsobení.

Zdálo by se, Ïe pilífi masového pÛsobení,
demokratická média, uvyklá na jistou míru
svobody, mocichtiv˘m jedincÛm neslouÏí a z
povahy ani slouÏit nemohou. Dfiívûj‰í pfiedsta-
va novináfiÛ plnících politické pfiíkazy je stûÏí
myslitelná. Pfiitom v‰ak – jakkoli to dosud
nûkomu mÛÏe znít pfiekvapivû – není pravda,
Ïe Ïijeme v dobû bez cenzury. V novinách
sice nenacházíme viditelné mezery po zaba-
ven˘ch textech ani necítíme v‰udypfiítomn˘
dozor fiídících orgánÛ, cenzuru si neuvûdo-
mujeme a moÏná ani nepfiipou‰tíme, ale 
v tom je nakonec její nejvût‰í síla: zatímco
jindy bychom ãetli mezi fiádky a po informa-
cích doslova pátrali, dnes – v ãase informaã-
ního pfietlaku – informace automaticky, bez
pfiem˘‰lení registrujeme, a tím i v nekontrolo-
vaném mnoÏství vstfiebáváme. Nevnímáme
pfiitom, jak silnû média sama sebe spouta-
la: jejich jedin˘ zájem, totiÏ prodejnost,
skrytá pod pojmy ãtenost, sledovanost ãi
poslechovost, diktuje práci novináfiÛ do té
míry, Ïe vytváfií nejnepropustnûj‰í (a nejne-
bezpeãnûj‰í) cenzuru v‰ech dob. Ta uÏ
témûfi nedává ‰anci dozvûdût se o událos-
tech, které mají dlouhodobé a dÛleÏité dopa-
dy, neboÈ zvefiejnûny smûjí b˘t jenom ty, kte-
ré pfiiná‰ejí okamÏité vzru‰ení ãi zábavu. To,
zda nám pomáhají vyznat se ve svûtû nebo
nás naopak matou, se neposuzuje.

Není pravda, Ïe dnes mÛÏeme mít od médií
odstup a Ïe si pfii jejich pÛsobení bez potíÏí
zachováváme vlastní zdrav˘ názor. Stejnû tak
není pravda, Ïe nás média pouze informují:
velkou mûrou nás také formují – víc, neÏ si
sami pfiipou‰tíme, a mnohem víc, neÏ hlásají
ti, ktefií médiím vládnou. Jistû i ãlovûk sledují-
cí dennû obrazovku bude pfiesvûdãen, Ïe je
stále schopen nezávislého pohledu na svût:
bude to tvrdit se stejnou rezolutností, s jakou
fiíká kufiák, Ïe mÛÏe s koufiením kdykoliv pfie-
stat. Málokdo pfiipou‰tí, Ïe média natolik
zahltila na‰i pozornost, Ïe pro nás prakticky
neexistuje nic neÏ to, co jsme ãetli v novi-
nách, sly‰eli v rozhlase ãi vidûli v televizi. O co
se média nezajímají, to zpravidla ani my
nebereme v potaz.

Nemá smysl pfiedstavovat si Ïivot bez médií.
Média potfiebujeme – ale motivovaná také

nûãím jin˘m neÏ momentálním ziskem, aÈ
uÏ finanãním ãi politick˘m. Je tfieba podpo-
rovat a chránit právû ta, která sledují obecn˘
prospûch, mají jasnû definovan˘ zámûr, nefií-
dí se pfiedev‰ím tlakem trhu a odolávají vlivu
politikÛ. KaÏd˘, kdo jejich roli zlehãuje – coÏ
se ãasto dûje pod rou‰kou pochyb o smyslu
médií vefiejnoprávních – by mûl b˘t volán 
k zodpovûdnosti.

