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ed i tor ia l
vážení čtenáři, 
je nám ctí předložit vám další číslo vedneměsíčníku, tentokrát poněkud vý-
jimečnější. rozlučkové. Ano, pro většinu redaktorů vedneměsíčníku je toto 
číslo posledním, do něhož přispějí. Odmaturovali, odcházejí na vysoké ško-
ly, vedneměsíčník se pro ně stane pouhou vzpomínkou. nepochybuji ovšem, 
že takovou, na niž budou pyšní.
Před dvěma lety, když začínali, jsem se na tomto místě rozepisoval o nové 
a čerstvé krvi, již časopis získal. nyní vedneměsíčník potřebuje novou trans-
fuzi. Tou novou krví, která ho oživí, můžete být i vy. Stačí jediné – být studen-
tem střední školy a mít chuť psát (nebo fotit). vedneměsíčník je časopis tvo-
řený studenty především pro studenty. Máte možnost vyzkoušet si v něm 
novinářskou práci, ověřit si, zda by se novinařina nemohla jednou stát vaším 
povoláním, sdělovat na jeho stránkách své názory, publikovat v něm swvou 
poezii a prózu, psát o věcech, co vás zajímají. nebo se tvorbou časopisu pro-
stě jenom bavit. 
A to zcela svobodně. časopis sponzoruje paní Štěpánová (děkujeme!), není 
spojený s žádnou institucí, nikdo do jeho obsahu nemluví (kromě mě, ale 
krotím se), jeho podoba závisí čistě jen na samotných autorech. Fantasie má 
volnost rozletu. vedneměsíčník nabízí prostě příležitost ozkoušet něco zce-
la nového, a to jen podle vašich představ. 
využijte tu šanci. Pro nikoho nejsou dveře naší pomyslné redakce (za tu sku-
tečnou nám slouží kavárna Měsíc ve dne) uzavřené. Uvítáme mladé a nad-
šené grafomany, zuřivé reportéry, pečlivé pisálky i rozervané poety. Kon-
takty, na nichž se nám můžete přihlásit, najdete na poslední straně. 
v tomto čísle vám kromě rozloučení samozřejmě přinášíme i obvyklou dáv-
ku reportáží, poezie a fotografií, ale především se vracíme k majálesu. Loni 
poprvé tato redakce učinila z vedneměsíčníku kroniku tohoto největšího 
studentského svátku a zvěčnila ho na papíru i letos. na počátku prázdnin, 
než se vrhnete do další zábavy, tak máte příležitost zavzpomínat spolu s ná-
mi na akci, jež vám prosvětlila dny studia (a začít se těšit na další ročník?).
Přejeme příjemné počtení a veselé prázdniny.

Milan Brabec

1
08ve dne měsíčník 

Vzhledem k aktuálnosti našeho občasníku mi nezbývá 
nic jiného, než se za Budějovickým majálesem 2008 jen let-
mo ohlédnout. Přeci jen už je to víc než měsíc… A až teď si 
můžou organizátoři konečně vypnout telefony a jít se po-
řádně vyspat. Po půl roce, kdy každé páteční odpoledne trá-
vili v literární kavárně a dávali dohromady koncepci dalšího 
majálesu. Bylo to náročné. Smířit se s tím, že ne všechno je 
tak snadné jak se na začátku zdálo. Že pravidelné páteční 
schůzky nejsou jen záminkou k nevázanému popíjení. Že 
to, co je třeba udělat v říjnu, nejde odložit na vánoční prázd-
niny. Bylo třeba pochopit, že ne všechny plány jsou realizo-
vatelné. Dalo práci sehnat sponzory ochotné podpořit akci 
pořádanou studenty (pro studenty). Neuvěřitelně těžké 
bylo dát dohromady program. Pro spoustu lidí je těžké po-
chopit, že majáles není mainstreamovým open-airem. A že 
nebude Dlouhá louka… Na internetových stránkách Bu-
dějovického majálesu se naplno rozpoutala diskuze o tom, 
jestli má smysl vůbec na majáles chodit, když ti letošní or-
ganizátoři nejsou schopní dát dohromady žádné pořádné 

kapely, a ještě chtějí vybírat vstupné. V zákulisí blížícího se 
festivalu se mezitím rozesílaly tiskové zprávy a tiskly pla-
káty. Když vyšlo najevo, že s plánovaným rozpočtem majá-
les nelze realizovat, zbýval do jeho vypuknutí necelý měsíc. 
Ale díky nevinnému flirtu věci dostaly svůj řád. Poslední tý-
den byl hektický. Desítky provolaných minut, bezesné noci 
a zameškané vyučovací hodiny. A pak přišel ten velký den. 
Střídavě oblačno s přeháňkami. Spousta výdajových lístků, 
mokrých bot a rychlých sprintů. Sunshine dostali svých pět 
froté ručníků a modelky zbytečně moc prostoru… A pak 
už museli hosté z Francie končit, noční klid byl prodloužen 
jen do půlnoci. Potlesk. Dobrou noc. Organizátoři si užili na 
pódiu svých zasloužených pár minut slávy. Pak se chopili 
košťat. Zmrzlí a unavení, ale odhodlaní dotáhnout do kon-
ce to, co na podzim začali. Ještě jeden klubový koncert ná-
sledující večer… Pak ta malá okatá všem strhla bílé pásky. 
Majáles, vole. 

Všechny informace zveřejněné v tomto článku jsou čis-
tě kuloární. Anna Vrbová
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Co TY sochy 
po městě?

Pokud nejste úplnými ignoranty, nar-
cisy nebo izolovanými jedinci ve výkonu 
trestu domácího vězení, asi jste si určitě 
všimli a zhodnotili sochy, které se ob-
jevily v centru Českých Budějovic. Ne-
muselo vás to ani moc překvapit vzhle-
dem k předchozí výstavě Humanoidi na 
lannově třídě od Michala Trpáka, kte-
rý je členem umělecké skupiny 4Sculp-
tors. Ta vznikla spojením čtyř absolven-
tů VŠUP, kteří si kladou za cíl boj proti 
konceptuálnímu umění a postupné di-
gitalizaci. 

 Dne 3. června se zahájením výstavy 
bylo rozmístěno 12 soch od čtyř autorů. 
Jak je tomu zvykem, dnes už se počet 
exponátů snížil (naivně bychom mohli 
vinu svalit na suvenýruchtivé a závistivé 
německé turisty). Zmizely tři kouzelné 
žáby Světlany Jelenové, které zdobily 
Piaristické náměstí, a nejspíše kvůli ga-
ranci bohatství, moudrosti a plodnosti 
byly uneseny. Také Setkání mezi pixely 
(postavy muže a ženy) Michala Trpáka 
na začátku lannovy třídy už nejsou k vi-
dění, ale zato si můžete posedět na Zát-
kově nábřeží na jeho lavičce a stát se 
třeba součástí díla. Potom si dát pro-
cházku k Černé věži a načerpat mystiku 
z díla Martina Rajčana a zakončit ji opět 
na lannovce, kde zbyly už jen figurální 
kůlničky na dříví – Povodňoví turisté Ja-
kuba Flejšara.

