
 2 / říjen 2008z d a r m a www.vednemesicnik.cz. vednemesicnik@centrum.cz

Minuty plynou a pořád se nic nedě-
je. V sále je rozsvíceno, lidé se baví, a ja-
ko by zapomněli na to, proč jsou vlastně 
tady; nic nenasvědčuje tomu, že by se na 
pódiu měli objevit jedni z nejvýznam-
nějších představitelů polistopadové čes-
ké kultury – režisér Jan Hřebejk a spi-
sovatel Michal Viewegh. Zatím ale ani je-
den z nich nepřichází, i když už měli be-
sedovat s přítomnými čtyřicet minut. Or-
ganizátoři z českobudějovické Baziliky 

mezitím alespoň rozhodili do davu tužky 
a lístečky pro případné dotazy.

„Zeptej se ho, jestli se mu líbí, že se 
o něm píše v učebnicích,“ zaslechl jsem 
část z diskuse nad jedním takovým pa-
pírkem. Dotaz se brzy objevil přímo na 
lístečku – no tak uvidíme, jestli na to 
Viewegh odpoví, pokud vůbec přijede. 
„A ještě, jestli si to podle sebe zaslouží!“ 
Tak teď už by byla opravdu škoda, kdy-
by pánové nepřijeli, protože mrhat do-

tazy podobného kalibru by byl boha-
pustý hřích.

Mezitím se zpoza levých dveří vy-
loupla drobná postava, kterou většina 
přítomných nejdřív ani nezaregistro-
vala – spisovatel právě přibyl mezi nás. 
A v závěsu za ním přichází i menší ob-
tloustlý muž s brýlemi – Jan Hřebejk. 
Oba se usazují na pohovku na pódiu 
a moderátor se svou kolegyní konečně 
zahajuje celou akci.

A o co na této akci vlastně šlo? Jak 
už jste možná poznali, Michal Viewegh 
a Jan Hřebejk nepřijeli desátého říj-
nového odpoledne do Budějovic jen 
kvůli besedě s veřejností v Bazilice, ale 
hlavně se podívat na jihočeskou pre-
miéru jejich nového společného filmu 
Nestyda, napsaného podle Vieweghovy 
knihy Povídky o manželství a sexu, v ně-
mž ztvárnil hlavní roli Jirka Macháček 
(ten u nás, pravda, chyběl). A pokud ně-
jakou tu knížku od nejčtenějšího české-
ho spisovatele máte v poličce, tak litujte 
– mohli jste si ji nechat podepsat na au-
togramiádě, která následovala.

„Tak tady se mě divačka ptá, proč se 
spousta mých knih odehrává za socialis-
mu,“ pročítá si Viewegh nahlas první pí-

semný dotaz. „Já bych to upřesnil, za so-
cialismu se odehrává jen několik mých 
románů – Báječná léta po psa, například 
– a to proto, že každá doba je specifická. 
Někde jsem četl,“ rozvádí svou politic-
kou úvahu Viewegh, „že přechod od so-
cialismu ke kapitalismu je jako přechod 
ze zoologické zahrady do džungle. To-
hle přirovnání se mi moc líbí, já mám ze 
socialismu i osobní zkušenosti, pracoval 
jsem jako závodní stráž podniku. A pro-
tože jsem nevěděl, co bych měl dělat, 
a protože jedna z věcí, které mi ve škole 
šly, byly slohové práce, stal jsem se spi-
sovatelem.“ Inu - cesty páně jsou sku-
tečně křivolaké, aneb jak se rodí úspěš-
ný spisovatel. „Inspiraci ke svým kni-
hám dostávám ze života – když jedete 
s cestovkou třináctkrát na zájezd do za-
hraničí, tak o tom prostě napsat musíte,“ 
dodává Viewegh.

Lístečků z ošatky postupně ubýva-
lo, kromě toho se ale hosté museli vy-
pořádat s někdy dost ošemetnými do-
tazy ze strany obou moderátorů: „Co ří-
káte na to, že v Praze vám nechtějí po-
stavit knihovnu, zatímco my tady v Bu-
dějovicích budeme mít od Kaplického 
koncertní síň?“ Srdce všech jihočeských 

patriotů poskočila blahem, když se slo-
va ujal režisér Hřebejk a prohlásil, že 
černého „rejnoka“ našemu regionu sku-
tečně závidí, a že se „… stydím za ty… 
(cenzurováno), kteří blokují stavbu ná-
rodní knihovny, chtějí se na ní napako-
vat a jde jim hlavně o vlastní zisk, kon-
krétně pánové Bém a Klaus…“ no a zby-
tek si určitě domyslíte sami.

„A teď tu máme jeden z posledních 
dotazů,“ vytahuje moderátor z košíčku 
smotaný kus papíru „Pane Viewegh, těší 
vás, že jste v učebnicích? A zasloužíte si 
to vůbec?“ Tak na to přece jenom došlo, 
ulevilo se mi, spisovatel se evidentně 
baví a vysvětluje: „No tak já nebudu po-
krytecky tvrdit, že by mi to vadilo, beru 
to jako ocenění své práce a zároveň 
jako důkaz, že se mi podařilo to, co chce 
asi každý začínající autor – prosadit se 
a získat si své čtenáře.“ Nejen čtenáře, 
ale i diváky, říkám si, když se Hřebejk 
s Vieweghem loučí a po velkém potles-
ku opouštějí sál, stejně jako my všichni 
ostatní – alespoň jsme se přesvědčili, že 
čekat se někdy vyplatí a že spisovate-
lem nebo režisérem se člověk nestává, 
tím se člověk rodí.

Václav Rameš

Tvůrčí proces. Za každou myšlenku dosadit Slovo. Odvěká touha po sdělení. 
Po sdílení. Směšné přesvědčení o vlastní nápaditosti. Princip cyklu a zapomínání. 
Všechno už tu bylo. Ale opakování je matka moudrosti. Podpis pod přeskládanou 
koláží dojmů a postřehů.

Zkoušíme to, abychom byli připraveni, až přijde skutečnost, kterou třeba popsat. 
Až pocítíme změnu, kterou třeba objasnit. Až zase jednou nebude vše jasné, sro-
zumitelné a samozřejmé. A když se nedočkáme, uspořádáme si sami účelnou válku. 
Sami si zinscenujeme aféru, vymyslíme viníky. Co nám zbývá kromě fantazie a umu 
přesvědčit. Mystifikace, klam. Novinář dávno neslouží k informování, k předkládání 
pravdy. Autor příběhu, nositel nejistoty v překlidné společnosti.

My však novináři zatím zdaleka nejsme. Hrajeme si. Není nic velkého, o čem by-
chom psali. Žádný strach či odpor ve své surové formě nás nepodněcují. Ani úzkost, 
ani útlak, leda únava. Úspěch? Ano, poplácám se po zádech, prolistujete- li se až na 
konec.

Co tedy zbývá jako motivace? Vlastní ploché uspokojení. Pět bodů na Karlově 
k dobru. Nikdo snad ani nepřemýšlí o něčem jako užitečnost. Raději nechci vědět 
k čemu může být osm stran savého papíru užitečných.

Abych však nebyla tak skeptická. Neuvěřitelné, kolik lidí si chce dávat práci s věcí 
bez odměny. Bez odezvy. Chce vám demonstrovat názor. Dokonce svůj vlastní. Dě-
kuji. Bála jsem se, že v tom zůstanu sama.

Kéž se to nasazení a pestrost stane tradicí. To zastoupení hvězd v tomto čísle. Če-
kali by jste od Viewegha rozhovor pro Vedneměsíčník? Od Jiřího Mádla se to čekat 
dalo. Zprávy z kultury i ze světa. Amerika, Austrálie. Nebojte, na všechny kontinenty 
dojde. Naši mladí reportéři se věnují historii i sociálním pracovnicím. Sociální pra-
covnice se jednou budou věnovat jim.

Vězte, že všechny články prošli mnohýma očima. Netvrdím, že jsme vydali to nej-
lepší. Neboť ani zdaleka nejsme drceni. Kdybychom tak byli nařčeni, stíháni, či do-
konce zakázáni. Redakce je však zcela pod ochranou, hýčkána, vedena a přemlou-
vána. Fungující zcela otevřeně, v poklidu a demokraticky.

Užijte si čerstvost nových pisatelů. V příštím čísle se dokonce dozvíte, jak vypa-
dají. Pokud by jste jednotlivým redaktorům chtěli položit otázku, neváhejte poslat 
své návrhy na ústřednu, vednemesicnik@centrum.cz. Ty povedené a korektní s ra-
dostí nám vlastní zodpovíme. Pokud by vám to nestačilo, můžete poslat ještě od-
pověď na soutěžní otázku a vyhrát dva lísky na koncert Levellers. Poezii a jiné umě-
lecké tvorbě je naše schránka také otevřená. Toužíte- li ještě po těsnějším kontaktu, 
redakce je zájemcům stále přístupná, stačí se nestydět a zeptat.

Přeji pěkné čtení.
Novopečená šéfredaktorka

Gymnázium 
Jana Valeriána Jirsíka

Ptala jsem se svých spoluškolá-
ků: „Co se vám nelíbí na student-
ském životě?“ Je zajímavé, že vět-
šina z dotazovaných ještě uvedla, 
že na GJVJ jim vadí častá absence 
toaletního papíru, špinavé ručníky 
a škodolibý automat na kávu. Je 
tedy jasné, kde má tato škola ne-

dostatky…

Eva Pártlová, 18let: 
„Nelíbí se mi, že už to není život, 

ale jen studentský život.“

Ondřej Pozzy Polcar, 17let:
„Studium a málo peněz.“

Lenin Voleníková, 18let:
„Čas strávený ve škole.“

Mánička Květounová, 18let 
a Bruno, 3dny:

MK: „Profesoři nedávají dosta-
tečný prostor pro rozvoj osobnosti. 
Škola je jak za dob Marie Terezie“ 

B: (MK tlumočila) „Růžové mašle“

Tomáš Edl, 17let:
„Časová omezenost.“

Lenka Traplová, 18let:
„Ranní vstávání a odpolední vy-

učování.“

 
Klára Zlámalová

Entrée

dialogy Nestydů michala Viewegha s Janem Hřebejkem 
aneb Povídání nejen o manželství a sexu

Chcete-li předvést své fotografické umění černé na bílém, neváhejte a pošlete nám své nejlepší 
kousky. V každém čísle uveřejníme jednu fotografii. Odměnou je vaše dílo na titulní straně v pěti 
stech výtiscích. Vednemesicnik@centrum.cz.
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 Vypravila jsem se plna očekávání na 
projekci v kině Kotva. Jak dopadne po-
kus učinit z ekologie konzumní produkt 
určený co největší mase lidí? 

 
 Mír s tuleni! Kdo čekal tuleně, mohl 

být trochu zaskočen... 
 Autor snímku nás uvedl do děje se 

slovy „Dívejte se na něj očima tuleně.“, inu 
dobrá... Jsem ploutvonožec, mám tuk je-
nom pod kůží a na svět se koukám milý-
ma psíma očima. Přiznám se, čekal jsem 
nějaké krasavice mého druhu, nebo ale-
spoň ryby. Namísto toho jsem viděl pou-
ze zarostlého Itala, kosmonauty a noční 
Prahu. Nakonec přišli opice a lachtani...

 Byla jsem tuleň. Dívala jsem se na zr-
zavého pána, jak jede autobusem měst-
ské hromadné dopravy v Praze a povídá 
o svých snech a bývalé přítelkyni. Ne-
jsem ve špatném sále? Mezi námi děvča-
ty? Ale pak mi došlo, že Kotva má jen je-
den, a tak jsem zůstala. Dozvěděla jsem 
se, že potápěč Zbyšek má křeče v ža-
ludku, že režisér Coppola by chtěl natočit 

pokračování Sladkého života, a jak chut-
ná mločí maso... Ochránci přírody a reži-
séři v jednom, si na nás zjevně vymysleli 
zbrusu novou strategii. „Neslyšeli na to, 
kolik listí zkonzumuje za den žirafa, tak 
musíme přitvrdit...“, a tak se dnes v jejich 
snímcích snoubí pokus o zábavné od-
lehčené umění, kde jediným zástupcem 
zvířectva je Čapkova kniha Válka s mlo-
ky, spolu s naturalistickým vnímání lid-
ské rasy jako „rakoviny světa“. 