Jak ukazuje zku‰enost posledního desetiletí,
není pravda, Ïe kdyÏ lidé mají moÏnost
dozvûdût se v‰e, budou se chtít dozvûdût to
podstatné. Není také pravda, Ïe média
mohou svému poslání dostát pouh˘m
kupením informací. Je tfieba pfiestat poklá-
dat kupení informací za nezbytn˘ projev
svobody: jako v‰e, co se dot˘ká ãlovûka 
a oslovuje jej, mají i informace sledovat
souvislosti a smysl, jinak se stávají odpa-
dem, kter˘ zneãi‰Èuje svût. Od novináfiÛ lze
pln˘m právem Ïádat, aby tento odpad
nezmnoÏovali – a aby svût pomáhali zpfie-
hlednit, nikoli zanést.

My‰lenka, Ïe by svût podávan˘ médii mohl
b˘t pravdiv˘m svûtem, je sice opu‰tûna 
a pravdivost od médií patrnû nikdo neoãeká-
vá, ale tím ochotnûji stále vûfiíme, Ïe máme
média v moci a Ïe k tomu, abychom se nena-
kazili nepravdiv˘m obrazem svûta, postaãí
zachovat si ve vztahu k nim zdravou nedÛvû-
ru. Je to v‰eobecnû sdílen˘ omyl – jestliÏe
nemáme Ïádné jiné kritérium neÏ média,
mají média v moci nás.

Vidûní svûta, získávané z médií, mÛÏe b˘t
vyváÏeno jen vlastní autentickou zku‰eností.
Není ov‰em pravda, Ïe autentické zku‰enosti
má kaÏd˘ ãlovûk dostatek, jaksi samozfiejmû
a „od pfiírody“. Pro mnoho lidí je nesnadné
vyhledávat záÏitky bez médií; vÏdyÈ ani kon-
takty s dal‰ími lidmi nenalézají lehce. Praxe
ukazuje, Ïe autentická zku‰enost, kterou
ãlovûk potfiebuje, aby mohl pravdivû spatfiit
a poznat sám sebe, uchopit svÛj Ïivot 
a nakonec díky tomu Ïít ‰Èastnû, vzniká
teprve spoleãn˘m ãinûním – sdílen˘m
záÏitkem, neanonymní prací na díle, které
alespoÀ trochu pfiesahuje horizont jednoho
ãlovûka. Pfiíkladem toho nemÛÏe b˘t obsta-
rávání majetku, ale ani masová zábava;
jsou to naopak ãetné podoby obãanského
sdruÏování, spolková ãinnost, vefiejná
angaÏovanost. Právû ty je tfieba povaÏovat
za dÛleÏité a podporovat je tím zodpovûd-
nûji a váÏnûji, ãím ménû jsou mezilidské
vztahy bezprostfiední a ãím více jsou pro-
stupovány médii.

Stalo se ale zvykem mûfiit úroveÀ demokracie
– a potaÏmo i kvalitu Ïivota – nikoli obãan-
skou ãinorodostí, n˘brÏ mnoÏstvím moÏností,
které nás obklopují. Po letech totalitní unifor-
mity se zdá, Ïe mnohost a pestrost je sama 
o sobû dostateãnou zárukou demokracie 
a spoleãnost je tím demokratiãtûj‰í, ãím více
moÏností nabízí. V tomto smyslu je ná‰
systém napohled ‰tûdr˘ jako nikdy dfiív. Nikdy
jsme nic podobného nezaÏili a máme ten-
denci se kochat: mnoÏstvím Ïivotních cest,
mnoÏstvím my‰lenkov˘ch proudÛ (alespoÀ
zdánliv˘m), mnoÏstvím pfiíleÏitostí k seberea-
lizaci, mnoÏstvím nabídek v‰eho druhu. Jejich
uÏiteãnost a smysluplnost, a ov‰em ani jejich
opravdovost nebo domnûlost nehodnotíme 
a kaÏdou dal‰í nabídku automaticky pokládá-
me za pfiínos – v domnûní, Ïe proti negativ-
ním vlivÛm v‰ech nabídek jsme plnû poji‰tûni
tím, Ïe je nemusíme akceptovat. Nabídková
lavina má ov‰em neãekan˘ dopad. O to
nebezpeãnûj‰í, Ïe ho zatím nejsme ochotni
sledovat, a to ani u sebe sam˘ch, natoÏ pak 
v mûfiítku ‰ir‰ím: velká nabídka moÏností,
zesílená sugescí, Ïe v‰echny máme na
dosah, nás paralyzuje. Budí totiÏ klamné
mínûní, Ïe ãlovûk nemusí dûlat nic a stále má
v‰echno k dispozici. Rozmazluje nás zálud-
n˘m pocitem uspokojení: mnohé je na dosah
ruky, jen si to vzít; kdybychom chtûli, tak
mÛÏeme – nic nám pfiece nebrání. DÛsled-
kem je jednak nejvût‰í myslitelná míra pasivi-
ty a jednak pozoruhodná loajalita k systému,
ve kterém Ïijeme. Je to ov‰em lenivá loajalita;
pramení pouze z toho, Ïe jsme neustále uji‰-
Èováni o vlivu, kter˘ máme na dûní kolem
sebe (i kdyÏ se nijak nesnaÏíme), a o tom, Ïe
ná‰ hlas bude sly‰en, jakmile budeme chtít 
(i kdyÏ jsme si to nikdy nezkusili). V nevypoãi-
tatelném mnoÏství moÏností se na‰e chování
stává snadno vypoãitateln˘m; jsme doslova
zne‰kodnûni tím, co v‰echno smíme.