 Procházení. Myšlení. Percepce. Tyto 
činnosti jsou blahodárné pro vaše zdra-
ví, váš mozek a nějaký ten smysl pro es-
tetiku. Využijte této příležitosti a tuto 
kúru podstupte nejméně jednou. Čas 
máte do 30. září. 

Lucie Fialová 

 Dny francouzského nezájmu
Že jsou Francouzi ležérní a nikam ne-

spěchají, vím, a tak jsem jistou časovou 
nesrovnalost a laxnost na dubnových 
Dnech francouzské kultury čekala. 
Ovšem někdy jsem se nedočkala vů-
bec, neboť dění bylo přesunuto do ne-
známa a datum v programu bylo pou-
ze orientační. Někdy byly dokonce dny 
a časy v různých kulturních přehledech 
v rozporu. Konkurence. Je vidět, že čes-
ko-francouzská domluva nefunguje ide-
álně.

Z koncertů bych vyzdvihla Dag et 
Claire. Netypický francouzský šanson 
však v prostoru Modrých dveří neměl 
šanci vyniknout. Jednoduchý a přiro-
zený projev sympatické dvojice s vizáží 
potulných elfů se ztratil v rohu za mí-
sami nachos.

Další příjemnou záležitostí byla vý-
stava Š. M. Mareše. Málokdo o ní věděl. 
Umělci a umělkyně, více či méně známí, 
vyobrazení groteskně necudným způ-
sobem. Nechápu ovšem, co dělaly ori-
entální krásky na koncertě seriózních 
Keltů v klubu Velbloud. Spojení, které 
nelahodilo oku ani uchu.

Plány byly jistě velkolepé, jen špat-
ně podané a zrealizované. Ani posezení 
s rodilými mluvčími mě nepřesvědči-
lo o jejich nadšení, kladném přístupu 
k práci a k bratření se s jejich českými 
obdivovateli. Snad bychom příště moh-
li překonat jazykovou bariéru. Třeba by 
z té domluvy vzešla lepší propracova-
nost a větší zábava. Je mi líto všech sna-
živých, trpělivých a zklamaných fran-
kofilů. A že jich po městě není málo.

Malé srovnání na závěr. Kdo byl na 
koncertě Perrino Bros v rámci dnů špa-
nělské kultury, jistě cítil, že nálada je 
mnohem přívětivější a vstřícnější než 
za celou dobu dnů francouzských. Čím 
to, nevím, ale ambiance vychází vždy od 
lidí. A jsem zase u Francouzů.

Pavla Šilhavá

 Léto v Českých Budějovicích
Slunce. Moře. Dovolená. Jsou to vaše plány 
na léto? Ne? Přesto nemusíte být nutně smut-
ní. Určitě se pro vás najde trocha zábavy i tady, 
v Českých Budějovicích. Během července a srp-
na se budete moci zúčastnit rozmanitých kul-
turních akcí, které budou ve městě probíhat. 
Máte rádi koncerty? Rock, Jazz, nebo klasiku? 
Dáváte přednost divadlu nebo tanci? Snad od 
každého se najde kousek. Abyste o nějaký kou-
sek nepřišli, zde je pár vybraných tipů.

radniční léTo
V průběhu celého léta se na radničním nádvoří 
objeví řada umělců, od hudebníků přes herce 
až po recitátory. To vše v rámci festivalu Rad-
niční léto, pořádaného magistrátem města. Vy-
stoupí jednak místní – loutkohra Jihočeského 
divadla sehraje hned tři představení, která jsou 
sice určena především pro děti, ale třeba uho-
zený kabaret Kašpárek v rohlíku (15.7.), kte-
rý dal vzniknout netradičnímu hudebnímu sty-
lu bejbypank, určitě pobaví i dospělé. Z hu-
dební scény za zmínku stojí jazzová kapela 
soulpower (26.8.), která svým poutavým po-
dáním skladeb např. Milese Davise, Dave We-
ckla ale i vlastními kompozicemi nadchne do-
konce posluchače, kteří jazzu doposud nepřišli 
na chuť. Základní sestavu kapely (kytara, basa, 
bicí) obohacuje o zpěv Tereza Skleničková, o tó-
ny saxofonu Marián Hostek. Rozmanitost jejich 
muziky zaručuje, že se nebudete nudit. Ale vy-
stoupí i hosté z jiných krajů Čech – pražské al-
ternativní loutkové divadlo Buchty a loutky, 
proslulé po celé zemi osobitým zpracováním 
všech svých inscenací a netradičními divadel-
ními postupy, s mečením zve na příběh O ne-
poslušných kůzlátkách (20.8.). Buchty a loutky 
hrají divadlo jak pro dospělé, tak pro děti, ale 
díky svému originálnímu přístupu zaujmou do-
spělé i pohádkou. Jedním z nejlákavějších kon-
certů Radničního léta bezesporu bude vystou-
pení kapely Eliščin band (16.7.) Jana Budaře 
(herce Husy na provázku proslaveného filmem 
Nuda v Brně) hrající výjimečné písně o člověku, 
lidech a vztazích mezi nimi. Opomenout by-
chom však určitě neměli ani sourozenecké fol-
kové duo Sestry Steinovy (20.8.) nebo ener-
gickou muziku naplněnou rozmanitými et-
nickými vlivy, rockový základ bohatě oko-
řeněný zvuky exotických nástrojů, kapely čan-
kišou (23.7.), která mimochodem nahrála hud-
bu i pro zmiňovanou Nudu v Brně. Čeká nás ná-
vštěva ze zahraničí – slavný slovenský zpěvák 
a muzikant marián Varga (13.8). Vstupenky 
budou k zakoupení vždy hodinu před zaháje-
ním představení.