 Film končí. Závěrečné titulky. Jsem 
tuleň a tuleněm i zůstanu, protože jiná 
varianta je už jen člověk- nejzrůdnější 
tvor na široširém světě, zhouba pro vše 
živé, co kdy žilo na téhle planetě...

 Jestli se v onom filmu objevilo nějaké 
zvíře, bylo to výhradně proto, aby autor 
mohl použít nějakou personifikaci. Mož-
ná, že tohle všechno je jejich cíl. Pokus 
o poznání sebe sama pod zástěrkou eko-
logického tématu. Možná, že je v tom 
ještě hlubší smysl, domněnka, podle níž, 
poznáme-li svou duši, procitneme a vy-
dáme se zachraňovat velryby. Možná, že 
pokud jsem se chtěla dozvědět alespoň 
něco málo o ploutvonožcích, měla jsem 
jít radši o den dřív na Dalajláma na mysli 
– Tibet v srdci... 

 Asi je to ve mně. Jsem totiž klasik 
a nakonec u mě stejně zvítězí David At-
tenborough. A pod slovem dokument si 
asi vždycky představím lva na lovu a mo-
notónní hlas, který z povzdálí komentuje 
chůzi kočkovitých šelem. Ale pokud Vás 
líčený film zaujal a v téhle chvíli si už sta-
hujete pirátskou kopii Míru s tuleni, mám 
pro vás dobrou zprávu. Za rok je tu EKO-
FILM zas!

 Absence tuleňů:
 My, tuleni, jsme se zařekli, že v žád-

ném dalším filmu už vystupovat nebu-
deme, a tak za Nás dokumentaristé hle-
dali horečnatě náhradu, která se ze čtvr-
tiny skládala z Joy Adamsonové. Další 
dny se polemizovalo téměř nad vším, od 
křováků, přes africkou krysu obrovskou, 
až po Vysoké Tatry. 

 Festivaly, na které se ještě v Kotvě 
můžete těšit: 

 Kam až má paměť sahá, Kotva Vás na 
podzim ještě pozve na Festival francouz-
ského filmu (doporučuji...) a časem tak-
též na Febiofest či festival outdoorových 
filmů...

Emma Vrbová

Jenom jsme vám chtěli říct, že si na 
vás (jakože vás-studenty) kino Kotva 
přichystalo vynikajícně vynikající no-
vinku. Je opravdu lahodná! I když, je 
pravda, že slovo „novinka“ je přespříliš 
bombastický. Tahle akce, o které jsme 
vám zatím nestihli nic říct, ale nebojte 
se přijde to, probíhala už minulý škol-
ní rok. My, kdož jsme onen projekt na-
vštěvovali, jsme se mohli klíďo píďo roz-
valovat přes tři a klidně i čtyři židličky, 
přesto jsme se pokaždé sesedli všichni 
pěkně pohromádce, abychom si v tom 
velkém prázdném sále nepřipadali tak 
ztracení (Lost). Dojemné, napínavé a po 
naší prosbě již neprozrazující konec fil-
mu, předtím než vůbec začal, přednášky 
pana česko-anglického profesora Petra 
Kliera (neboli Petrklíče či Clean&Klíče) 
si pravidelně vysluhovaly pouze cha-
bý potlesk několika málo desítek dlaní, 
neboť počet rukou je přece jenom po-
někud omezen počtem přítomných di-
váků, že….Zkrátka jsme se my VyVolení 
rozhodli obětovat svůj klid a mír pro 
blaho studentské společnosti a infor-

movat vás…ano ano teď to přijde…o 
bývalém Studentském Filmovém Klubu 
(SFK), který nyní dostal nové, neméně 
krásné, jméno Filmová Škola (FŠ). Člen-
ství v tomto klubu si zajistíte koupí ce-
loroční průkazky (kde: kino Kotva, ko-
lik: 200kč), která vám umožní shlédnutí 
dvou vybraných filmů měsíčně. Ale po-
zor, kuřátka! Pokud doufáte, že s pop-
cornem v klíně budete obdivovat vy-
pracovaný, v latexu zabalený zadek Spi-
dermana 2, budete zklamáni. V rámci FŠ 
uvidíte jen kvalitní nekomerční filmové 
lahůdky doplněné výše zmíněným ko-
mentářem našeho milého Petrklíče. Vče-
ra jsme pobíhali a roznášeli a pobíhali 
a roznášeli, abychom na nástěnku kaž-
dé střední školy v ČB přilípli pár mod-
rých informačních letáčků, tak si jich, 
prosíme, nezapomeňte všimnout. 

P.S. Cestou jsme se (samozřejmě pra-
covně) zastavili v Bloudu, Solnici a ka-
várně Měsíc ve dne, kde naši letáčkové 
rovněž visí, leží, posedávají a povídají si.

Anna Hájková a Monika Hüttlová 
(autorky nejsou členky redakce)

ryze dobročiNNá Věc
23. a 24. října se České Budějovice za-

pojí do kampaně Česko proti chudobě, 
a to podílením se na celorepub-
likové akci Dny proti chudo-
bě. Organizátorem není měs-
to, jak by se mohlo zdát, ale 
schopní studenti. 

Nejdůležitějším bodem bude 
informační stánek stojící ve čtvr-
tek na hlavním náměstí a v pátek 
na náměstí Piaristickém, kde budou 
dobrovolníci distribuovat materiály 
a informovat kolemjdoucí. Dopro-
vodným programem budou zábavné 
aktivity nejen pro děti a ke shlédnutí 
bude také výstava fotografií. V pátek se 
můžete seznámit s dostupnými Fair tra-
de výrobky, díky spolupráci s kavárnou 
Na půl cesty. Pokud vám není jasné, co 
Fair trade je, doporučuji zastavit se na 
stánku. Program zakončí večerní koncert 
budějovické skupiny VVV v Solnici.

Dny proti chudobě mají zvýšit pově-
domí veřejnosti o Rozvojových cílech ti-
síciletí, o tom, co jsou to rozvojové země, 
a jak Česká republika těmto zemím po-
máhá. Dalším cílem je objasnit rozdíl vý-
znamu slova chudoba u nás a v zemích 
extrémně chudých. 80% naší populace 
nikdy neslyšelo o Rozvojových cílech ti-
síciletí. 60% nepovažuje za nutné zvy-
šování prostředků na rozvojovou spo-
lupráci, neboť žije v představě, že ČR je 
chudá nevyspělá země. Česká republika 
se přitom řadí mezi 35 nejbohatších 
zemí světa. 

Také mají poukázat na to, že ČR a je-
jí vláda neplní závazky vůči OSN, kte-

rými se zavázala 
k pomoci 

r o z v o -
jovým zemím, 

slibem přispívat kaž-
doročně na rozvojovou spolu-

práci částkou 0,7 % HND. V neposlední 
řadě nabízejí možnosti vlastního zapoje-
ní a pomoci, ať už přímo v kampani Čes-
ko proti chudobě nebo v jiných, do ní pa-
třících, organizacích.

Česko proti chudobě je platforma 
sdružující organizace se zaměřením na 
rozvojovou pomoc, vzdělávání i eko-
logickou problematiku, jedná se o zatím 
největší společnou aktivitu české společ-
nosti. Snaží se především získat podporu 
občanů, vyvíjet nátlak na českou vládu 
a také zkoordinovat práci nevládních or-
ganizací tak, aby jejich pomoc byla sku-
tečně účelná. Také se vám při slovech 
„boj proti chudobě“ svírá peněženka? 
Výjimečnost této kampaně je v tom, že 
nechce peníze, ale vás. Váš postoj a vlast-
ní přispění, třeba jen tím, že změníte za-
žitý rámec představ o problematice chu-
doby.                                           Pavla Šilhavá

Bývalý český prezident Václav Havel 
a francouzská státní tajemnice pro za-
hraničí a lidská práva Rama Yade (na fot-
ce zleva) svými příspěvky na téma Víra 
a fanatismus zahájili již dvanáctý ročník 
konference Forum 2000, která se konala 
od 12. do 14. října na pražském Žofíně. 

Do Prahy se sjela řada významných 
osobností z oblasti mezinárodní i čes-
ké politiky, občanských iniciativ, vědy, 
kultury, náboženství či žurnalistiky, jako 
např. novinář Tomáš Etzler, bývalý me-
xických prezident Vincente Fox, ruští 
opoziční politici Mikhail Kasyanov a Ga-
ry Kasparov, generální tajemník Repor-
térů bez hranic Robert Ménard, bývalá 
mluvčí Charty 77 Jiřina Šiklová, profesor 
ekonomie Jan Švejnar či slovernská po-
slankyně Magdaléna Vašáryová. Ústřed-
ním tématem letošních debat bylo téma 
Otevřenost a fundamentalismus ve 21. 
století. Diskutovalo se však i o mocných 
a bezmocných tohoto světa, svobodě 
médií, pluralitě kultur, občanském vzdo-
ru či mezináboženském dialogu. 

Václav Havel tuto konferenci pořádá 

s úmyslem „pozvat osobnosti z různých 
koutů světa, aby se mohli svobodně se-
tkat a vyměňovat si své názory“. A právě 
tento otevřený dialog, na čemž se shod-
la většina delegátů, umožní svobodnou 
výměnu názorů v multikulturním a plu-
ralitním prostředí a poskytne nám ochra-
nu před fanatismem pramenícím z ne-
ochoty naslouchat, diskutovat, ze stra-
chu před otevřeností, která zpochybňuje 
samotné základy každého utopického 
dogmatismu. 

„Jediným lékem proti fanatismu je 
demokracie - není to ideální systém, ale 
nejlepší možný,“ podotkla Rama Yade.

Text a foto Martin Volný

„Kdeže to ten Iggy hraje?“ „Ježiši to je 
jednoduchý... to uslyšíš přes celou Pra-
hu! Neboj!“ Bála jsem se... a jak se uká-
zalo – právem. Co se týče mé orientace 
– ano, přiznávám – typicky ženská. S tím-
to vědomím, s mapkou (jejíž okraje kon-
čily rozhodně dříve než území Prahy) 
v ruce a třesoucí se zimou, stála jsem těs-
ně před osmou večerní před Sparta Aré-
nou Prahy 6.

 Faktu, že má orientace nezkla-
mala, napovídalo zlověstné ticho ob-
klopující fotbalový stadion tyčící se před 
mým zmrzlým nosem. Proč tu nikdo 
neni? A kde je ksakru střecha?! Můj po-
hled sklouzl na zoufale pobíhající dívku 
zabalenou v červené šále... Jane pochá-
zela z Austrálie a stejně jako já hledala cíl 
své cesty – koncert Iggyho Popa a kape-
ly Stooges, který se měl konat – jak jsme 
obě s jistotou věděly – někde v Praze. 

 Nějaký čas jsme strávily po-
rovnáváním lístků, ze kterých na nás zá-
řilo místo konání – Sparta arena, Praha 
a zoufalým telefonováním všem těm, 
jejichž znalost Prahy je vyšší než jedné 
Australanky a jedné dívky bez orientace 
a se zmrzlým nosem. Po nekonečných 
minutách blížících se osmé hodině jsme 
došly osvícení... víte, jak velký je rozdíl 
mezi AC a HC Sparta arénou? Já to vím... 
dík tomuto mému malému výletu. Vím, 
že rozdíl mezi pražskou AC a HC Sparta 
arénou je minimálně 2 kilometry a velice 
rychlým a nervózním krokem tuto vzdá-
lenost překonáte tak za 20 minut. 

Před vchodem jsem se rozloučila s Ja-
ne a chvátala do útrob rytmizujícího sta-
dionu. Ve dveřích postávali s rozkroče-
nýma nohama „drsní“ bodyguardi a dou-
fám že nejen u mě se dotazovali po slz-
ném plynu, nožích a bůhvíjakých dalších 
zbraních. Po čestném prohlášení o mé 
bezúhonnosti jsem byla s úsměvem pro-
puštěna a prorážela si cestu davem pun-
káčů, rockerů a metalových fanoušků 
všech věkových generací. Už tam mi celá 
tahle akce byla nesmírně sympatická.