Nechceme-li upadnout do stavu ochromení
(paradoxnû v prostfiedí plném akãních
v˘zev, dynamick˘ch rÛstÛ ãi progresivních
trendÛ), nezb˘vá neÏ pfiestat uctívat teore-
tickou svobodu nevyuÏívan˘ch moÏností.
To, co je nám nabízeno, je tfieba nejen sou-
stfiedûnû rozli‰ovat a tfiídit, ale také mno-
hem pfiísnûji neÏ dosud posuzovat z hledis-
ka smyslu. Na místû je i vy‰‰í ostraÏitost
vÛãi v‰em hlasÛm, které argumentují v prv-
ní fiadû mnoÏstvím – aÈ uÏ je sl˘cháme od
politikÛ, intelektuálÛ ãi sv˘ch nadfiízen˘ch.

Lze pfiitom ãekat, Ïe v˘zvy k této ostraÏitosti
vyvolají nevlídnou reakci: v‰e, co Ïádá aktivitu
bez okamÏitého zisku, mívá za následek
podráÏdûnost lidí ru‰en˘ch z odpoãinku. Nûk-
tefií budou rozãileni i napodiv váÏnû, jako
kdybychom teì ze v‰eho nejvíc potfiebovali
zimní spánek a pfiedãasné probuzení nás
ohroÏovalo na zdraví. Nebude ale právû tako-
vá reakce – lépe neÏ co jiného – nakonec
dostateãnou v˘povûdí o pokroãilém riziku?

Jistû ne kaÏdému se takto popsan˘ stav jeví
jako nebezpeãn˘. Pfiinejmen‰ím se setkáme 
`s podceÀováním a zlehãováním jeho dopa-
dÛ, coÏ je nejpohodlnûj‰í fie‰ení (ãlovûk vybí-
rající mezi mnoha moÏnostmi jiné neÏ poho-
dlné nevolí). Bezstarostnost patfií k pfiekvapi-
vû uznávan˘m hodnotám a vzdát se jí nebu-
de snadné; ostatnû, pro setrvání v ní je i dal‰í
dÛvod: souãasn˘ „kult profesionality“. V‰e, co
vyÏaduje alespoÀ minimálnû se seznámit se
situací, natoÏ pak dlouhodobû sledovat sou-
vislosti, s oblibou pfienecháváme odborní-
kÛm. âiníme to i tehdy, kdy si nemyslíme, Ïe
vûci rozumûjí lépe neÏ my (tendenci komen-
tovat a kritizovat jejich práci máme silnûj‰í
neÏ kdykoli dfiív); svûfiujeme jim vût‰inu ãin-
ností prostû proto, Ïe z nás snímají námahu 
a odpovûdnost. Mnohé z toho, co jsme dfiív
byli zvyklí sami rozhodnout, zadáváme profe-
sionálním firmám – ty nám dnes sdûlují, jestli
se dobfie oblékáme, jestli jsme náleÏitû aser-
tivní, jestli se mÛÏeme cítit zdravû, a v nepo-
slední fiadû i to, jaké máme (vefiejné) mínûní.
Stále víc pfienecháváme profesionálÛm 
i v‰echny roviny politiky: kdesi se patrnû zro-
dil pocit, Ïe tak jako bezpeãnost zemû mÛÏe
ubránit profesionální armáda (i to je ov‰em
omyl), mÛÏe armáda profesionálních politikÛ
obstarat fungování demokracie. A armáda
profesionálních novináfiÛ nás vãas upozorní
na nebezpeãí, do nûhoÏ se svou letargií
dostáváme.