KinEmaTograf BraTří čadíKů
Bratři Čadíkové jezdí se svými mobilními kiny 
cestou necestou evropou a letos opět zaparkují 
i na náměstí Přemysla Otakara II. Po čtyři večery, 
od 8. do 11.července, budou roztahovat plátno, 
na kterém promítnou čtyři české filmy. Nejprve 
to budou Tajnosti Alice Nellis, následující den 
nás čeká road-movie Karin Babinské Pusinky, 
Ivan Trojan a Jan Budař jistě přilákají na Vejděl-
kův film Václav a obzvláště gymnazisti určitě 
ocení Vorlův gympl. Nemůžete se rozhodnout, 
zda si vyjedete s mladými Pusinkami, nebo se 
půjdete zastat Václava, kterého celá vesnice po-
važuje za hlupáka? Běžte se podívat na všech-
no! Promítání začíná přibližně ve 21.45, vstup-
né je dobrovolné a bude věnováno na dob-
ročinné účely.

lugnaSad
Na přelomu července a srpna proběhne na So-
kolském ostrově již 3. ročník Keltského festivalu 
lugnasad, který zahájí 30.7. slavností s velkou 
„Hostinou boha luga“. Na ostrově vás čeká ne-
jenom kapela Shivers, ale i keltští řemeslníci 
a druidé. V následujících dvou dnech se s fes-
tivalem můžete vydat i mimo Budějovice, na 
procházku s odborníky i mystiky po keltských 
oppidech v Třísově a Třebanicích. Hlavním lá-
kadlem, které nám však pořadatel, kulturní 
epicentrum Bazilika, přichystal, jsou dva vel-
kolepé koncerty. 31.7. vystoupí francouzský 
multiinstrumentalista, především však výtečný 
hráč na keltskou harfu, alan Stivell. V České re-
publice doposud vystupoval jen dvakrát – po-
prvé v Praze v roce 1991, podruhé na letošním 
festivalu Okoř se šťávou – nejen proto je vy-
stoupení tohoto vynikajícího muzikanta v Čes-
kých Budějovicích jedinečnou událostí. V první 
srpnový den zahraje a zazpívá irsko-česká dvo-
jice glen Hansard a markéta irglová, která se 
(už tak slavná) ještě více proslavila díky filmu 
Once. Oba koncerty slibují neopakovatelnou 
atmosféru.  

SPiriT of afriCa
elán afrických zpěváků a živelnost tanečníků 
odtamtéž – tato vzdálená kultura našich čer-
nošských přátel dává unikátnímu vystoupení 
africké školy umění pro děti a mládež IYASA 
předpoklady stát se jednou z nejzajímavějších 
letních událostí ve městě. Veselí Afričané, kte-
ří se nebojí dělat si legraci ani sami ze sebe, roz-
hodně umějí bavit publikum. Nechcete-li o toto 
pobavení přijít a chcete-li trochu „nahlédnout 
za hranice“, přijďte 12.8. večer na náměstí Pře-
mysla Otakara II.

Michal Kubala

Samozřejmě, že nevíte, o čem ten-
to článek bude. Protože jste mud-
lové… Při pozorování hledajících 
a pobíhajících lidí po lese s gPSkou 
v ruce, byste si snadno mohli myslet, 
že to jsou houbaři, lesní muži nebo 
geodeti…Tento článek je o geo- 
cachingu...

Asi tak jako policie má za cíl „Pomá-
hat a chránit“, tak princip geocachingu 
by se dal popsat jako „Hledej a ulov.“ 
Cílem lovců je: najít rafinovaně scho-
vanou krabičku, nazývanou keška (po-
češtělé cache), ve které se zpravidla na-
chází nějaký cennější předmět na vý-
měnu (jako stará kazeta nebo hračka), 
a zapsat se do logbooku (sešit, kam se 
nálezci zapíší). 

Historie této hry se začala psát, když 
americká armáda pro veřejnost a ko-
merční využití uvolnila satelitní techno-
logii GPS (Global Positioning System), 
respektive její přesnost, jelikož si našla 
přesnější zaměřovací systém. U nás se 
kešing datuje od 6. 1. 2001, kdy byla za-
ložena první oficiální keška u Nového 
Jičína a měla podobu igelitové tašky  
existuje dodnes. Do Českých Budějovic 
se tento pomalu rozrůstající se fenomén 
dostal až 3. 4. 2005, kdy byl založen Fal-
co Nord (každá keška má své jméno).

Geokešing může hrát prakticky kdo-
koli a kdekoli, protože je to hra celosvě-
tová. Stačí si na internetu najít seznam 
všech zaregistrovaných „pokladů“, u kte-
rých jsou napsány souřadnice a vydat se 
hledat. Ale v případě, že si zeměpisné 
šířky a délky budete vyhledávat jen po-
mocí mapy.cz, tak se pravděpodobně 
hodně zapotíte. Proto by se v nezbyt-
né výbavě mělo vyskytovat nějaké na-
vigační zařízení – dnes si všichni pořizují 
PDA (malý kapesní počítač) s GPSkou, 
nebo si nahrávají GPS přímo do mobil-
ního telefonu. Pokud si budete chtít do-
přát větší luxus, tak si pořiďte ještě geo-

robotka (dítě od dvou do čtyř let – 19kg, 
90cm, dobrá průchodnost ztíženým te-
rénem, manipulovatelnost…).

Každý hráč si může zakládat své keš-
ky. Stačí umělohmotná krabička tak 
10x20 centimetrů, pak už jen vytvořit 
logbook, přidat tužku a nějaké překva-
pení (případně nějaké lákadlo pro toho, 
kdo najde krabičku jako první – first to 
find), pak už jen velmi dobře ukrýt, za-
měřit souřadnice, zaregistrovat kešku 
na internetu a už ji jen čas od času udr-
žovat.

Tak přesně o tomhle geokešing je. 
A taky pochopitelně o emocích. A abys-
te tomu uvěřili ještě více, jako důkaz 
předkládám rozhovor s českobudějo-
vickým Despekt outdoor teamem, který 
byl založen minulý rok v srpnu, a na je-
jich webových stránkách se sami může-
te přesvědčit, že kluci rozhodně nejsou 
mudlové (už víte, co to znamená?).

Jak jste se dali dohromady? Čím jste 
začali?
Miloš: Začalo to, když Medy dostal k vá-
nocům GPSku, pomocí který jsme to lo-
vili. Postupem času si jí pořídila většina. 
Ale taky ještě občas hledám na mapách.cz.
Co jsi do kešingu už investoval? Pení-
ze, zdraví, čas?
Plíce. Když hledam ty kešky, tak strašně 
kouřim, protože to jsou strašný nervy. 
Největší, když hledam ty od Standy Ja-
kuba. A čas – to je vždycky na celej den.
Už jsi založil nějakou kešku? 
Já založil zatím jednu. Ale někdo jich za-
kládá až moc a jsou odfláklý.
Jak vypadala? A kam si ji schoval, jestli 
se to může teda mudlům prozradit?
Je to krabička od filmu do foťáku a je 
ukrytá na kopci nad Hosínem.
Jak se ta tvoje keška jmenuje?
Jmenuje se Račický Trigas a je to nejlep-
ší keška v Budějcích.
Založil někdo z vás nějakou lepší  
kešku?