Dík mé orientaci, mé mapě a dík skvě-
lému vyznačení místa konání jsem při-

šla o celou půlhodinu vystoupení prv-
ní předkapely – Vypsané fixy a upřímně 
řečeno, pocit lítosti se nedostavil. Ani po 
nástupu druhé předkapely se moje po-
city nezměnily a tiše jsem postávala za 
zvuku linoucích se z nástrojů Visacího 
zámku. Nejsem skalní fanoušek ani jed-
né z těchto kapel, ale nepovažuji se ani 
za striktního odpůrce. Ovšem nepříjem-
ný mi byl fakt, že ony strnulé postavy po-
hupující se ze strany na stranu, mají uvést 
na scénu někoho tak neuvěřitelně ener-
gického, jako je Iggy. Snad na české hu-
dební scéně existují kapely, které by se 
svou hudbou lépe dokázaly přiblížit živé 
legendě nastupující po nich na scénu.

Kolem deváté na pódium konečně 
vtrhl Iggy v doprovodu svých The Stoo-
ges. Koncert otevřela skladba Loose a po 
ní následovala sprcha nejznámějších pís-
ní, jako jsou ,I wanna be your dog‘ nebo 
,No fun‘. Za zvuku těchto hymen Iggy vy-
skočil na basový aparát a za užaslých vý-
křiků diváků naznačoval, že si to s ním 

rozdává. Hned nato všem připomněl, 
kdože je zakladatelem stagedivingu a vr-
hl se na vzpažené ruce svých příznivců. 
Nekončící show pokračovala vyzváním 
dobré desítky fanoušků přímo na pó-
dium, kde nadšeně poskakovali ještě za 
zvuků ,No fun_... 

Ze zadních řad se na křepčící dav roz-
svítily závistivé pohledy, včetně toho 
mého, ale ani ony nezkazily atmosféru, 
jakou Iggyho šílené poskakování do-
kázalo utvořit. Ba naopak. Jeho ener-
gie jako by se nesla sálem bouřlivých ta-
nečníků a donutila zvednout nad hlavu 
ruce i ty, kteří se dosud jen tak ledabyle 
vrtěli v rytmu. 

Smutné je, že oním „sálem bouřlivých 
tanečníků“ by se dal popsat pouze řá-
dící střed davu, kdežto okolní skořápka 
buďto stála a nebo přešlapovala, jakoby 
v křeči ještě z předkapel. Pouze několik 
Iggyho příznivců vyskakovalo nad na-
tahující se krky těchto ne-tanečníků, ale 
i oni to po čase vzdali a většinou úspěš-
ně se prodírali vstříc středovému pek-
lu. A jak se poznali ti, co nedělali ostudu 
a rozpohybovali svoje těla stejně divoce, 
jako je divoká hudba The Stooges? Vět-
šinou měli mokré vlasy...buďto potem 
nebo pivem, kterým se navzájem křtili 
všichni účastníci Iggyho pekla.

Celý tenhle naprosto spontánní vý-
stup, ve svých letech již sice vrásčitého, 
leč svalnatého zpěváka s kalhotama roz-
hodně níž, než bychom si všichni mož-
ná přáli, skončil nutno říci až přespříliš 
brzy. Před jedenáctou Iggy do publika 
naposledy skočil rybičku a poté se do-
provázen řevem svých zhrzených fa-
noušků odporoučel kamsi do zákulisí. 
I přesto mě - a myslím si, že ani nikoho 
jiného - tenhle duší nestárnoucí šedesát-
ník nezklamal. Pro někoho „kmotr pun-
ku“ nebo „otec punku“, pro mě chlapík, 
který má můj obdiv za to, že dokáže po-
dávat hudbu starou téměř čtyřicet let 
s takovou neuvěřitelnou energií, a hlav-
ně pro to, že se nestal loutkou, která dělá 
ostudu předchozím létům.

Tereza „Tery-Teri“ Müllerová

Jaké jsou tvoje dojmy z koncertu? 
Překvapilo tě na něm něco? Hodně 
lidí překvapily předkapely... myslíš, že 
byly správnou volbou?

Jan Kostka, 18, České Budějovice:
Koncert byl naprosto super. Zažil 

sem už dost takhle velkých kapel naživo 
a Iggy byl naprosto geniální! Rozhodně 
jsem nečekal až tak extrémní show... 
skok do davu po deseti minutách a pak 
ty lidi na pódiu. Jediná věc, která mě na 
tom koncertě fakt naštvala, bylo to, že 
Fixa začala hrát už v sedm a přitom za-

čátek koncertu byl na osmou. Na dru-
hou stranu jsem slyšel, že to byl jeden 
z jejich nejhorších výstupů, ale nemůžu 
soudit... nebyl jsem tam. A co se týče Vi-
sáčů... upřímně, předskokanství jim ne-
svědčí. Nebylo to ono.

Tereza Divišová, 19, Znojmo:
Až na ten jeho rychlej úprk na konci 

to byla neuvěřitelná show. Iggy je plnej 
energie a z dálky vypadal i docela sexy:-
) Překvápko bylo určitě to, jak pozval lidi 
na pódium... No a předkapely? Nelíbily 

se mi... buďto se jim to fakt nepovedlo 
nebo prostě neumí zpívat.

Petra Müllerová, 20, Český Krumlov:
Iggy je prostě skvělej a vitální chla-

pík, takže si to nešlo neužít:-) Akorát mě 
mrzelo, že nehráli Passengera a hlavně 
taky, že skončili tak šíleně brzo. Předka-
pely se mi vůbec nelíbily... čekala jsem 
rozhodně nějakou serióznější kapelu 
než tohle. Visáči jsou vidláci a Iggy je 
král... to prostě nejde dohromady.

 Tereza Müllerová, lyceum (Tery – Teri)

ekofilm

Hej hej hola hola!

Václav Havel: „Za siláctvím fanatiků  
a posedlíků se skrývá strach a zbabělost.“

zážitkový dotazník zúčastněných nadšenců:

ac versus Hc aneb dlouhá cesta k legendě
iggy and The Stooges
20. září 20:00, Tesla arena - Praha
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Hned za rohem se přede mnou zje-
ví červenobílá mříž se zákazem vjezdu 
– první znamení toho, že dnešní, čtrnác-
tý, den měsíce září v těchto místech Bu-
dějovic nebude patřit k těm obyčejným. 
Zahýbám do České ulice a okamžitě se 
ocitám na okraji asi padesátihlavého 
davu, který trochu samoúčelně postává 
před budovou gymnázia. Podrobnější 
průzkum kolemstojících mě však brzy 
vyvádí z omylu – rozhodně se nejedná 
o sjezd abiturientů nebo pokojnou de-
monstraci – přímo přede mnou se píše 
historie! 

Nemůžu ale ani dokončit myšlenku, 
okamžitě mě zpozoruje asi osmiletý klu-
čina v bílé košili a hnědých kraťasech 
kombinovaných s kšandami. Na hlavě 
má čepici, kterou nosí Bolek Polívka ve 
známé reklamě na paštiku Májka a cel-
kově vypadá jako dědeček Petra Bajzy 
z románu Bylo nás pět zamlada. 

„Chcete noviny?“ ptá se a strká mi do 
ruky zažloutlý dvojlist. Zahlédnu jen hla-
vičku výtisku, krásně vyvedenou umě-
leckým švabachem. 

„Kolik to stojí?“ ptám se a pokukuji 
po ceně, kterou ale hledám na novinách 
marně. 

„Šesťák!“ odpoví suverénně klučina. 
Desetikoruna by to snad měla spravit, 
napadá mě, a beru si od „kolpórtéra“ re-

pliku historických novin. Vzápětí je ale 
strčím do kapsy, protože se právě děje 
něco moc zajímavého.

„Přítomní vám nyní zatančí stylový 
valčík na jednu z nesmrtelných melodií 
Johanna Strausse, které byly symbolem 
celé druhé poloviny století páry,“ ozve 
se z reproduktoru hlas moderátora Petra 
Kroniky, dobře známého posluchačům 
českobudějovického rozhlasu, a vzápětí 
se od ostatních turistů s foťáky oddělí 
skupina v kostýmech z druhé poloviny 
devatenáctého století a roztančí se na 
Straussovu „Vídeňskou krev“.

Celá akce je totiž oslavou stého osm-
desátého výročí budějovické koně-
spřežky a odehrává se v rámci Dnů ev-
ropského dědictví, které se konají v Čes-
ké republice už po sedmnácté. „Každý 
rok je vybráno jedno město, v němž je 
takzvané národní zahájení celých dnů,“ 
upřesňuje Irena Tomandlová z odboru 
památkové péče magistrátu města. „Le-
tos máme samé kladně ohlasy, lidem 
se akce líbí a odměnili se nám mnohem 
vyšší účastí než v minulých sezónách 
– jde o tisíce spokojených diváků,“ uved-
la Tomandlová a dodala, že dny byly po-
řádány v duchu motta „Památky a kra-
jina a krajina jako památky“.

 Výjevy obdobné těm výše popsaným 
jsme mohli po celý víkend 13. a 14. září 
patřit na různých místech Českých Budě-
jovic – Sokolský ostrov ovládly skupiny 
historického šermu a středověké hudby, 
Malše patřila projížďkám na Dračí lodi 
a v České ulici se odehrávala zmiňovaná 
slavnost koněspřežky, která byla navíc 
okořeněna přítomností jihočeských ve-
likánů devatenáctého století.. 

„Právě dorazil věhlasný vídeňský dau-
gerrotypista, který naše hrdiny zvěční 
pomocí fotografického aparátu,“ ohlásil 
Petr Kronika a zatímco se skupinka hou-

fuje na společný snímek, mezi okolosto-
jícími se prodere elegán v cylindru a na-
běhne s obrovským foťákem přímo před 
usmívající se oslavence. „Ten vlevo s pl-
novousem, to je stavitel Vojtěch Lanna 
s celou rodinou!“ představuje moderátor 
solidního muže v cylindru a usmívající se 
manželku s dětmi.

„A támhle stojí rakouská zpěvačka 

Marlen Jelinková,“ hlásí dál Petr Kronika. 
Že je vám její jméno povědomé? „Ano, 
je to matka teprve osmiletého Jaroslava 
Cimrmana, který je též mezi námi… teď 
se nám ale někam zaběhl… Pokud bys-
te ho náhodou viděli, pošlete ho prosím 
k nám. Je to malý chlapec, takový kuče-
ravý,“ upřesňuje moderátor hochovu vi-
záž a sklízí za to potlesk. „Pozor, úsměv! 

Vyletí ptáček!“ oznamuje fotograf zpoza 
černého sukna a v příštím momentu vy-
šlehne blesk a stoupající proužek dýmu 
za sebou táhne potlesk diváků, kteří tak-
to odměňují své jihočeské velikány za to, 
že se vrátili proti proudu času a vnesli do 
dnešního odpoledne kromě zábavy i tro-
chu té nostalgické minulosti.

Text a foto Václav Rameš

Katka Vávrová 26let, vystudova-
la Zdravotně sociální fakultu. Pracuje 
jako sociální pracovnice v dětském do-
mově se školou. Většina z nás zná toto 
zařízení pod pojmem pasťák. Co vede 
mladého a vzdělaného člověka k práci 
s problémovými dětmi, kterým se vět-
šina lidí raději vyhýbá? 
Proč mladý člověk jako ty chce dělat  
takovouhle práci?

K myšlence, že chci dělat s problémo-
vými dětmi nebo i dospělými jsem se do-
stala až během studia a při praxích na vy-
soké škole. Při studiu jsme měli možnost 
navštívit mnoho zařízení a vyzkoušet si 
práci jak na úřadech, tak i s dětmi s různým 
handicapem až po staré osoby. A nejvíce 
mě zaujala oblast ve které pracuji nyní. Za-
měřila jsem na ni i ročníkovou prací, kte-
rou jsem psala na téma „Poruchy chování 
u dětí z hlediska zdravotně sociálního“. 
Myslím si, že v zařízeních našeho typu je 
mladý člověk dětmi brán jako kamarád, ale 
i s určitým typem autority. 
Jak vypadá tvůj normální pracovní den?