Jednoznaãná zku‰enost z doby totality, Ïe
ãím ménû lidé mohou, tím více touÏí po
svobodû, je ponûkud zkalena paradoxní
zku‰eností, Ïe ãím více lidé napohled smû-
jí, tím vût‰í je jejich tendence odevzdat
svoji svobodu do rukou nûkoho jiného.

Vefiejn˘ prostor ov‰em nesmí b˘t vûcí pro
odborníky. Není pravda, Ïe kdyÏ svûfiíme poli-
tiku profesionálÛm, nebudeme se o ni muset
starat: je-li jak˘koliv mocensk˘ systém pone-
chán bez kontroly, dfiíve ãi pozdûji se nadlou-
ho kontrole vymkne. Odstra‰ujících pfiíkladÛ
najdeme v historii dostatek a ani pohled na
souãasné politiky nedává nadûji, Ïe by to
mohlo b˘t jinak. Nepoãítejme s tím, Ïe politici
budou mít zájem sobû sam˘m vytváfiet kon-
trolní mechanismy; ostatnû ani ty formy kon-
troly, které tu uÏ jsou, nikdy nebudou úãinné
bez na‰eho zájmu a úãasti. Sebelep‰í média 
i v‰emoÏné kontrolní instituce zÛstanou bez-
mocné, pokud jejich závûrÛm vûnujeme jen
typickou nevzru‰enou pozornost. Metod, kte-
ré na‰i pozornost spolehlivû naru‰ují, pfiitom
vymysleli profesionálové více neÏ dost.

V jaké situaci se tedy ocitáme? Namísto sna-
hy o proklamovanou „vládu vûcí sv˘ch“ jsme
se nechali vlákat do role publika, které si
(pomûrnû draze) platí politiky, aby ho bavili.
Nechali jsme se pfielstít pocitem, Ïe máme-li
jako publikum moÏnost tleskat ãi pískat, jsou
herci v na‰ich rukou; zapomínáme, Ïe i v
divadle to platí obrácenû – herci mají moc
nad publikem, nikoli naopak. A ãím ménû má
publikum autentick˘ch záÏitkÛ a zku‰eností,
tím snaz‰í je jím manipulovat: i podprÛmûrn˘
baviã ho dovede plánovanû rozesmát, rozãílit
ãi dojmout.

Souãasn˘ stav by tedy myslící ãlovûk mûl vní-
mat jako znepokojiv˘. Je tfieba zpozornût
vÏdy, jsme-li rozptylováni, obraceni kaÏd˘ 
k sobû samému a vábeni k pasivitû, byÈ podá-
vané jako „práce na sobû“; je tfieba zpozornût

tím spí‰, jestliÏe zjistíme, Ïe jsme na to v‰ech-
no ãím dál víc zvyklí. Je také naãase vûdût,
Ïe politika není z principu komplikovan˘,
neprÛhledn˘ svût, ve kterém se vyzná jen
jak˘si politick˘ specialista, ale Ïe je vûcí
vefiejnû pfiístupnou, a ov‰em také srozumi-
telnou: stále v ní totiÏ musí platit docela
jednoduchá, obecnû zfiejmá pravidla, jako
je slu‰nost, vûcnost a pravdomluvnost.
Neplatí-li, jde o chybu vládnoucích politi-
kÛ, nikoli o neschopnost obãana politice
rozumût.