Stále Miloš: Větší. Nikoliv lepší. Obzvlášť 
Medy zakládá pěkně zk*píp.píp.*.
Našel jsi nějakou zajímavou kořist?
Jsou to samý blbosti, čim starší, tim vět-
ší blbost. Třeba gumička na vlasy s vla-
sama. Ale občas jsou tam i dobrý věci 
jako travelbugy a geocoiny.
Co to je?
To jsou putovní věci. Nesmíš si je nechat, 
ale musíš je přenášet mezi keškama. Ně-
který maj třeba cíl nebo poslání. Jako 
„Chci objet kolem světa“, nebo „Chci do 
Mystery kešky“.
Aha. A co je Mystery keška? (Jsem to 
ale mudla…)
Mystery keš je nějak tématicky zaměře-
ná. Třeba elektronická, kam můžeš dá-
vat jen nějakou elektroniku a žádný kin-
der vajíčka. A stejně jako Multi keška 
se skládá ze stageí (jednotlivých etap). 
Z první stage tě to navede na druhou 
a pak na třetí a když dojdeš na konec, 
tak se teprve zapíšeš do logbooku. Vět-
šinou musíš řešit nějaký šifry a vyhledá-

vat si k tomu ještě informace na netu.
Je v Českých Budějovicích hodně ke-
šek?
Jo, čim dál víc. Zatím 43.
Hraje v Budějovicích hodně lidí? Sou-
těžíte mezi sebou nějak?
Mnoho. Desítky. Soutěží se o first to find 
- je to dobrej pocit zapsat se do logboo-
ku jako první.
Jak se cítíš, když lovíš? Jako super taj-
nej?
Jako super tajnej ne, ale je to aspoň dů-
vod dostat se ven a nesedět furt v hos-
podě nebo doma. Ale když najdeš něja-
kou lepší kešku, tak máš docela radost.
Hledali jste už i v cizině? Jaká je tam 
úroveň kešek?
Jo, ve Švýcarsku, Itálii a Rakousku. Ale 
byly možná horší, než u nás. Nejlepší 
kešky jsou v Budějovicích . Hlavně ty od 
nás.
Doporučili byste geokešing ostatním?
Ne. Je to ztráta času a člověk musí na 
vzduch. Lucie Fialová

TENTO ČLÁNEK JE PRO MUDLY - OSTATNÍ UŽ GEOCACHING ZNAJÍ
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Ptal jsem se Leoše Šimánka, cestova-
tele a dobrodruha, ale také podnika-
vého a velmi přívětivého člověka, po 
návštěvě jeho diashow-představení, 
kde vyprávěl o životě v Kanadské di-
vočině, a nemohl jsem začít jinak, 
než otázkou, co všechno pro něj vů-
bec cestování znamená.
Od dětství mě provází touha po ces-
tách, které zde ale v minulých letech 
nebylo možné uskutečnit. Když jsem 
odjel a vyrazil poznávat nové země, 
otevřel se mi horizont a myslím úplně 
jinak, než kdybych seděl na jednom 
místě. Velkým potěšením je pak pro 
mne dělit se s lidmi o své zážitky pro-
střednictvím své dokumentární tvorby.
Co jste se na cestách naučil důleži- 
tého?
Všechno. Například indiáni od řeky 
Mackenzie, s nimiž jsem strávil jed-
nu zimu, mě naučili přežít v divočině 
severu. Stavět srub, vyrobit sněžnice, 
ušít mokasíny... Díky těmto znalostem 
a dovednostem jsem mohl také lépe 
poznat život místních lidí.
Jak žijí lidé na konci světa?
Poznal jsem mnoho lidí s různými pří-
stupy k životu a ti žijící nejdále od ci-
vilizace mi byli nejmilejší, s nimi jsem 
byl nejradši. Vystačí si s tím, co mají,  

chybí jim touha po konzumu. Jsou 
chudí, ale šťastní.
Chybí vám někdy něco během mě-
síců strávených mimo civilizaci?
Věřím, že když vyrazí člověk s rodinou 
do divočiny, totálně ji to stmelí, sám 
to mám mnohokrát ověřeno. V tako-
vých chvílích se nebavíme o tom, co 
s sebou nemáme, to je zakázáno. Vší-
máme si věcí kolem sebe a nic nám 
nechybí.
Jak je to s vašimi současnými plány? 
Máte nějaký nesplněný sen?
Ano, ale ten sen se má brzy splnit. V lé-
tě chci s rodinou vyrazit na tři měsíce 
do Austrálie, absolvovat okruh ze Syd-
ney kolem kontinentu. Tato výprava 
bude také tématem mé nové knihy.
Jak byste krátce popsal svůj postoj 
k životu?
Výborně ho vystihuje spisovatel Her-
mann Hesse slovy (volně přeloženo): 
Požadujeme, aby měl život nějaký 
smysl. Má ho ale jen tolik, kolik jsme 
sami schopni do něj vložit.

Jakub Šimánek

Vystoupila jsem na rušné silnici a ova-
nul mě pařížský smog. Nic víc nebylo 
třeba. Hned jsem si ji zamilovala. Špina-
vou, přeplněnou, únavnou. Krásnou, se-
bejistou, zářící. Je taková jako lidé, kte-
ří v ní žijí. Je taková a maková. Záleží na 
tom, jak a s kým se na ni díváte.

Nevím, zda jsem byla víc ohromená 
nebo zaskočená. Špinavý dortík s Mont-
martrem místo třešně. luxus a bída. 
Řeka půvabně kroužící mezi muzei. 
S ohni a tančícími hloučky na březích. 

Nebylo nám souzeno splynout s Pa-
řížany. Nebyli jsme dost sebevědomí 
a šik. Šik. Tohle slovo v souvislosti s Fran-
cií prostě musíte použít. Avšak bylo nám 
souzeno prodírat se davy. Převážně ja-

ponskými. Bylo nám souzeno navštívit 
všechno, co se navštívit má. A nebylo 
nám často dovoleno prožít chvilku o sa-
motě. To ta kriminalita. Naše průvod-
kyně dala přednost nakupování před 
Moulin Rouge. My dali přednost jídlu 
před módou. A dobře jsme udělali.

Nálada pařížských kaváren není ta-
ková, jak se o ní sní. Všude je všeho moc. 
lidí, krásy a automobilů. O místo jsme 
se prali a další stáli v řadě za námi.

Každý, koho jsme potkali, stál za po-
hled. Všichni byli krásní, francouzští 
a stejní.

Pro všechny jsme byli chudými Slo-
vany z Československa. Pro některé do-
konce komunisty. Všichni se stále ptali, 

jak se máme, a nechtěli znát odpověď. 
První otázka se týkala lásky a partner-
ství. Až druhá se ptala na jméno. Další 
šli víc do hloubky a ptali se, zda máme 
v Čechách internet a kino, zda máme 
moře a jestli máme vlastní jazyk nebo 
mluvíme německy. Vzdělaný a sofistiko-
vaný národ. 

Národ milující divadlo a poezii a ná-
rod v divadle bučící a pískající. Pořvávali 
na herce a hráli si se svými mobilními te-
lefony. Pořvávali na nás a smáli se našim 
mobilním telefonům. A také nás líbali, 
každé ráno a pak nejmíň ještě jednou. 
Učili se česky a měli z toho radost. Zva-
li nás do kaváren a chtěli s námi tančit. 
Byli ohromeni naší snahou a dovednos-

tí mluvit cizím jazykem. Nebo dokonce 
dvěma. A plakali když jsme odjížděli, ač 
si někteří i po šesti týdnech mysleli, že 
jsme Ukrajinci.