Dneska jsem například žádala o odjez-
dy kluků do rodiny, byla jsem s nimi u dok-
tora a na hypoterapii. Zítra jdu s nimi k sou-
du. Každý den je jiný. Není to jenom sezení 
v kanceláři. Stává se, že když kluci utečou, 
musím pro ně jezdit na policii.

Jaká je nejčastější příčina kvůli, které 
děti končí v pasťáku?

Nejčastější příčinou příchodu dětí do 
zařízení toho typu je špatné rodinné zá-
zemí, záškoláctví, trestná činnost atd.

S jakými problémy se potýkáš v práci?
Problém je v tom, že se málo pracuje 

s rodinou, ze které jsou děti umisťovány 
do těchto zařízení. Málo které dítě takto 
umístěné se podaří navrátit do jeho pů-
vodní rodiny. Většinou nezaměstnanost, 
trestná činnost rodičů atd. vede k tomu, že 
dítě nelze vrátit a pokud se nebude s pro-
blémy rodiny pracovat, nikdy nemůžeme 
docílit toho, že bude méně dětí v dětských 
domovech. 
Co ti dává tvá práce?

Nevím, co mi to přesně dává. Asi jenom 
pocit, že pro někoho můžu něco udělat 
a on z toho má radost.
Jaká je tvá nejhorší zkušenost?

Zatím nemám žádnou špatnou zkuše-
nost, ale co je pro mě nepříjemné, je ko-
munikace s některými rodiči, některým se 
nezavděčíš i když hodně chceš. Třeba je-
den kluk jel na víkend domu a nechtělo se 
mu jet zpátky. Šel s matkou k lékaři a byl 
,,jako,, nemocný. Matka mě seřvala, že mu 
nevěnujeme dostatečnou péči a byla vul-
gární. Museli ho přivést policajti a uká-
zalo se, že mu opravdu nic nebylo. Nebo 
nedávno nám utekl kluk, jela sem pro něj. 
Někdo mu dal pořádně přes pusu a potře-
boval to ošetřit od specialisty, k tomu jsem 
ale potřebovala souhlas matky, který jsem 
nedostala, protože matce to bylo evident-
ně jedno. No a tak to klukovi srostlo křivě.
Přirostl ti někdo k srdci?

Nevím, jestli můžu říct, že mi někdo vy-
sloveně přirostl k srdci, ale našlo by se pár 
kluků jejichž osud mi není lhostejný a o to 
víc mě potěší, když ani já jim nejsem lhos-
tejná a po odchodu z našeho zařízení mi 
napíší nebo se přijdou na nás podívat.

Lucie Pánová (externí dopisovatelka)

…Ale vy bloudit nemusíte. Dům 
U Beránka se nachází v Krajinské ulici, 
na jejím vzdálenějším konci od náměstí. 
„Chtěli jsme vytvořit takové klidné mís-
to uprostřed Budějovic” vysvětluje foto-
graf David Veis. A vskutku. Napřed vám 
do oka padne příjemně vyhlížející dvůr, 
k jehož návštěvě vás lákají dokořán ote-
vřená vrata. Přes ně se dostanete do mi-
krosvěta nejen fotografií a knih.

Úvodní místnost slouží jako fotogra-
fický ateliér, kde jsou vystaveny fotogra-
fické aparáty a snímky. Ta druhá z míst-
ností slouží jako čítárna. Stojí zde po-
hodlně vyhlížející nábytek, police plné 
knih a denní tisk volně k přečtení. V ro-
hu se nachází tzv. barobar, aneb mís-
to k občerstvení a místní lidé vás vždy 
pozdraví. Zkrátka a dobře, je zde úplně 
jiná atmosféra a čas tu plyne také jiným 
tempem, dokonalé posezení.

Jelikož se jedná o ateliér a galerii 
v jednom, nenajdete tu ani jednu holou 
stěnu. „Chceme, aby tu trvale byly něja-
ké fotografie.” vysvětluje David Veis. Ale 
není to jen fajn atmosféra, co láká k ná-
vštěvě. U Beránka se totiž neustále něco 
děje. Dům sice patří městu, ale prona-
jalo si ho občanské sdružení Tam-Tam 
(http://www.tam-tam.cz/), které zde 
pořádá spoustu zajímavých a pravidel-
ných akcí, například tématické soboty. 
Čítárna je otevřena od deváté hodiny 
ranní a ve večerních hodinách se může-
te přijít po celý školní rok potěšit v rám-
ci Barevného týdne započatého Žlutými 
pondělky, kdy můžete rozvinout své 
tvůrčí myšlení za pomoci arteterapie, 
o Hnědých úterkách si můžete přijít po-
slechnout zajímavé povídání o promě-
nách města, Modré středy jsou pak vy-
hrazeny kurzu tvůrčího psaní. Černobílé 

čtvrtky vám mohou posloužit ke zdoko-
nalení práce s fotografií o tématických 
hodinách fotografického kurzu. Zelené 
pátky se chlubí podtitulem Hudba a po-
ezie. 

Červené soboty jsou již zmíněné té-
matické, v září proběhla například Ko-
nopná sobota, kde jste se mohli poučit 
o všestrannosti této byliny, neboť ko-
nopí se nemusí jen kouřit. Barevný tý-
den zakončuje Purpurová neděle, tzv. 
Literární buňka, kdy se můžete vždy po-
slední neděli v měsíci setkat s budějo-
vickými literáty nad dobrým čtením.

Ale to není zdaleka vše, co vám může 
dům U Beránka nabídnout. Podle gusta 
si můžete vybrat na 
http://www.uberanka.cz/. 

Markéta Frouzová

koNěSPřežkou ProTi Proudu čaSu

i Práce V PaSťáku může baViT

dům u beráNka:
 „Občas sem někdo 
zabloudí”…

biskupské gymnázium 
J. N. Neumanna

 
Čím tě nejvíce trápí studentský 

život? Tuto otázku jsem položila ně-
kolika studentům, abych se dozvědě-
la, co že je to za strašnou věc, která 
jim v současné době nedá spát. Uči-
telé? Nešťastná láska? Nedostatečný 
program v českobudějovických klu-
bech? Ani náhodou! Vede nedostatek 
času, peněz a časné ranní vstávání 
z postele.

Daniel Průdek (16): 
„Trápí mě nucení studentů učit se 

doma. Kamarádi se učí celé odpoled-
ne a nejdou se mnou ven!“

Kristina Modrová (18): 
„Nejvíc mě trápí, že musím ráno 

vstávat. Už v první třídě jsem každé 
ráno plakala a ptala jsem se mamin-
ky, co to bylo za hloupé pány, kteří vy-
mysleli školu.“

Lucie Čermáková (16): 
„Štve mě, že se kvůli studijnímu 

pobytu v Rakousku nebudu moci 
stýkat s kamarádama a se svým pří-
telem. Taky mě fakt štve, že si učitelé 
myslí, že se musíme učit jen na jejich 
daný předmět.“

Lucie Krejčová (18):
„Trápí mě málo času, málo peněz 

a špatnej rozvrh. Blížící se maturita mi 
ani moc nevadí… Taky mě štve, jak 
nám škola organizuje život.“

Soňa Mečířová (16): 
„Když je člověk na hodině a tře-

ba i má radost z toho, že se zase do-
zví něco nového, ostatní mu to svou 
nechutí ke škole strašně ztěžují. To mi 
vadí. Ke konci roku mě třeba i odradí 
od píle!“

Tomáš Zimmermann (17): 
„Studentskej život mě trápí tím, 

že se ráno nedokážu včas vzbudit… 
Taky mi začíná vadit blížící se matu-
rita.“

Tereza Müllerová
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Únor až duben 2007 aneb tři mě-
síce mimo domov, vlast a společnost 
blízkých, strávila tehdy patnáctiletá 
Markéta Frouzová. V cizím a ba do-
konce zahraničním městě. Bez psa. 
Přinášíme vám první osobnost se-
riálu zahraničních zkušeností česko-
budějovických studentů.

Jaký byl první dojem z Vídně?
„První dojem? Myslím, že věta ‚Do 

háje, co tady dělám‘, to dokonale vy-
jadřuje.“

Liší se nějak styl výuky na rakouských 
školách oproti českým? Jak?

„Rozdíl je v tom, že když v Rakousku 
vstoupí učitel do třídy, nikdo si z toho 
nic nedělá a nerušně pokračuje ve stra-
vování nebo v rozhovoru, popřípadě ve 
spánku. Holduje se zde hlavně velkým 
písemkám jednou za čtvrt roku, na které 
se nikdo moc nepřipravuje a jak mi bylo 
sděleno, propadnout dvakrát za sebou 
ve stejném ročníku není žádná ostuda, 
ale celkem běžný jev. Rakušany prostě 
studovat baví a tak školní lavice jen ne-

radi opouštějí. Vyučovací hodina trvá 50 
minut. Přišlo mi, že studenti se soustře-
dí hlavně na to, co je baví a v tom jsou 
pak hodně dobří. Přesto, že jsem v Ra-
kousku chodila na gympl, byli zdejší po-
žadavky na studenta shovívavé. Nepo-
soudím, jestli je to lepší nebo horší pří-
stup, je prostě jiný.“
Ochutnala jsi tam nějakou vyhlášenou 
specialitu? Školní jídelna, individuální 
stravování?

„Se školní jídelnou jsem se tu ne-
setkala. Ve škole byl bufet, bylo tam 
spousta sladkostí a různých bagetek, 
ale vše nad mé finanční možnosti. Ale 
přes sklo vypadali dobře.

Potraviny obecně tu byli poměrně 
drahé, vozila jsem si z domova vlastní 
jídlo... Jójó, když člověk čtvrt roku přeží-
vá na těstovinách, které se nekazí a ně-
kdy už nemá ani dost síly je uvařit, to si 
pak váží i toho co normálně nejí.

Když se za mnou přijel podívat můj 
hlavní sponzor - táta, vzal mě do restau-
race na Wiener Schnitzel. Mé očekávání 
bylo zklamáno. Všechny představy, kte-
ré jsem si roky hýčkala se nenaplnily a za 
tu hromadu mouky, strouhanky, hube-
ný plátek masa a pár brambor byly za-
placeny hříšné peníze. Náladu mi spra-
vil až Sacher, ten mě nezklamal!

Rakušané jí obecně rádi zdravé věci, 
ale na druhou stranu - zejména studenti 
- hodně navštěvují fastfoody, což jsem 
přičítala i vlivné emovlně, která tam pro-
bíhala zrovna v době mého pobytu.“
Jak se mladí Rakušané baví? Holdují 
nějakým vznešeným aktivitám? Nebo 
jen chlastají a kouří, i když se s cigá-
rem nemusejí schovávat za rohem…

„Když je řeč o kouření, tak před ško-
lou stál popelník a o velkých pauzách se 
vždy davy spolužáků vyvalily ven a do-

rovnávaly hladinu nikotinu. Při konzu-
maci alkoholu jsem je nikdy nezastihla, 
když jsem se první týden ptala kolik tu 
stojí pivo, koukali na mě tak trochu udi-
veně. Prý holkám většinou vadí, když 
z kluka táhne pivo, a tak ho pijí v ústra-
ní. Zvláštní, znovu se navrátil ten pocit 
‚do háje, co tady dělám‘... :)“
Je pojetí výchovy jejich a našich rodičů 
odlišné? Jsou benevolentnější?

„Abych pravdu řekla, tak s tím jsem 
se moc nesetkala, a ani jsem neměla pří-
ležitost se s nějakým rodičem seznámit. 
Nicméně podle toho, co vyprávěli spo-
lužáci, je výchova spíše liberální, ve 
smyslu „tady máš prachy a udělej si svůj 
názor sám“... ale samozřejmě, nemůžu 
to vztahovat na všechny...“
Jak se mladí staví ke konzumu? Pod-
léhají trendům nebo se snaží o ori-
ginalitu?