Jednou z podivuhodn˘ch zábran v zapojení
do vefiejného Ïivota je pasivní pojetí slu‰nos-
ti. Poslední dobou se znovu vÏilo; nikdy neby-
lo dobré a není dobré ani nyní. Pfievládající
názor, Ïe b˘t slu‰n˘ znamená pouze nedûlat
„nic ‰patného“, signalizuje pováÏlivû neÏivot-
n˘ stav. Není pravda, Ïe kdyÏ my obãané
budeme slu‰ní, budou politici nuceni chovat
se stejnû; pfiesto jsme takové pfiedstavû pod-
lehli a domníváme se, Ïe kdyÏ se sami nijak
„nenamoãíme“, vznikne jakási obecná atmo-
sféra, v níÏ se nemohou dít zásadnû ‰patné
vûci. Tuto pasivní slu‰nost posiluje i novodo-
b˘ v˘klad noblesnosti: uãíme se, Ïe to, co se
nás pfiímo net˘ká, je záleÏitost druh˘ch a Ïe
je jaksi slu‰né a taktní se jim do ní neplést.
Absurdnû to nakonec vztahujeme i na politi-
ku, byÈ politika z principu nikdy neoplácí
neteãnost neteãností, vÏdy bude zasahovat
kaÏdého – vãetnû tûch, ktefií o ni nestojí – 
a bude ovlivÀovat i ty, ktefií sami na ni
nechtûjí mít vliv. Pokud tedy nehodláme
vyklidit spoleãn˘ prostor a upadnout do závis-
lé a nesvobodné existence, musíme trvat na
tom, Ïe skuteãná slu‰nost vzniká teprve 
`s ochotou a schopností postavit se proti kaÏ-
dému projevu neslu‰nosti. V demokracii pla-
tí, Ïe slu‰nost v soukromí sama o sobû
slu‰ností není.

Není pravda, Ïe demokracie mÛÏe existovat
tehdy, kdyÏ kaÏd˘ pracuje pfiedev‰ím ve svém
zájmu a stará se pfiednostnû o svoje blaho.
Tato vlastnost, kterou paradoxnû rádi demo-
kracii pfiipisujeme, je znakem docela jin˘ch
reÏimÛ: poslední léta komunismu byla typic-
ká právû tím, Ïe se ãlovûk staral jen o to své –
za cokoli dal‰ího byl dokonce trestán. Demo-
kracie ov‰em nemá b˘t stroj, v nûmÏ kaÏd˘
znamená lehce nahraditelnou souãástku neo-
hlíÏející se na celek; má to b˘t organismus,
jehoÏ Ïivot závisí na spoleãném úsilí v‰ech
jeho ãástí. A na spoleãném vûdomí, které je
propojuje.

Ani svût nemá pfiipomínat jen jakési fungující
soukolí, pfiestoÏe taková pfiedstava moÏná
leckomu staãí. Svût, ve kterém chceme Ïít,
má b˘t krásn˘ (jakkoli to slovo mÛÏe nûkomu
pfiipadat nepatfiiãné). Krásn˘ nejen napohled,
ale ve smyslu hlub‰ím: jde o krásu, která sig-
nalizuje lidské promûÀování, o krásu, která je
spojena s lidskou touhou zlep‰ovat sebe i v‰e
ostatní. Na cestû k tomuto ideálu je ov‰em
tfieba poprat se s my‰lenkou – dnes pohfiíchu
kontroverzní – Ïe v‰e, co na‰e civilizace dlou-
hodobû uznala za krásné, nevzniklo nahodile
ani z úzce osobních zámûrÛ, n˘brÏ vÏdy 
s jak˘msi vy‰‰ím ohledem. Krása se netvofií
kupením vûcí ani dynamick˘m stfiídáním jed-
nûch druh˘mi; je záleÏitostí promûny, a nelze
jí tudíÏ dosáhnout bez vztahu, kter˘ trvá po
del‰í dobu a kter˘ ãlovûka pfiesahuje. Cesta
vede jen pfies spolutvofiení a spolupodílení,
pfies spoleãn˘ zájem a spoleãnou aktivitu.
Znovu k tomu najít odvahu a motivaci je dnes
naléhav˘ úkol. ZváÏíme-li, Ïe spoleãné vûdo-
mí, souvûdomí, se stalo obávan˘m pojmem,
mÛÏe to b˘t úkol málem revoluãní.