Prošla jsem ji křížem krážem. A stále 
ji neznám skrz na skrz. Snad jen metro 
mě už víc překvapit nemůže. Kdosi řekl, 
že Francie by byla dokonalá, ovšem bez 
Francouzů. A já s ním musím souhlasit. 
Je to jedno z těch míst, co ho chcete vi-
dět znovu a znovu, ale žít byste tam ne-
chtěli ani za permanentku do louvru.

Měla jsem se narodit v levanduli. 
S komplexem velkého národa, s od-
vahou a se sklonem starat se o ty chu-
dé a zaostalé. Byla bych krásná. A umě-
la bych francouzsky.             Pavla Šilhavá

Ve dnech 4. až 10. srpna 2008 se ve 
vodáckém areálu lídy Polesné v Čes-
kém Vrbném u Českých Budějovic 
koná již třetí ročník Wave 2008 - me-
zinárodního festivalu vodních sportů. 
Hlavní program je nasměrován na ví-
kend 9. a 10. srpna. 

„Cílem festivalu je přiblížení vodác-
kých sportů, především vodního sla-
lomu, veřejnosti a vytvoření akce, kte-
rá bude zajímavá nejen pro vodác-
ký svět, ale ve které si každý najde to 
své,“ vysvětlil jeden z organizátorů, Da-
niel Stach. Díky velkému množství roz-
manitých atrakcí je Wave zcela unikátní 
akcí. „Wave je jedinečný také tím, že je 
zaměřen na diváka, nikoli na závodní-
ka,“ podotkl Stach. 

Na raftech si můžete s instruktory 
vyzkoušet slalomovou trať a při dis-
ciplíně Raft rodeo zakusíte nejrůznější 
náročné figury. Na souši se uskuteční 
závod na kolečkových bruslích Inline 
cross či turnaj v beach volejbalu. Chy-

bět nebude ani tombola či ohňová 
show. K poslechu zahrají v pátek 8. srp-
na večer kapely ROAD WORK, AKIA b.a. 
a Znouzecnost. V sobotu 9. srpna Fajn 
Rozlusk z Čáslavi, Prague Ska Conspira-
cy a Pampalini Funky Jam. 

Vstup na celý festival včetně kon-
certů je zdarma. I díky tomu je o fes-
tival velký zájem. „loňský odhad počtu 
návštěvníků během víkendu byl 10 000 
a věříme, že letos bude toto číslo pře-
konáno, “ uzavírá Stach. Více informa-
cí včetně detailního programu, plán-
ku a možností ubytování najdete na  
www.wave-festival.com

Festivalu předchází 2. a 3. srpna Ji-
hočeský pohár ve slalomu a od 4. do 6. 
srpna je na programu Mezinárodní tré-
ninkový tábor pro mládež. I přes ome-
zenou kapacitu se na něj stále můžete 
přihlásit. Podmínkou je však ovládat 
základní techniky jízdy na divoké vodě 
a být schopen jezdit na slalomové drá-
ze v areálu lídy Polesné. 

„Snahou je ukázat, jaké jsou správ-
né návyky ve vodním slalomu, a jak 
jich dosáhnout i za použití moderní 
techniky, a také ‚namotivovat‘ mladé 
závodníky do dalšího tréninku,“ uvedl 
Stach. Na tréninkový tábor navazuje ve 
dnech 7. a 8. srpna jeden ze série zá-
vodů neoficiálního světového poháru 
mládeže Teen Cup. „Hlavním bodem 
programu je ve dnech 9. a 10. srpna 
ICF slalom race, kterého se zúčastní ne-
jen česká špička, ale i světová esa vod-
ního slalomu, zmiňme například úřa-
dujícího mistra světa Sébastiena Com-
bot,“ sdělil Stach. 

9. a 10. srpna rovněž odstartují zá-
vodníci žákovské kategorie na me-
zinárodní soutěži Wave Best Kids 2008. 
Pro ostřejší povahy organizátoři připra-
vili divácky oblíbený Boater Cross ali-
as Masso Cross inspirovaný ve Francii, 
kdy se na trať vydají čtyři posádky plas-
tových turistických kánoí najednou. 

 Jana Niedermeierová

leoš Šimánek: život světoběžníka

narozen v Chocni, vých. Čechy (1946), byl původně stavebním inženýrem. Už od  
r. 1975 se plně věnuje cestování, fotografování a psaní. Dnes je v mnoha zemích pro-
slulý publikacemi o svých expedicích. Žije střídavě v Čechách a u jezera Clark lake 
v severozápadní Kanadě. Za sebou má několik plaveb na člunech napříč Kanadským 
severem, na aljašku, dobrodružnou cestu amerikou od severu k jihu, plavil se jach-

tami jižním tichomořím, vydal se do Ruska, na Havaj, na nový Zéland, trávil roky 
v krajích domorodců, indiánů, eskymáků, lidí, kteří si dosud zachovali svou původní  
kulturu. Jezdil stopem, na nákladních vlacích a lodích, chodil pěšky. o každé ze svých 
cest podává svědectví v podobě knih a fotografií.Pokud se s nimi chcete seznámit,  
navštivte stránky www.leossimanek.cz.

K d o  J E  l E o Š  Š i m á n E K

Ta  S  E i f f E l o V K o u

Vlna zábavy na kanále Wave 2008 už se valí
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CO S TIM Má TeN ŠPUNT
DĚlAT?

ŠPUNT vyletěl a proud kapalného sku-
penství se líně vsakoval do skupenství pev-
ného. Bublinky oxidu uhličitého se uklidily 
do vzduchových buněk v cizí matraci. Ne-
zůstali svědci tohoto aktu. Jen svědci Jeho-
vovy a Autobusovy. To když se ze zádi ozý-
val mohutný, leč pisklavý ženský hlas. Ten 
hlas se spíše podobal otevírání dřevěných 
dveří, těch, co to umí s vrznutím. 
Bylo slyšet: „ Šla jsem do obchodu koupit 
si slivovici. Ty mě ještě nikdy takhle nena-
štvali. Všechno je to drahý a navíc jí neměli. 
Tak sem si musela koupit rum a dát si ho do 
čaje. Vypila jsem ho celej a teď ho nemůžu 
ani cejtit.“ To vše je pravda. Porotou byly 
čtyři jiné vrzavé dveře, které měly ale tak 
krátké nohy, že s nimi jen celou dobu hou-
paly. Zkrátka všichni ví, že les je tak krásný, 
les je nejmoudřejší básník…

Lucie Fialová

SeN O NOCI

Půlnoční vítr
se proplétá do vlasů,
polapen ve tmě
od hvězd a od štrasů.

Nasládlá vůně, 
hořká chuť,
sen, co se nikdy nerozplyne,
naděje, co nikdy nezahyne

…. až do chvíle, než přijde rozednění.