„Jak jsem již zmínila, v době mého 
pobytu probíhala zrovna emovlna, tak-
že reprezentantů tohoto „směru“ tam 
bylo mnoho. Ostatní se oblékali spíše ve 
stylu HM. Ve třídě byl jeden punkáč, ni-
kdo se s ním nebavil a jemu to rozhodně 
nevadilo. Podobných lidí tam bylo po-
měrně málo... a o to byli originálnější.“
Jak se dívají na Čechy? Měli vůči tobě 
nějaké předsudky nebo byli spíš vstříc-
ní?

„Ve škole mě brali spíše jako atrakci, 
zpestření. Lidi byli ochotní se se mnou 
bavit, což bylo nejdůležitější. Předsudky 
myslím neměli a pokud ano, tak je brzo 
přestali dávat hlasitě najevo, protože 
jsem jim brzo dokázala, že jim rozumím, 
bohužel... Vesměs jsem měla štěstí na 
milé lidi a pokud se zrovna někdo špat-
ně vyspal, vždycky se mě kamarádi za-
stali.“ Adéla Sovová

Tři američtí studenti z Ohia se roz-
hodli vyzkoušet roční výměnný po-
byt na Biskupském gymnáziu v Čes-
kých Budějovicích. Čas si na mě udě-
lal pouze Taylor Timothy Yohe (18), ze 
kterého jsem vytáhla informace o je-
ho pobytu v Čechách. Na otázky o na-
ší stravě odpovídal sice vyhýbavě, že 
je „Jiná“, ale nakonec mi prozradil, že 
se stal bláznivým milovníkem kin-
der-vajíček.

 
Jsi tady na pobytu přes Rotary Club, 
proč jsi si vybral zrovna ČR?

„Vlastně jsem tak trochu váhal mezi 
Rakouskem a Čechami. Udělal jsem si 
seznam s deseti evropskými zeměmi 
a z toho jsem tedy nakonec vybral Če-
chy, díky tomu, že můj bratranec tady 
několik lidí znal, díky tomu, že český fot-
balový tým je můj oblíbený, a taky pro-
to, že Česká republika je srdcem Evropy, 
nakonec ČR vyhrála.”
Věděl jsi něco o Čechách, než jsi se do-
zvěděl, že sem pojedeš?

„Samozřejmě, že jsem o Čechách již 
v minulosti slyšel, dokonce jsem dě-
lal projekt o jejich historii, takže se tro-
chu orientuji, ale samozřejmě všech-
no taky nevím. Mnoho Američanů si 
myslí, že jste pořád Československá re-
publika, ale já je opravuji –‘Kdepak, Čes-
ká republika‚– vlastně i rodiče a přátelé 
byli poměrně překvapeni, že jedu zrov-
na sem.”
Kterou školu studuješ v Americe 
a v čem se liší studium od našeho?

„Já tedy už nestuduji, minulý rok 
jsem odpromoval na Bowling Green 
High School a přemýšlím o tom, že pů-
jdu na Ohio State University, protože 
v budoucnu bych se chtěl stát veteriná-
řem. A ohledně výuky u nás - liší se tedy 
v tom, že máme třídy, kde jsou děti, kte-
ří o studium zájem mají, a kteří ne. Já 
jsem navštěvoval ”Smarter Classes”, kde 
jsme tedy všichni byli tak trochu sna-

živější a o výuku zájem měli. Tady u vás 
jsem si všiml, že většina třídy dělá cokoli 
jiného, jen nedává pozor.”
Patřil jsi mezi ty lepší studenty, jak ti 
jde tedy studium češtiny?

„Mám-li být upřímný, čeština je hod-
ně těžká, i poté, co jsem byl týden v Tře-
bíči na intenzivním kurzu, nerozumím 
výkladu a jenom slepě opisuji to, co je 
na tabuli. V tom to bylo v USA lepší, že 
učitelé vše promítají a vy si to můžete 
opsat všechno, ne jen cizí názvy, co tady 
učitelé píší na tabuli. Dokonce jsem pře-
mýšlel, že bych češtinu mohl v budouc-
nu jednou využít, teda… pokud se ji na-

učím a to se učím tak hodinku denně. 
A moje nová rodina mi to taky moc ne-
usnadňuje – Juliin tatínek umí jen velice 
málo anglicky a její mamka vůbec. Tak-
že se dorozumíváme ukazováním.”
Věřím ti, že to zvládneš, a co tvůj vol-
ný čas? Jak ho tady trávíš v porovnání 
s domovem?

„Doma jsem byl s mojí přítelkyní 
a přáteli téměř denně, tady vlastně ne-
mám přátele žádné. Doma jsem hrál vi-
deohry, tady videohry hrát nemohu. 
Koukám se tu na televizi, ale stejně ne-
rozumím, co říkají. Raději jdu ven – tře-
ba do Mercury – koupím si rohlík a kin-

der-vajíčko, které fakt zbožňuji, a hlavně 
se tu věnuji sportům.”
Rotary Club má určité podmínky, které 
musíte dodržovat, dodržujete je?

„Týká se to spíše úplného porušení 
podmínek : žádné pití, drogy, sex a ří-
zení. Samozřejmě jsem ochutnal vaše 
pivo, – mimochodem výborné - což ne-
považuji za porušení podmínek, myslí 
se tím, že se nemáte opít do bezvědomí. 
Pokud ano, můžete si zabalit svých pět 
švestek a odjet domů. To snad nenasta-
ne a vydržím tu s vámi do konce škol-
ního roku a snad se i česky naučím.”

Eva Brožová

markéta frouzová: byla jsem atrakce

Help me! czesky nemluvit

Střední zdravotnická 
škola české budějovice, 
obor – zdravotnické 
lyceum

Letos je to poprvé, co Zdravot-
nické lyceum budějovické Zdrávky 
dosáhlo plných stavů – tzn., že na-
plnilo všechny čtyři ročníky snaži-
vými studenty. Lyceum má být obo-
rem studijním, což by v praxi mělo 
znamenat předpoklad následného 
studia vysoké školy a tedy i úměrně 
tomu jistou náročnost studia.

Co je na tom pravdy, jak moc se 
liší tito studenti od budoucích ses-
třiček, zubařů a jiných zdravotníků, 
kterých je škola plná? A hlavně... jak 
se na to dívají oni lyceáci všech ge-
nerací? Prváci si teprve zvykají, dru-
háci srší optimismem a nadějí, tře-
ťáci se vztekaj a čtvrťáci se už jenom 
bojí...

Čím Ti studentský život na naší 
škole (oboru) vyhovuje a čím tě 
naopak irituje?

Pichlová Irena, 15:
„Se studiem jsem zatím spokoje-

ná a jelikož plánuji jít na medicínu, 
předpokládám že mi tenhle obor 
vydláždí cestu k ní. Co mě baví jsou 
odborné předměty, kterých bych 
snesla i větší množství a třeba i ně-
jakou tu praxi v nemocnici. Ne, že 
by mě to přímo iritovalo, ale spíš 
strach mám z obtížnosti výuky, kte-
rá se mi zatím zdá vysoká a upřímně 
mám občas strach, abych školu vů-
bec dokončila.“

Jiří Štefan, 16:
„Rozhodně mě nejvíc štvou au-

tomaty na kafe a nedostatek pán-
ských záchodů na naší škole. Co se 
týče samotnýho studia... je to tu 
dost těžký... neměl jsem sem vů-
bec chodit, ale když už jsem tu, tak 
to snad dodělám. A maturita? Snad 
mě i nějaká potká...“

Boris Jegorov, 17:
„Už přes dva roky doufám, že mě 

studium lycea posune blíž ke dve-
řím vysoké, ale pomalu zjišťuju, že 
v mnoha předmětech jsme oproti 
gymnáziím pozadu. Možná máme 
nějaké výhody oproti gymnáziím 
co se týče přípravy na medicínu, ale 
nic pozitivnějšího mě bohužel ne-
napadá.“

Matěj Kropáček, 18:
„Vyhovuje mi akorát kafe z bufe-

tu a hodiny tělocviku. Štve mě toho 
daleko víc... Například organizace 
seminářů v tomhle roce je upřímně 
řečeno mizerná a náročnost výuky... 
no pro mě je toho až moc.“

Jiří Ptáček, 17:
„Řekl bych to jinak, ale dobrá...

buďme slušní – „Iritují mě“ hlav-
ně povinně volitelné semináře, je-
jichž organizace je prostě více než 
zoufalá. Dodnes nevíme kdy, kde 
a dokonce ani kdo je bude vyučo-
vat! Další věc je, že bohužel na té-
hle škole – oboru, existují lidé, kte-
ří se spíš než na seminář jejich za-
měření hlásí na sportovní hry a jim 
podobné „semináře“...což je sice 
hezké, ale snad se tu předpokládá, 
že půjdem na vysokou? K čemu jim 
to tam bude? Rovněž výklad někte-
rých učitelů na téhle škole mi přijde 
docela zastaralý a nezáživný.“

Milan Hrubý, 18:
„Můj postoj ke studiu na lyceu 

se během těch tří let co tady jsem 
změnil v tak nějak neutrální. Jediné, 
co mě už dlouho štve, jsou neustálé 
změny v maturitních předmětech... 
a to ani nemáme státní. V to, že mě 
obor připraví na to, co mě čeká 
– snad vysoká - můžu jen doufat, je-
likož jsme tu první maturující. Vy-
učující jsou relativně v pohodě.“

Tereza „Tery-Teri“ Müllerová
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Sama se sebou spát
Sebe samou milovat
Narcisticky?
Poeticky?
Uvěřím všemu,
co budu si slibovat
O svůj zevnějšek nemusím tolik dbát,
i když si nohy neoholím,
večer půjdu se sebou spát.

Emma Vrbová

Mám vztek a chtěla bych ho centrovat do tebe
Místo toho mi jen došla slova, 
inspirace vypadla z cizí kapsy

Asi ze mě bude pštros

S trochou štěstí se z dolů za očima bude těžit písek
A křídová cena pro absolutního vítěze
 mi za kradené hluché jaro
 po právu patří

Olga Kypetová

MOST INTELIGENCE

05/05/08

Píšťala zní
slunce nás pálí,
a krumpáče zvoní
o kamení, o skály…

Na nic už nemyslím,
ruce nám tvrdnou,
stavíme most,
než vody se vzedmou.

Pod bičem slov,
pod tíhou okovů,
my lidé v blátě dřem
za lepší zítřky.

V proudu ztraceni,
časem pohřbeni,
pro vlast, jenž zabíjí
spadli jsme z výšky.

Však pohleď Šemíku
na mrtvý národ.
Na ty, jenž pro pravdu – 
do ohně šli…

Pohleď,
jak pevné jsou žulové bloky.
Koleje zvoní nám,
rychlé jsou kroky.

Pohřben je rozum,
pohřben je v řece.
Nad těly stojí most,
Most inteligence…

Jan Durchan

TICHé PROTESTOVáNí S PEREM V RUCE

Děti, co mění hlasy když volají rodičům
něco jako: loučíme se s třídní, jde na mateřskou,
kupuju si učebnice a pomáhám s výzdobou školy
a přitom jde o střední alkoholovou...

Děti, které nedojídají jídlo 
a nechávají zbytky
„co by za to daly děti z Afriky?“
tak to nevím babi...

Děti, které ráno vykřesávají oheň
jako pravěcí lidé dýchající pro přežití
a kondiční běhy je neberou
„kdo má úkol? dáš mi ho opsat? dík!“
zní ráno třídou..

Děti,co nemají učebnice
a z nich našprtaný vize
tak co z nás bude?
Že nic - slovo do pranice
Něco, někdo, možná, někdy, jednou, dvakrát, navždy.