·kola Aria, léto 2004

Je asi patrné, Ïe text 3000 ponûkud pfiesa-
huje obzor VDM. Jde o jakousi pfiedpublika-
ci, formulace nejsou moÏná úplnû definitiv-
ní. Snad se podafií text otisknout také 
v nûjak˘ch klasick˘ch novinách, ale, jak jste
si sami pfieãetli, nejde o text úplnû pohodln˘.
Zaruãil jsem se, Ïe ãtenáfii VDM dokáÏou
uãíst 3000 slov, coÏ je dnes  v novinách
v˘kon témûfi nadlidsk˘. KdyÏ uÏ jste tohle
dokázali, Ïádám vás je‰tû o jeden v˘kon.
Napi‰te, prosím, na boudal@email.cz jak˘-
koli svÛj, byÈ tfieba dvouslovn˘, komentáfi.
Není potfieba Ïádná akademická kritika,
ale názor plénu. První, co vás napadne. Je
to uãtitelné? Odnesli jste si z toho nûco?
Která ãást vás zarazila/zaujala? ...         (jb)

3000 slov patfiících tûm, ktefií pfiem˘‰lejí o podobû demokracie v tfietím tisíciletí



vedneměsíčník/12S 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

Jméno: Pepa
Student: vûãn˘
Vûk: vûãnû mlad˘
Jak ãasto nav‰tûvuje‰ kavárnu: 
KdyÏ tam jsou hezk˘ holky
Proã chodí‰ do kavárny: 
ProtoÏe mají special drink: ãerná
kráva (cola+zmrzlina+‰lehaãka+rum)

Jméno:  Pepa 
Student: hmm...

Vûk: hmmm...
Jak ãasto nav‰tûvuje‰ kavárnu:

Moc ne, nemaj pfiístup na net
Proã chodí‰ do kavárny:

ProtoÏe tam není Hana ani Hana

sponzorujte svého štamgasta

·ÉFREDAKTORKA:
Pam Flet

zástupce ‰éfredaktorky:
Jirka Boudal

REDAKCE: 
Lenka Housková, Martin Voln˘, 

Michal Kubala, Veronika Kratochvílová, 
Petra Mládková, Petr Kindlmann, 
Vojtûch Bednáfi, Eva Sobolíková, 
Tereza ·álková, Lucie Sakastrová

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.

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 technickou památ-
kou. Ov‰em je více druhÛ, které je tfieba chránit a podporovat.
Jedním z nich je kavárensk˘ ‰tamgast. Proto jsme se rozhodli
hledat  pro své ‰tamgasty sponzory. Pravidelnû budeme pfied-
stavovat nûkolik ‰tamgastÛ a hledat  zájemce  pro jejich pod-
poru - sponzora.

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      

VáÏená ministrynû ‰kolství,
vzhledem ke stavu ãeského ‰kolství a úrovnû vzdûlávání a vzdûlanosti ãeského Ïactva se
ohrazuji vÛãi nynûj‰ímu stavu a zpÛsobu ‰kolní, a to pfiedev‰ím základní ‰kolní docházky.
Byly doby, kdy Ïáci nav‰tûvovali takzvané osmiletky, neboli základní ‰koly s povinou ‰kol-
ní docházkou po dobu osmi let. Takové doby jsou jiÏ dávno pryã a od onûch dob jsme jiÏ
udûlali krok kupfiedu a lavice základních ‰kol jsou nav‰tûvovány let devût. Právû dnes se
domnívám, Ïe je ten správn˘ ãas podniknout nov˘ krok a uãinit okamÏitou radikální 
zmûnu v systému ãeského ‰kolství. Doba opût postoupila vpfied a proto navrhuji, ãi spí‰e
písemnû Ïádám, aby byla základní ‰kolní docházka prodlouÏena o jeden rok, tudíÏ na 
10 let. Îe v tomto rozhodnutí nejsem sám a Ïe mÛj názor sdílí i mnozí dal‰í, stvrzuji
následující peticí, kterou podkládám pádn˘mi dÛvody i dÛkazy o nutnosti uãinûní tohoto
razantního kroku. Vzhledem ke stavu a úrovni va‰eho vzdûlávání a vzdûlání, jsem si jist,
Ïe tuto nutnost chápete a na mÛj návrh pfiistoupíte.