Jana Niedermeierová

ČíSlO 40

Z profilu
dívám se na člověka.
Co mě s ním čeká?
Co já s ním zažiju?
Nad tím přemítám,
ale to nevymyslím.
A tak zvedám se od stolu
a jdu do toho vztahu.

Kromaňonec

S vědomím všeho se rouháš
a ještě se tváříš jako mučedník,
jako svatý hnaný lítým osudem;
svůj osud však pevně třímáš v dlani.
Což nejsi ochoten
pár kroků udělat ve prospěch svůj
pro ni?
  MK
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SRPNOVá láSKA

láska se nabízí sama,
zvlášť když je něco vypito.
Měkká je postel i sláma,
jelito, kopyto, platí to.

Ráno je moudřejší večera,
a slaměné na poli stohy,
ty, pane, mohly by vyprávět,
čí už z nich trčely nohy.

Ne každá milá je rozmilá,
ne každý milý je věrný.
láska se neměří na kila.
Srpen byl pro ni zvlášť perný.

Michal Med

JARNí KRVePROlITí

Kráčíme po rozpáleném chodníku a H. M. 
se culí. Něco mi vypráví. 
Já však již pěknou chvíli zírám pod nohy. 
Mou pozornost poutá čerstvá krvavá sto-
pa, vpíjející se do asfaltu. Nenápadně se 
vine pod kroky chodců a chvátá z dohle-
du. I H. M. už o ní ví, hledí na zem celá za-
myšlená. Po chvilce váhání si způsobně 
upraví ramínka šatů, rozverně shozená 
poťouchlými paprsky slunce, zaculí se 
ještě víc a odletí mi pryč z dohledu.
Zvažuje situaci, vydávám se sám po sto-
pě, směrem chůze bodnutého. Nebo 
snad seknutého. Říznutého? Rozhlížím 
se po parku: koho by napadlo brát jiné-
mu život v přítomnosti bujících narcisů? 
Příroda je v pohybu, mezi rozkvetlými 
poupaty se míhají květy na lemech dív-
čích sukní. Některé jsou vlající, jiné by 
vlály, kdyby nebyly tak krátké. Nechci být 
detektivem. Navíc je vedro.
Každým krokem ztrácí Někdo dost krve. 
Říká mi, že přes náměstí šel přede mnou, 
nejspíš taky viděl Samsonův harém - celá 
kašna je doslova obalená změtí holých 
ramen, nahých kotníků, odlesků sluneč-
ních brýlí a kytek za ušima. Můj pohled 
však patří zasychající krvi ve spárách 
dlažby. Zahýbám za radnici a cítím, že se 
blížím. Ale čemu? 
Stopa míří na Sokolský ostrov - že by exis-
tovala spojitost s nechvalnou proslulostí 
místa, týkající se lidských orgánů? Vzá-
pětí se krvavé skvrny noří do skrytu sté-
bel a tráva je pohlcuje. Propadám skepsi 
a zrychluji krok, úměrně svému tepu. 
Zkoumám přítomné, zda se někde mezi 
dětskými prolézačkami nesvíjí raněný, 
zda zpod lavičky nevyčnívá nehybný 
podpatek...
Nezbývá mi, než prověřit okolní mosty 
- a hle! Hned první z nich nese na hřbe-
tě rudý cejch.
Za ním mě však čeká obdobné zklamání 
- slábnoucí otisky s definitivní platností 
mizí v zeleni a rovněž okolí nejeví chuť 
poskytnout návaznou stopu.
Sunu se zpět k místu prvního kontaktu se 
záhadou. Poté snadno nacházím osudné 
prostranství. K čemu tady mohlo dojít? 
Paleta zůstává, jen množství barvy zde 
nedobrovolný malíř zanechal požehna-
ně. Vyšel z domu, nebo se vše odehrálo 
na chodníku? Nevím. 
Ponořen do myšlenek se loudám vstříc 
domovu. Kde asi tajemný vězí? 
Klopýtá dál? Věděla snad H. M. něco, co 
mi neřekla?
Jaro je všude. Holky se celou zimu těší, 
až si vezmou krátké sukně. Kluci se ce-
lou zimu těší, až si holky vezmou krátké  
sukně. A teď je to tady. Koho by z té krásy 
nepíchlo u srdce?

Jakub Šimánek

Z PlIC

Když nandavám si čepici,
musím si povýsknout,

že nedělám to kvůli pleši.
A když nejdu do hospody,
tvrdím, že je to kvůli keši.

Když něco vymyslím,
tak to řeknu všem.

To když třeba například řeknu vtip,
tak se mu směju.

Jsem sám sobě přítelem.
I milencem.

Jsem pán v klobouku.
S knírem.

Sám u srdce se hřeju.
Medem, medem, melem.

Lucie Fialová
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Petra Andelíková, 18 let, studentka gymnázia J. V. Jirsíka
„Asi to celý prokalim, všechno je tu super!!! A co bych změnila? 
Asi by tu mělo bejt víc drog, pivko gratis, chci taky volný dny ve škole, 
a aby to trvalo tak tejden.“

Král JE mrTEV, ať žiJE Král
letošní volby krále se dočkali pouze ti nejvěrnější poddaní našeho studentského království. Na Sokolský ostrov, kde měla vol-
ba 6. května ve 14 hodin proběhnout, jsme dorazily s předstihem. Na slavnostní volbu krále jsme tudíž musely, promoklé až na 
kost a s čvachtajícími botami, ještě celou půlhodinu čekat! 
Volba se skládala ze tří částí: házení chleba poddaným, předvedení dveří do vlastního království a volné disciplíny. Zatímco 
Česko-anglické gymnázium vsadilo na malého chlapce s roztomilým kukučem, střední zdravotnická škola vyslala do boje pra-
věkého muže, oděného do kůží a s odhalenou hrudí. leckterá dívka se zachvěla při pohledu na mrtvého ženicha z Gymnázia 
Jírovcova či na spoře oděného chlapce z Českého reálného gymnázia, jehož jediným oděvem byl rozhalený župan a možná až 
příliš přiléhavé černé boxerky. Za zmínku také stojí hipísačka z obchodní školy na Kněžskodvorské, která si nás pokoušela kou-
pit cukrovinkami a sladkým úsměvem. 
My jsme však zůstaly věrné našemu kandidátovi z Biskupského gymnázia v ohozu z bývalého režimu a měly oči pouze pro něj. 
Při volné disciplíně byla nejoriginálnějším počinem báseň mrtvého ženicha z Jírovcovky, jež byla odvážnou variací na Máchův 
Máj. A je třeba vyzdvihnout snahu slečny ze SOŠ veterinární a zemědělské, která si na prezentaci vlastního království přinesla 
dokonce i záchod. Ale každé království může mít jen jednoho krále. Zvítězit může jedině optimus maximus. 
Mim z gymnázia Česká, občanským jménem Ondřej Rada, který dokázal zvítězit bez jediného slova, a to především díky pod-
poře svých věrných poddaných, bude doufejme pro českobudějovické království Ten Pravý. Ve funkci vystřídal Martina „ewu“ 
Kudrličku, který z královského trůnu mezi prostý lid vrátil skokem z pódia. 
Přehršel fotografií z letošního majálesu a další informace naleznete také na webových stránkách budejovicky.majales.cz.