Adéla Sovová

JAKé BY TO BYLO...
... kdybych byla kluk. Přemýšlím jaká, potažmo jaký bych byla. Jmenovala bych se 
pravděpodobně Otto. To je také něco jako Quelle, ale méně profláklé. Možná bych 
ale dostala supr kůl přezdívku Quelle. Nebo radši Quel. Myslím si, že bych byla hezkej 
kluk. Tmavovlasej, okatej. To máme rády. 
Byla bych podobná svému bratrovi, což jsem i tak... Ale asi tak nějak víc
maskulinně. Jen si říkám, jestli bych byla takové to pako, jako jsou mnozí vrstevníci. 
Ucho ve větrové bundě, kterému matka ráno radí, co na sebe. 
Nebo šampónek s blonďatým melírem a ohozem podle nejmódnějšího katalogu. 
Pánského.
A nebo zadumaný alternativec? Punkáč?
Co kdybych bych byla nějakej počítačovej magor? Vyvrženec. 
Kouřila bych? Pila? Byla bych děvkař? Jaký bych měla vkus? Byla bych natolik 
odvážná a nechala si propíchnout třeba obočí?
Učila bych se líp? Byla bych intelektuál a nebo nekulturní barbar? Co bych 
poslouchala za hudbu? Nemohl by se ze mě stát diskant?
Nosila bych slipy nebo trenky? Nebo boxerky? Byla bych sportovec? 
Měla bych nějakou kapelu nebo bych se taky narodila hudebně hluchá?
Říkám si, nebejt holka, tak zkusím žít individuálně bez podpory rodiny. 
Ale já jsem holka a potřebuju vanu a zrcadlo a varnou konvici na kávičku.
Hrozně ráda bych jela třeba do Španělska, jen tak zevlit. Ale jsem holka. 
To tak nějak neodpářu. Mám ráda svou postel a svůj psací stůl. Tak si říkám, 
jestli bych jako kluk byla taková zženštělá a nebo bych si to všechno zkusila.
Odpověď je snadná. Jsem holka. Tečka. Uvařím to kafe a budu uvažovat 
o vhodné barvě laku na nehty. 
Lakovala bych si nehty?
 

Adéla Sovová

TAJEMSTVí 

Obloha potemněla,
ruce mi chladnou.
Snad už jsem zapomněla,
že slova má váznou.

V ústech hořkost,
stále mé city tají.
Chybí mi ta volnost,
pro kterou lidé umírají.

Vždy chtěla bych něco říct,
zavřít oči, promluvit.
Nemohu ale prozradit víc,
Pak musela bych smrt oslovit.

Dny půjdou kolem dál a dál,
až kamsi mezi stromy.
Kdo by o tenhle život stál,
ať sáhne si pro něj do tmy.

Jen věřte, bez konce žít se dá,
vždyť přijde další den.
Pak mysl vaše shledá,
že život je krásný sen. 

Karla Štěpánová 
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 V sobotu 4. řijna se v Marty_s clubu 
sešli příznivci rocku a metalu na česko-
budějovické Tears Of Rain a Bloody Rose 
a také na Rimortis z Poděbrad. 

Jako první měli přijít na řadu česko-
budějovičtí gothic-doom metaloví Te-
ars Of Rain (dále už jen TOR), kteří už při 
mém příchodu poctivě zvučili. Pomalu 
jsem ani nestačila dopít pivo a už slyším 
první tony Last Journey od TOR. Protože 
je to kapela, na kterou jsem dnešní ve-

čer byla zvědavá nejvíce, tak jsem nešla 
nikam jinam, než samozřejmě do první 
řady. Kde jinde byste taky hledali metr 
padesát vysokou metlošku, že? 

Na můj vkus byl výraz kapely při prv-
ním songu trochu prkenný, ale při ná-
sledující Time To Reveal Mystery kapela 
už vypadala uvolněněji a vše začínalo 
být, tak jak má. Zpěvačce Šárce to jako 
vždy moc slušelo a navíc by si zasloužila 
pochvalu za větší kontakt s publikem. Po 
dohrání Can You Understand přišel na 
řadu zlatý hřeb TOR a tím byl křest no-
vého singlu The Hour Of Wolves. K pře-
kvapení všech singl pivem pokřtil his-
toricky první fanoušek TOR. 

O hodině vlků bych řekla, že je to vů-
bec nejlepší píseň z jejich tvorby. První 
nadupané tóny naznačují, že je v tvor-
bě TOR výrazný posun…a řekla bych, že 
k lepšímu. Možná proto, že hned na úvod 
se nám dostane mužský chraplavý zpěv 
či snad řev (snad neurazím...) od bas-
kytaristy Slávka. Po chvíli píseň zpomalí 

a na řadu se opět dostává Šárčin oper-
ní vokál. Písnička šlape, kapela se zdá být 
uvolněná…nebo alespoň při pohledu 
na klávesistu Izzyho, který si spokojeně 
pohazuje vlasy to tak vypadá. I fanoušci 
se zdají být s kapelou a průběhem vy-
stoupení spokojení. 

Sečteno a podtrženo, TOR se vystou-
pení povedlo, žádný očividný průšvih 
jsem nezaznamenala a snad ani nikdo 
z přítomných. I přes počáteční mírně str-
nulý výraz ve tvářích, si kapela nakonec 
vystoupení užila…aby také ne, když fa-
noušků nebo zvědavců se přišlo podívat 
dost a postupem času jich určitě bude 
ještě víc.

 Chvíle pauzy přišla vhod na doplnění 
tekutin a pokec s přáteli. Po ani ne půl 
hodině se začínají ozývat zvony, ale Hells 
Bells od AC/DC to nejsou. Na scénu se to-
tiž vrhli poděbradští speed metalisté Ri-
mortis s úvodní písní Zvony fantazie. Na 
řadu přišla i výborná předělávka od Kar-
la Kryla Píseň neznámého vojína, která je 

v podání Rimortis opravdu skvělá. 
 Opět přišla příjemná pauza a už se 

jen čekalo na českobudějovickou go-
thic-rockovou formaci Bloody Rose. Za-
hráli i něco z připravované desky a to 
písně Černý sny a Příběh ženy. Po hodině 
hraní se Bloody Rose rozloučili a já si ří-

kala, že je štěstí, že už bude konec, pro-
tože jsem z toho hopsání a paření a vše-
ho dalšího byla pěkně utahaná. Nakonec 
si publikum ještě vyprosilo přídavek, kte-
rým byl song Sedmnáct. Tím byl ukon-
čen dnešní velmi povedený večer.

Lenka Mrázová

Sanfranciská trash metalová čtveřice 
Metallica, která se pyšní více jak 100 milio-
ny prodaných desek, vydala po pěti letech 
dlouho očekávané deváté studiové album 
s názvem „Death Magnetic“. Fanouškov-
ská základna byla minulým počinem roz-
dělana na dva tábory, na ty, kteří desku „St.
Anger“ obdivují, a pak na ty, co ji nenávidí. 
Ale přesto všechno toto surové album po-
mohlo kapelu udržet pohromadě a přes 
četné neshody zabránit jejímu rozpadu.

 Osmdesátá léta jsou zpět. První pís-
nička začíná a většině fanouškům začne 
bít srdce nadšením, že se konečně dočkali. 
Začínají znít bicí a už všichni tuší, že si to 
Metallica namířila jiným směrem než před-
chozí album. Sama kapela tvrdila, že by to 
mělo být album podobné starším poči-
nům z éry „...And Justice For All“ a „černého 
alba“. Na novince se objevují časté změny 
rytmů, mnoho kytarových figur, sól a rif-
fů, které se s takovou energií objevují snad 

naposledy v osmdesátých letech. Kytarista 
Kirk Hammett se chce od první skladby 
ukázat, a tak nás jen tak mimochodem in-
fikuje chuchvalci svých typických sól, která 
jsou bohatě zastoupena v každé z přítom-
ných skladeb. Trujillo je se svojí basou pre-
cizní a Ulrich s vypětím sil stíhá bicí na hra-
nici svých momentálních schopností. 

 Kapela se posunula zase trošku jinam, 
ale přesto je to pořád ta stará známá Me-
tallica. Je obdivuhodné, že i když má kaž-

dá písnička v průměru kolem 7 minut, na 
albu je počet hluchých míst minimální. 
Ani jsem to nečekala, ale musím říct, že 
se dlouhé čekání nakonec vyplatilo. Me-
tallica předkládá své zaručeně nejsilnější 
album od výše zmiňované černé desky. 
Většina fanoušků, kterým se nelíbilo al-
bum „St. Anger“ budou jistě nadšeni. Příští 
rok uvidíme, jak budou nové skladby znít 
naživo. 

 Lenka Mrázová

Jediné, co člověka omezuje, je jeho 
vlastní fantazie. Kdo navštívil během 
léta expozici Orbis Pictus, pochopil, že 
tvořivost a její prostředky nejsou vy-
čerpány, že stagnace a zvyk nejsou ne-
překonatelní. Od půle června až do po-
loviny září jste si mohli prohlédnout 
a patřičně osahat objekty rozestavěné 
v sálu KC Bazilika.

Výstava založená na interakci a osob-
ním přispění každého návštěvníka měla 
největší ohlas u dětí, díky bezprostřed-
nosti. O to větším osvobozením bylo vi-
dět dospělé zaujatě a uvolněně hrát si. 
Předávanou radou bylo navštěvovat 
expozici ve skupinkách pro větší zá-
bavu a koncentraci kreativity. Naštěstí 
pro všechny se zvykem nehledat a ne-
objevovat, přítomní zaměstnanci byli 
obeznámení s funkcí každého objektu 
a mohli vám tak předat návod. Vaši spo-
lečníci vás možná překvapili neotřelými 
nápady nebo naopak nesmyslným stu-
dem. Pro mě byl objevný pohled na ně 
ve Skle Mámení, jednom z mála objek-
tů, který fungoval v naprosté tichosti. 
Posadili jste se a nastavili ostatním tvář 
zblízka jakoby obnaženou, zranitelnou 
pod drobnohledem. Největším zážit-
kem však bylo pro většinu zúčastně-
ných centrální Srdce. Pocit relativní ve-
likosti uprostřed světa byl znejistěn bě-
hem pozorování komíhajících se po-
hledů na celý prostor i vás samé. Kon-
trast rychle obíhajících obrazů a něž-
ně podsvícených stínů, začlenění po-
zorovatelů do objektu, vyjádření sou-
náležitosti a blízkosti. Pro ty méně od-
vážné bylo k dispozici Ucho, ve kterém 
jste mohli pasivně naslouchat zvukům 
z celého prostoru. Roztodivné hudeb-
ní nástroje sloužili k vybití, zpovědnice 
a telefonní aparáty k netradičnímu roz-
hovoru.

Projekt je snahou o překonání jed-
nostrannosti a strachu, ukazuje přiro-

zenou touhu komunikovat a zapojit se. 
Připomíná důležitost fantazie, všíma-
vosti a porozumění. A bezvýchodnost 
stereotypu.

Na doprovodném koncertu k zá-
věru výstavy jste se mohli přesvědčit, 
že i z krabic a hrnců je možno vyloudit 
hudbu a že i disharmonie a zdánlivý 
chaos můž ou lahodit. Že práce s výsta-
vou nemusí končit u vernisáže.

Putovní expozice začala svou cestu 
v Paříži, navštívila kromě České repub-
liky také Florencii, po Českých Budějo-
vicích pokračuje do Vancouveru, pak 
dále po Evropě a za oceán. Myšlenky J. 

A. Komenského, které jsou esencí vý-
stavy, budou představovány světu také 
šířením knihy Labyrint světa a ráj srdce 
v jazyce navštívené země.

Na jaře by měl následovat další pro-
jekt se stejnou skupinou výtvarníků. 
Na té letošní se podíleli mimo jiné sta-
vitel varhan Václav Smolka, umělci a hu-
debníci Milan Cais, Jaroslav Kořán, Petr 
Lorenc a Ondřej Smeykal, a Petr Nikl, 
pod jehož dohledem celý projekt vzni-
kal. Pokud jste výstavu nestihli, musíte 
si počkat na rok 2009, kdy se před další 
mezinárodní cestou vrátí do Prahy. 

Pavla Šilhavá

Zajímavá a neobvyklá představení 
nezávislých divadel z různých měst (a 
zemí) se v září sešla přímo v Českých 
Budějovicích. Na již tradičním festivalu 
Příjemné setkání se vystřídalo 11 před-
stavení amatérských i profesionálních 
divadelních spolků. „Festival by měl 
dohromady dávat speciální a neotřelé 
představení, poskládané z nezávislých 
divadel. Díky tomu, že festival podpo-
ruje město i kraj, mají diváci možnost 
zhlédnout divadla, která by se třeba ji-
nak do programu nedostala,“ řekl jeden 
z organizátorů David Matějíček.