S úctou
Vy‰l˘ z 9. tfiídy CZ· Michal Kubala

PÁDNÉ DÒVODY I DÒKAZY:
1) Îáci si v niÏ‰ích roãnících neuvûdomují v˘znam základní ‰koly.
2) Îáci si ve vy‰‰ích roãnících neuvûdomují v˘znam základní ‰koly.
3) Îáci si po skonãení devítileté ‰kolní docházky neuvûdomují v˘znam základní ‰koly.
4) Îáci si v desátém roãníku uvûdomí v˘znam základní ‰koly. MoÏná.
5) Uãební plán je jiÏ po devíti letech splnûn, z ãehoÏ vyplívají v˘hody pro desát˘ rok.

V¯HODY PRO DESÁT¯ ROK:
- Není tfieba se uãit.
- Není tfieba, aby uãitelé uãili.
- Není tfieba, aby uãitelé uãili Ïáky.
- Není tfieba, aby se Ïáci uãili.
- Není tfieba, aby se Ïáci uãili, ãemu je uãí uãitelé.
- Není tfieba, aby se Ïáci uãili, ãemu je uãí uãitelé, jelikoÏ není tfieba, aby uãitelé uãili.
- Není tfieba, aby se Ïáci uãili, ãemu je uãí uãitelé, jelikoÏ není tfieba, aby uãitelé uãili Ïáky,    

neboÈ není tfieba se uãit.
6) Nabyt˘ voln˘ ãas mohou Ïáci trávit uãitele. TotiÏ s uãiteli, z ãehoÏ vyplívají dal‰í v˘hody 

pro desát˘ rok.

DAL·Í V¯HODY PRO DESÁT¯ ROK:
- Rozvoj uãitelsko-Ïákovsk˘ch vztahÛ.
7) Není tfieba hodnocení ÏákÛ známkami.
8) Îáci budou chodit do ‰koly beze strachu.
9) Îáci budou chodit do ‰koly rádi.
10) Îáci budou chodit do ‰koly.

PETICE ZA DESÁT¯ ROK

Jméno, pfiíjmení, bydli‰tû   Míry *             âíslo mobilu         Vlastnoruãní podpis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

*údaje oznaãené hvûzdiãkou je nutné vyplnit (v kolonce míry uveìte: IQ, obvod hlavy, velikost nohy)

TIPY NA NEJBLIŽŠÍ DNY
22. - 24. 10. Kdo stále neví, ãí je, aÈ pfiijde na Festival poesie (Mûsíc ve dne)

25. 10.  UÏ obleãen˘, ale stále sexy Richard Müller (Gerbera)

25. 10. Vagina Monology nejen pro Ïeny (Malá scéna)

28. 10. Netradiãní písniãkáfi Vladimír Václavek (Solnice)

31. 10. HALLOWEEN

31. 10. Legenda jazzu na zaãátku doby mrazu RUDY LINKA QUARTET (Solnice)

1. 11. Lampionová slavnost (Solnice)

11. 11. neodolateln˘ klavír Filipa Topola a s ním Psí vojáci (Slávie)

12. 11. buchtárna i loutkárna Buchty a Loutky:  Koncert Josef K. (Solnice)

13. 11 S dûtma do divadla, aneb po druhé Buchty a loutky: Îabák Valent˘n 

15. 11. Poslední ‰ance poznat moderní umûní Intersalon 2004 (museum)

21. 11. Dneska sbalí Berlin Kofer umûlec Johanes Zechner (DÛm umûní)

25. 11. improvizovaná improvizace improvizujícího Divadla Vizita 

COM ICS • PEPA A PEPA