Anna Suchomelová a Lucie Pánová

Eliška Řepová, 21 let, studentka Filozofické fakulty 
v Českých Budějovicích
„Super vodvaz!!! Úžasná byla ta francouzská kapela, jo, a taky ta 
módní přehlídka.... Jen bych tu ještě chtěla Iggy Pop. Jediný, co mě 
mrzelo, bylo, že jsem nedostala balonek. „

Jan Petr, 18 let, student Biskupského gymnázia
„Strašně se těším na kapely; teď jsem přišel, tak jsem toho ještě moc 
neviděl. Jen by mohlo být lepší počasí a rád bych další kapely 
a známější, jako byli loni Wohnouti.“

STrEET arT – záBaVa V uliCíCH
Orientální tanečnice na Zátkově nábřeží, klauni u slepého ramene Malše, scénické čtení, plavba loďkou po Malši se skauty 
a graffitti na Sokoláku. To vše bylo letos o majálesu k vidění v Českých Budějovicích - a nebylo k přehlédnutí. 
Klauni dokázali zaujmout jak malé děti, tak i německé turisty. Tanečnice z českobudějovické skupiny CeTARe, které tančily  
orientální, indické a cikánské tance, sklidily u kolemjdoucích všeobecný obdiv. V neposlední řadě musím vyzdvihnout skauty. 
Byli moc šikovní a nikoho do vody nevyklopili. Při tvorbě graffitti se utvořila trochu uzavřená komunita a možná právě proto se 
povedlo. Na scénické čtení však bohužel dorazilo málo lidí, bylo špatně slyšet, nicméně kvalitní obsah vše vynahradil.
No, a jak se líbil street art vám? Na to jsem se vás ptala přímo na ulici. 

Hanka (17): Famózní, hlavně tanečnice.
František (25): No,viděl jsem už i lepší věci.
Vláďa (23): Klauni byli dobře barevní a měli velký břicha.
evička (3): Ne!
Martin (17): Splendidní.
Helmut (75): Čéska cholka, tópra cholka.

A jaký street art bude příští rok? 

To bůh ví. Tedy, spíš organizátoři.

 Lucie Pánová

Za foky z Budějovického Majálesu 2008 děkujeme Tomášovi a Pavlovi Petrmanových
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Tomáš Edl, 16 let, student gymnázia J. V. Jirsíka
„Úplně největší pecka!!! Ani mě nesere počasí, miluju Už jsme doma, 
VVV a pivo... Příště by mohla přijet kapela Zrní a mohli by teda zlevnit 
pivo. Jinak největší spokojenost!!“

Karolína Šnajderová, 15 let, studentka gymnázia J. V. Jirsíka
„Je tu hodně věcí zadarmo, a to se mi líbí.... Chtěla bych víc kapel 
 a aby bylo hezky. Jinak super!!“

Zvolili jste si novou ikonu, ale slehla se 
po ní zem. Proto vám přináším rozhovor 
s králem. S králem Máje. Ondřej Rada, 
čerstvě plnoletý, přerušil linii panovníků 
z Jírovcové a poukázal na rostoucí vliv 
České. Pokud jste to zatím neudělali, 
vezměte na vědomí novou osobnost 
mezi budějovickými gymnázii. Dochvil-
nost je vlastnost králů a Ondřej byl na-
prosto přesný. Hodinu po poledni. Ob-
jednal si bílé víno a na otázku, zda není 
příliš brzy, odpověděl: „Džentlmen pije 
až po páté, ale mám žízeň.“
Ač jsi králem mým a mých vrstevníků, 
kromě titulu o tobě nevíme zhola nic. 
Mohl by ses nám představit?
Kde začít? Určitě mám dost kamarádů, 
to je dost důležité, protože se to pro-
jevilo při volbě krále. Tím bych jim chtěl 
poděkovat, mým věrným poddaným na 
České. Nevím, co o sobě říct, to ses měla 
zeptat spíš ostatních…
Představ si, že píšeš charakteristiku, 
nejlépe tedy o sobě…
Slohy já moc nedávám, jsem racionální 
člověk, kde vidím čísla, to spočítám. Ale 
rád bych se stal lékařem, vojenským lé-
kařem, v akci. Jsem momentálně spo-
kojený, pozitivní a asi vtipný. Co se hud-
by týče, mám rád Sto zvířat a k četbě 
bych doporučil Terryho Pratchetta, toho 
mám nejraději. Mám rád adrenalinové 
sporty, třeba skok padákem, taky dělám 
taekwon-do a hokej, ten mě baví nejvíc. 
Co se rodiny týče, mám bráchu, tátu, 
mámu a psa. Vztahy jsou doma napro-
sto v pořádku. Jsem pohledný a usmě-
vavý.
Vraťme se ve vzpomínkách k Majálesu. 
Jak ses cítil, nejspíš poprvé, před tolika 
lidmi?
Nebylo to poprvé, hraji divadlo, máme 
amatérský soubor studentů z České, Pri-
mo Teatro, vedený panem profesorem 
Krejčím. Fungujeme už sedm let. Takže 
Majáles pro mě nebyl velkým stresem, 
bral jsem to sportovně a navíc jsem byl 
připravený. Pokud by nás chtěl někdo 
vidět, budeme hrát devatenáctého září 
v Solnici, jedna hra je od Ivana Vyskoči-
la, Křtiny v Hbřbvích, která je, řekněme, 
o shledání dvou bratrů a konfrontaci je-

jich dosavadních životů, a druhou hrou 
bude Haprdáns, tedy Hamlet princ dán-
ský.
Čím sis zasloužil stát se kandidátem za 
Českou?
Na začátku nás bylo víc a kandidáta vy-
bíral školní parlament. Já jsem ve škole 
známý kvůli paní profesorce Radové, to 
je maminka. Je to respektovaná osoba. 
Takže nejspíš proto mě vybrali. exhibici-
onista nejsem, ale jsem ambiciózní, po-
kud se mezi ambiciózní lidi počítá člo-
věk, který se chce neustále zlepšovat, 
chce vědět, že na něco má, že je lepší 
než ostatní.
Vzrostla výhrou tvoje popularita a ob-
líbenost?
Známý jsem byl už předtím. Takové to, 
jak tě každý zná a ty ani nemáš ponětí, 
kdo to je. Známý se v tomhle případě 
nerovná oblíbený. A teď po volbě se ke 
mně lidi mají ještě víc. Není mi to nepří-
jemné. Je to prestiž, navrátil jsem ztra-
cenou slávu České.
K čemu myslíš, že ti ten titul je?
Idol dívčích srdcí nejsem, vzhlížet ke 
mně taky nemůžou, k ničemu tedy. 
Respektive to pro mě byla jenom dal-
ší dobrá zkušenost. Vůbec nevím, jestli 
z toho vyplývají nějaké povinnosti nebo 
práva.