 Na festivalu, který byl v roce 1992 za-
ložen nezávislou divadelní společností 
Studio dell_arte, se objevilo 10 divadel-
ních spolků a 2 kapely. Festival proběhl 
ve dnech 19.-28. září. Jednotlivá před-
stavení se odehrávala nejen v Bazilice, 
se kterou Studio dell_arte spolupracuje, 
ale taky v Solnici, Galerii Pod Kamennou 
žábou a původně měla být i na Piaristic-
kém náměstí, ale kvůli nepřízni počasí 
byla většina přesunuta dovnitř. 

c‘chi c‘ha Teatro, breathing 
under The Ground

Za všechna představení bych vyzvih-
la právě toto, protože takové divadlo 
v Čechách není úplně běžné. Předsta-
vení Breathing Under The Ground ital-
ské Companio C‘ Chi C_ha Teatro bylo 
hned druhým představením festivalu. 
Proběhlo dne 19.září v Bazilice, kam se 
přesunulo kvůli počasí z plánovaného 
místa na Piaristickém náměstí. Hra dvou 
postav nebyla postavená jen na ději, ale 
na i na efektním provedení. Barevné na-
svícení, igelitové baňky, vypadající jako 
houby pýchavky, ze kterých na začátku 
koukaly jen nohy, špičaté čepky, námoř-
nicky pruhované trikoty akrobatů zaple-
tené do červených pláten, hudba, kte-
rá jen podtrhovala dojem z viděného... 
To vše jako by uvnitř Baziliky vytvořilo 
malý samostatně žijící organismus se 
skvělou atmosférou, kde se nejdřív děti 
a pak i dospělí bez omezení smáli. Ita-
lové dokázali i beze slov vyjádřit emoce, 
náladu, pocity a nás diváky skvěle ba-
vili. Nemusím říkat víc než, že jak diváci, 
tak i herci byli spokojení, což potvrdila 
herečka, která nám nakonec řekla šiš-
lavou češtinou:“My sme poprvé v Česku 
a moc dobrýýý….“

Pokud jste letos festival nestihli, mů-
žete se těšit na přístí rok. Festival totiž 
určitě opět bude! Ještě dřív by ale měl 
být Shakespearův festival, který bývá na 
jaře.

PozVáNka do aTeliérů
Pokud nevíte co by…Mohli jste se to 

během festivalu dozvědět. Bazilika vám 
nabízí zajímavé, neobvyklé a rozmanité 
možnosti, jak se pobavit, něco se naučit 
a výtvarně nebo pohybově se realizovat. 
Můžete se přihlásit třeba do bojových 
umění (rytířské umění, Iaido), tanečních 
kursů (salsa,orientální tance,…), vý-
tvarných dílen (arteterapie, práce s tex-
tilem, grafika…). Záleží jen na vás. Ate-
liéry sice začaly v září, ale jsou neustále 
otevřené dalším zájemcům. Dokonce je 
první lekce zdarma! Taky by vás mohlo 
zajímat, že studenti a rodinní příslušníci 
mají možnosti slev. Kromě pravidelných 
ateliérů taky můžete navštívit občasné 
workshopy přes víkendy (v říjnu např. 
workshop afrického tance)

Klára Zlámalová

HRA 
S OSPALýMI 
SMYSLY

Tears Of Rain, Bloody Rose a Rimortis 

metallica – death magnetic – opravdu magnetická smrt?

Divadelní festival PŘÍJEMNÉ SETKÁNÍ
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Celovečerní film vyprávějící o mo-
mentu, ve kterém se pravděpodobně 
ocitl nebo jednou ocitne každý z nás, 
jakmile dokončí školu a zjistí, že jeho 
bezstarostné roky života jsou ty tam, 
musí svůj život konečně křečovitě sevřít 
v rukou a nepouštět, ať se děje, co se 
děje. Snímek byl natáčen v zajímavém 
a tísnivém prostředí pražského Karlína, 
v bytě samotné režisérky, ve kterém jí 
těsně před natáčením zesnuli její blíz-
cí. Tato skutečnost se dle mého názoru 
také do filmu naplno promítla. Objevily 
se i další životní inspirace jako napří-
klad autorčina práce v jednom z praž-
ských nočních barů. Tady se také zro-
dilo téma snímku „děti noci“ .

Ofka (Martha Issová) prodává v non-
stop obchůdku svého švagra Edy, občas 

si dojde popovídat s partičkou přátel 
popíjejících ve vltavském přístavu, kteří 
stejně jako ona žijí právě jen v noci, po 
večerech chodí po ulicích s kamarádem 
Ubrem (Jiří Mádl), outsiderem, který 
sem tam prohrabe popelnice a fascino-
vaně v nich nachází samé užitečné věci 
a který Ofku bezmezně a beznadějně 
miluje. Ale ona si to nepřipouští nebo 
nechce připustit, protože zrovna jeden 
její vztah skončil a ona ještě jednoduše 
není připravená na další.

Hlavní představitelka Martha Isso-
vá, se svým dokonale minimalistickým 
projevem, si ve filmu zahrála mimo jiné 
i s Jiřím Mádlem, jehož si divák spojuje 
spíše s puberťáky z filmů Snowborďáci 
a Rafťáci a také se svou vlastní matkou 
(Lenkou Termerovou), se kterou si před 

více jak deseti lety zahrála v pohádce  
„O princezně, která nesměla na slun-
ce“. Na první pohled divák pozná, že 
se nejedná o klasický vztah dvou her-
ců, ale o vztah daleko silnější a to mezi 
matkou a dcerou. Tímto získává film na 
autentičnosti a posouvá ho do zcela ji-
ného rozměru. Film mimo jiné také vy-
kresluje obrázek typicky české rodinky, 
zastaralých názorů na oblékání a ži-
votní styl.

Teprve druhý celovečerní na Os-
cara nominovaný snímek režisérky Mi-
chaely Pavlátové vznikl na základě stej-
nojmenného scénáře autorky Ireny 
Hejdové, který byl napsán jako její di-
plomový scénář na FAMU. Film je pro-
mítán českými kiny od 25. září. 

Petr Kuthan

Po třech mrazivých hodinách če-
kání na zahajovacím koncertu sbírky 
Dejme brýle Africe, kterou pořádala 
oční klinika Lexum 23. 9. na českobu-
dějovickém náměstí, jsem se koneč-
ně k Jirkovi davem fanynek protlačila 
a zpovídala ho na téma jeho nového 
filmu Děti noci, který od 25. září pro-
mítají budějovická kina.

Tvá role Ubra v Dětech noci se liší od 
tvých dosavadních slavnějších filmů, 
dokážeš říct v čem?

„Liší se asi tím, že má brejle. Jinak 
mám pocit, že není nikterak výjimečná, 
spíš v kontextu fimu vylejzá jako zajíma-
vá. Ale jinak hraju puberťáka jako v kaž-
dým filmu, protože do týhle věkový sku-
piny zatim věkově spadám. Já vlastně 
ani nevim, kterej z těch mých filmů je 
slavnější, každej si mě pamatuje z ně-
čeho jinýho.”

 
Dokázal bys popsat hlavní námět fil-
mu a proč Irena Hejdová zvolila tak 
zvláštní jména – Ofka, Ubr?

„Myslim si, že Irena čerpala ze svých 
zkušeností a vjemů, ale nikterak au-
tobiografickej film není. Neopírá se ni-
jak o děj jako spíš o autentičnost situa-
cí, momentů a mlhavou a pro spoustu 
lidí tolik familiérní atmosféru životního 
bodu mrazu. A jména? Irena má ráda 
jména co začínaj na samohlásky.

Komu bys film doporučil?
„Film nemá jasnou cílovku. Všem cit-

livým tvorům.“

Jak se ti vůbec s týmem spolupracova-
lo?

„Skvěle, tým byl užší než jsem zvyklej 
a taky více femininní...to samo pomáhá 
člověku pracovat jiným způsobem.”

Jak se se slávou vypořádáváš? Nejsi 
trochu unavený ze všech těch fanynek 
a autogramiád a kdoví čeho ještě? 
Myslíš, že už si známý i v cizině?

„Na Slovensku už skoro víc než u nás 
a pak trošku v Polsku...no nevim, je to 
takový všelijaký. Nemůžu si pomoct, 
je to konflikt toho, že sláva strašně ně-
kdy otravuje život a dělá ho horším a na 
druhou stranu je to jakýsi ocenění prá-
ce, kterou dělám a která se toho života 
stává smyslem.”

A co tvoje herecká kariéra? Hodláš po-
kračovat s hraním “až do smrti”, nebo 
máš nějaké vysněné povolání, které-
mu jsi se chtěl věnovat?

„Chtěl bych psát a režírovat, ale hraní 
se úplně nevzdávám.”

Dnes se pořadatelé zmínili, že se nau-
číš zpívat…pokusíš se svojí uměleckou 
kariéru v tomto směru zdokonalit?

„Ne ne, to neplánuju...znáte to...ne-
ublížíš bližnímu svému...”

Eva Brožová

 V červenci ožila v českých i sloven-
ských kinech krvavá legenda o Čach-
tické paní v historickém velkofilmu Ju-
raje Jakubiska Bathory. A protože jsem 
velký fanoušek knihy Čachtická paní od 
Joža Nižnánského, na filmovou podobu 
jsem byla velmi zvědavá. Ovšem když se 
po premiéře filmu objevily rozporuplné 
pocity diváků, mé nadšení bylo rázem 
pryč. Ale přeci se nenechám ovlivňovat 
cizími názory!

 Manžel Erzsébet Bathoryové, Fe-
renc Nádasdy, bojuje ve válkách s Turky 
a ona sama dohlíží na správu rozsáhlých 
rodových majetků a na výchovu svých 
dětí. Nekonečná válka s Turky a krvavé 
bitvy však ničí jeho duši i jeho vztah 
s Erzsébet. Ferenc posílá z bitvy Erz-
sébet válečnou kořist, dárek v podobě 
italského malíře Merisiho Caravaggia, 
který zůstane nějaký čas na jejím dvo-
ře, aby pro ni maloval svoje obrazy. Erz-
sébet, zasažená tvrdou dobou zmíta-
nou válkami s Turky, hledá něhu a lásku, 
a tak mezi ní a jejím mladým malířem 

vzniká zvláštní milenecké pouto, ve kte-
rém uniká krutostem světa. Ferenc Ná-
dasdy umírá v bitvě a Erszébet se stává 
mocnou a bohatou vdovou. Musí čelit 
nepřátelům, kteří spřádají pavučiny in-
trik, a pomalu pracují na ničení její po-
věsti a démonizování jejího charakteru. 
Jediným spojencem je její synovec, sed-
mihradský kníže Karavel a jeho armáda. 
Zvěsti o věčně mladé vládkyni, která se 
ve snaze zastavit stárnutí koupe v kr-
vi nevinných panen, se pomalu stávají 
předmětem jejího odsouzení. 

 Anna Friel vytvořila postavu tajem-
né krásné hraběnky, jejíž charakter se 
během celého příběhu nakonec ztrácí 
v šílenstvích tehdejší doby a ona se po-
stupně stává jejich součástí. Herecké vý-
kony Karla Rodena jako intrikána Juraje 
Thurza a ostatních herců celkem ne-
násilně zapadají do poněkud temného 
příběhu. Hraběnčin vztah s kořenářkou 
Darvulií (Deana Horváthová), která léčí 
její vrozenou krevní nemoc pomocí lek-
tvarů a bylinkových koupelí, je tajem-
nou částí celého příběhu. Tíživou atmo-
sféru celého děje úmyslně nabourávají 
nesmyslné pasáže dvou mnichů (Bolek 
Polívka a Jirka Mádl), kteří vyšetřují udá-
losti, jež se odehrávají v Čachticích, 
a odlehčují tak děj svými groteskními 
výstupy. 