Jak je na tom král se ženami?
Dosti bídně.
Král je zamilovaný?
Ne, právě že ne. Pouze mám svůj dívčí 
idol. A není to žádná celebrita. Přece je-
nom jsem snad trochu rozumnější typ.
Co říká král o svém rodném městě? 
Kde ho můžeme potkat?
V Budějovicích jsem spokojen. Na kon-
certy chodím do Solnice, Baziliky a na 
Malou scénu. Jinak nikde moc nevyse-
dávám, mám spousty práce a zdržuji 
se doma. Nejsem klubový typ. Nejspo-
kojenější jsem s kamarády na zahrádce  
u piva. Nebo u vína. Piji všechno,  
nejsem vyhraněný typ. Jsem prostě rád 
mezi svými.
Závěrečná slova jsou tvoje.
Tak snad nějaké poděkování. Chtěl 
bych poděkovat všem voličům a ka-
marádům, kabaretu Trychtoň z Prahy, 
za podporu při internetovém hlasování, 
a literární kavárně Měsíc ve dne za půj-
čení korunovačních klenotů, což byl 
trychtýř. Doufám, že si dobu mé vlády 
všichni užijí.

Muže nedělají slova, ale činy. Krále tedy 
zhodnotíme až za rok, pokud na něj do 
té doby nezapomeneme.

Pavla Šilhavá

PoznEJTE KrálE: radiáTor i. ŠiroKý
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nazí V zElEnině anEB Co má VíTězné JiHočESKé 
TaBlo roKu SPolEčnéHo S VEdnEměSíčníKEm
Tablo třídy 6. F z Biskupského gymnázia v českých Budějovicích letos obsadilo 
první místo v kategorii jižní čechy soutěže Maturitní tablo roku 2008.  
Hlasující zaujalo především svou originalitou a zajímavým provedením. Studen-
ti se rozhodli vyfotit každý s jiným druhem ovoce a zeleniny, aby stylově pasovali 
do výlohy prodejny zeleniny hned vedle jejich gymplu. 
Mezi žáky této třídy patří i slečny šéfredaktorky vedneměsíčníku, které stojí za 
odvážností výsledného díla. Anička vrbová přišla s nápadem, jak Lucku Fialovou 
„obléknout“ pouze do pórku. A když se Lucka ochotně svlékla, odhodily trič-
ko i ostatní dívky. Fotograf Jakub Baloun alias Bali, který mimo jiné plní funkci 
dvorního fotografa vedneměsíčníku, se zaradoval: prý se před ním tolik slečen  
najednou ještě nikdy neodhalilo. Fotky jsou černobílé, pouze ovoce má svou 
pravou barvu, i to dodává portrétům umělecký punc. na vlastní oči si toto tablo 
můžete prohlédnout na jakibali.rajce.idnes.cz.

Jana Niedermeierová

Órevuár
tímto se loučím s mými věr-

nými čtenáři a s mým milovaným 
a opěvovaným postem šéfredak-
torky. Bylo mi potěšením. Pře-
ji hezké prázdniny a doufám, že 
se Vám bude stýskat po mých su-
pernejlepších komixech. Jo, a ješ-
tě přeji hodně napsaných slov do 
stanoveného termínu těm dal-
ším…

Vaše šéfredaktorka Lucie

ÚPlNĚ 
POSleDNí 
SlOVO

Někdy bych si přála, aby všich-
ni redaktoři Vedneměsíčníku byli tak  
investigativní a draví jako například čle-
nové redakce deníku Blesk. Aby mi na 
stole přistával jeden článek za druhým 
a já bych jen vybírala ty největší senza-
ce. Koneckonců, i z Budějovic by se dalo 
udělat město hříchu a neřestí. Drbů je 
plno, jistě by se mělo o čem psát. Jen by 
se hodily na papír všechny ty ověřené 
informace… Alespoň by se učinila pří-
trž všem pochybnostem kdo, s kým, kde  
a co. A rozšířil by se počet čtenářů. 

Ještě víc bych si ale přála, aby ten-
hle studentský občasník neztratil svou 
identitu a kontinuitu. Aby se našel ně-
kdo, kdo bych chtěl s těmi, kteří zůstá-
vají, dál tvořit studentské nekritické no-
viny. 

A pak bych si ještě přála slaměný klo-
bouk a kávovar.

Vaše šéfredaktorka Anna

Jste tvořiví a talentovaní?
Píšete nebo fotíte? Máte co sdělit světu? 

Pak vám dáme příležitost!

redakce Vedneměsíčníku hledá nové redaktory a fotografy, 
kteří by se chtěli podílet na vzniku časopisu tvořeného 

studenty pro studenty. 
Pokud máte zájem ve vedneměsíčníku publikovat, 

kontaktujte nás na e-mailu 
vednemesicnik@centrum.cz 

nebo telefonu 
607 768 738.

amatérští fotografové vše-
ho věku mají příležitost poměřit 
svůj talent v soutěži Budějovické 
kašny a fontány, kterou společně 
pořádají město České Budějovi-
ce, vodohospodářská společnost 
1.JVs a ateliér U Beránka.

soutěží se ve dvou kategoriích:  

1) samsonova kašna 
2) ostatní budějovické 
 kašny a fontány

Uzávěrka soutěže je 31. červen-
ce a jeden autor může do soutěže 
poslat nejvýše 5 fotografií bu-
dějovických kašen a fontán, které 
musejí být ve formátu 13x18 cm 
nebo 20x30 cm. soutěž je ano-
nymní, takže autor musí k foto-
grafiím přiložit zalepenou obál-
ku, kde bude na samostatném lis-
tu uvedeno jeho jméno, příjmení, 
adresa, datum narození, telefon, 

příp. e-mail. Fotografie lze poslat 
nebo osobně zanést do ateliéru 
U Beránka (Krajinská 35, 370 01 
České Budějovice) s označením 
„Fotosoutěž Budějovické kašny  
a fontány“.

na úspěšné fotografy v obou 
kategoriích čekají hodnotné 
ceny: 
1. Místo – poukaz na fotografic-
ké vybavení v hodnotě 20 000 Kč, 
2. Místo – fotografický kurz  
v hodnotě 6000 Kč, 
3. Místo – věcné dary v hodnotě 
1000 Kč. 

Kromě toho úspěšní autoři ob-
drží reprezentativní publikace  
o Českých Budějovicích.

Vyhlášení výsledků se uskuteč-
ní 25. srpna v ateliéru U Beránka 
v Krajinské ulici č. 35, kde bude 
zároveň zahájena výstava deseti 
nejlepších fotografií z každé ka-
tegorie. 

Milan Brabec

foToSouTěž Pro amaTérY