 Každý z nás určitě někdy slyšel o Er-
szébet, jako o „krvavé hraběnce“ tý-
rající své služebné a koupající se v kr-

vi panen. Jakubisko ji ale ztvárnil jako 
hodnou léčitelku vesničanů, která se 
díky svému obrovskému majetku a ne-
závislosti stala terčem a posléze i obě-
tí intrik, spiknutí a pomluv. Kdo ve sku-
tečnosti byla Erszébet Bathory? „Krvavá 
hraběnka“, nebo na svou dobu příliš 
vzdělaná žena? Sadistická vražedkyně, 
anebo oběť poměrů plných temných in-
trik? Krutá, nemilosrdná vladařka, či zra-
nitelná, osamělá vdova, případně obojí? 
Pohledy historiků na životní příběh této 
kontroverzní šlechtičny se rozcházejí. 
Pojetí její osoby coby vraždícího mon-
stra zpochybňují nové důkazy ukazující 
na hraběnku, která se díky svému bo-
hatství a nezávislosti stala terčem spik-
nutí lidí, usilujících o její rozsáhlé ma-
jetky. Svědecké výpovědi o jejích kru-
tostech jsou konfrontovány s faktem, 
že ve svém čachtickém sídle byla uvěz-
něna bez procesu a soudu. 

Na Bathory se dobře dívá, výprava je 
opravdu skvostná a velkolepá, o krás-
ných kostýmech a počtu lokací ani ne-
mluvě, ale to je asi tak vše. Zbytek se 
jako mávnutím turecké šavle vykouří 
z hlavy a nezůstane nic. Nevím, ale jis-
té je, že zapamatováníhodných scén je 
tu opravdu poskrovnu. A když jsem po 
několika dnech od návštěvy kina zjistila, 
že mi v hlavě uvízly vlastně jen ony trap-
né scénky s mnichy, tak se asi někde sta-
la chyba. 

Lenka Mrázová

Po úspěšném filmovém ztvárnění Er-
benovy Kytice se režisér a kameraman 
F.A. Brabec pustil do operace nazvané 
Máj. S odvahou sobě vlastní se vrhl na 
její realizaci se zřejmě jasným cílem: 
převést na plátna kin fenomenální dílo 
Karla Hynka Máchy, které určitě nepatří 
do kategorie zaprášených a vyšumělých 
klasiků. Otcovražda, nespoutaná láska 
dvou mladých lidí, ale především exis-
tenciální rozpolcenost hlavního hrdi-
ny- to vše smíchané s nějakým tím slad-
kobolem a panoramaty první jakosti 
pro uspokojení tehdejšího evropského 
trendu…

Jako destinaci pro natáčení Brabec 
elegantně zvolil Máchův kraj, dobře si 
vytipoval správnou barvu oblohy a sí-
lu větru a jiné podobné věci, čímž si ro-
mantismus rozhodně neznepřátelil ( 
Je vidět, že se jedná i o zkušeného ka-
meramana. ).

Sandře Lehnertové alias Jarmile 
a Matěji Stropnickému v roli Viléma pak 
dal za úkol, aby z hezkého kusu přírody 
udělali Máchův Máj. Významnou měrou 
se měl také přičinit Jan Tříska, který celé 
drama líčil z pozice starého kata. Právě 
skrze jeho nedobrovolnou účast se na-
konec Vilém dočkal „spravedlnosti“ za 
svůj čin. Brabec si ho ale zvolil ještě jako 
hlavního lyrického činitele, jehož pří-
tomností se tak pokusil vystihnout pro-
žívání samotného Hynka. 

Po shlédnutí filmu není lehké říci, 
zdali tomu tak skutečně bylo, neboť 
značně větší důležitost v tomto ohledu 
možná sehrály poletující závoje ve větru 
než bravurní Třískův přednes. Celkově 
oceňuji propojení lyrických a epických 
prvků. Katovy verše efektivně zasahují 
do prosté mluvy vesnického lidu a lou-
pežníků, působí upřímně, ne přehnaně 
pateticky. Ještě bych si dovolil pozitivně 
poukázat na správné romantické počí-
nání davu. Velmi explicitně plní svou roli 
pokrytectví- kupříkladu kázání v kostele 
se účastní stejně horlivě, jako Vilémovy 
popravy.

Ale co dva hlavní protagonisté? Ti 
nám z výčtu dobře zvládnutého poměr-
ně zběsile utíkají. Vilém ve mně vyvolal 
pocit spíše suverénního borce než má-
chovského rozervance. Cool úsměv mu 
nezmizí ze rtů ani v době, kdy jeho údy 
praskají v popravčím kole. Jarmila tak-
řka po celý film budí dojem poněkud 
slaboduché dívky, které dělá takové po-
tíže reagovat na vnější podněty vůbec, 
že nám její konečný seskok ze skály ne-
přijde příliš pochopitelný.

Jednoduše i přesto, že tělo Sandry 
Lehnertové jistě dokázalo velmi mno-
ho, soudím, že by si slavný „lásky čas“ 
zasloužil trochu víc, než se mu dostalo 
v odhalených ňadrech a výše zmíněných 
závojích. Aby toto všechno snad nebylo 
málo, akt otcovraždy se udál pod mot-
tem: „Ať krev stříká všude kolem a mož-
ná radši ještě o něco víc.“

Intermezzo, které je tak trochu čás-
tí samou pro sebe, se dočkalo renovace 
od skupiny Support Lesbians. „Tanec 
duchů“ symbolizující Vilémovo spojení 
s přírodou doprovází podle mého názo-
ru ne příliš zdařilá hudba, působící snad 
i malinko směšně. Nebo se mýlím?

Závěrem bych řekl asi toto. Pro ně-
koho, kdo Máj četl a pochopil jeho fi-
losofickou a estetickou hloubku, musí 
Brabcova práce budit dojem něčeho, co 
hraničí s lacinou konzumní romantikou. 
Jiný člověk sice pochopí, že Máj není jen 
obligátní milostný trojúhelník, něco dů-
ležitého mu ale stále zůstane utajeno. 
Zkrátka: „Matěji, Franto, Sandro!... Nic 
moc.“

Jan Dvořák

V divákovi, kt. Máj četl a pochopil 
jeho filosofickou a estetickou hloubku, 
toto musí částečně budit dojem laciné 
konzumní romantiky 

Ten, kdo nečetl sice pochopí, že Máj 
není jen obligátní milostný trojúhel-
ník, mnohé z jeho hodnoty mu, čás-
tečně i vinnou jeho vlastní, stále zů-
stane utajeno.

baTHory – nevinná oběť 
nebo šílená vražedkyně?

Michaela Pavlátová: děti noci

MáJ

dítě noci
 Jiří mádl
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chcete si sáhnout na dno?
Každým rokem pořádá organizace Aliante soutěž pro středoškolské studenty 

z členských zemí NATO, kteří se účastní dvou vědomostních kol a jednoho kola za-
měřeného na fyzickou zdatnost.

Vědomostní test, jímž projde vždy dvojice studentů, je bránou do druhého kola. 
Ne všichni jí však projdou - stačí zaváhat třikrát a vysněné stupně vítězů jsou vám 
uzavřeny. Součástí všeobecného přehledu jsou i znalosti historie, o čem jsme se 
na vlastní kůži přesvědčili i my. Pětatřicet otázek není zrovna příjemná náplň ne-
dělního odpoledne, pokud se ale blýsknete nějakou podrobnější prací, která pro-
jde sítem kritiky politiků, přijde vám domů, tak jako nám, pozvánka na světové fi-
nále soutěže.

Po počátečním šoku jsme si uvědomili, že na takovou akci je třeba se pořádně 
připravit - nevyzpytatelnost věci je totiž v tom, že netušíte, s jakou dvojicí skon-
číte v jednom týmu. Rumuni či Britové a další - ti všichni mohou být v příštích oka-
mžicích vašimi kolegy nebo naopak soupeři.

Když se řekne soutěž, většině z vás se asi vybaví postarší pán, stojící za pultí-
kem a odpovídající na dotěrné otázky moderátora, který se ho co chvíli ptá na vě-
domostní otázky. Omyl- NATO je vojenská organizace, takže i naše cvičení se neslo 
v duchu vojenském. Když vás ve dvě ráno probudí řvoucí voják a sdělí vám, že příš-
tí tři hodiny strávíte běháním po lese s pneumatikou a za okny zrovna prší, ukáže 
se i vaše psychická odolnost – vzdáte se, nebo se navzájem v týmu podpoříte a do-
táhnete soutěž až dokonce.

Odměnou za úspěch je dovolená nebo spíš poznávací výlet do jedné ze člen-
ských zemí NATO. Kromě toho ale získáte i nové přátele z celého světa. Navíc je 
možné zúčastnit se brigádně Dne NATO v Ostravě, který se koná každý rok v září. 
Sen každého malého kluka se tak stává i pro nás skutečností v podobě víkendu strá-
veného s piloty, kteří předvádějí ukázky vojenských zásahů a připomínají akční hr-
diny, které vídáme večer co večer v televizi.

Možná si říkáte, že časová investice je velká a nepřinese vám tolik, kolik byste 
očekávali - pravdou však zůstává, že čím víc dáte, tím víc i získáte...

Více informací o soutěži na: http://www.project-aliante.org/cz/
Jitka Kosová (slečna není členkou redakce)

Gymnázium Jírovcova
Zeptali jsme se studentů na oše-

metnou věc. Našli se i tací, kteří od-
pověděli! Nebáli se projevit svůj ná-
zor a poskytnout osobní údaje.

 Jakub Šimánek (18let):
 „Občas se sem chodí fakt zby-

tečně. Když už se tu nic nedělá, tak 
by se sem nemuselo chodit. Pořád 
tu dělaj nějaký blbý ankety. Mladší 
studenti mě nezdraví. Slibovali sem 
skřínky a nic. Chtělo by to tu víc ze-
leně! A taky odešli mí kamarádi, co 
už maturovali…“

 Lucie Vondrášková (17let): 
 „Schody. Ty debilní šatny.“

 (pozn. redakce: L.V. je prototyp)

 Šárka Voráčková (15let):
„ Nelíbí se mi, jak se snižuje in-

teligence nově nabíraných studen-
tů. A taky, že nám odebrali křesílko 
a už ho nevrátili. Dokonce to byly 
dvě křesílka…
 (pozn. redakce: Objevíte jinotaj?)

Vladimír Čadek (16let):
„Záchodky. Šárka Fialová. Smrad.“

 Tomáš Sládek (18let): 
„ Ti, co ze sebe dělají strašně 

chytrý. Nejsou tu repráky na kva-
litní muziku (=aktuální hitovky).“
 (pozn. redakce: Kapličák…) 

 Maty (18let):
 „Šetření školy na topení a svět-

le. Záchody, který připomínají TOI 
TOI. Toto prostředí je pěkně fádní, 
bez šťávy.“

 Emma Vrbová a Zuzana Nováková

„Do you know the land down under/ 
where women glow and men plunder?/ 
Can you hear the thunder/ you bet-
ter run, you better take cover...“ Tak zpí-
vá o Austrálii skupina Men at work ve 
svém čtvrtstoletí starém šlágru. Třebaže 
jsme ale v této zemi strávili sotva tři týd-
ny, odvažujeme se s tímto tvrzením ro-
dilých Australanů o vlastní zemi pole-
mizovat. Snad jedině ty „žhavé a žhnou-
cí“ ženy jsme zaznamenali, na rozdíl od 
nějakých drancujících mužů; a ani před 
počasím nebo čímkoli jiným jsme se ne-
museli zdekovat a „hledat úkryt“. Aus-
trálie je naopak země obydlená nesmír-
ně přátelskými a tolerantními lidmi, kte-
ří nám v našich nesnázích (a nebylo jich 
málo) byli ochotni vždy pomoci. 

K protinožcům jsme se dostali, a zní 
to možná nabubřele, jako zástupci čes-
kobudějovické diecéze na World Youth 
Day, což je světové setkání s papežem 
Benediktem XVI. pro všechny mezi pat-
nácti a třiceti a letošní slezina se konala 
v Sydney. Už samotný let byl zajímavý: 
společnost Korean Air nám totiž po celý 
let vytrvale servírovala různé korejské 
speciality, jako třeba polévku sestávající 
se z horké mořské vody a chaluh (ty se 
však neměly požívat, kéž bychom to byli 
věděli). V Soulu, kde jsme měnili letadlo, 
jsme díky sedmihodinovému posunu 
prožili asi nejkratší den našich životů. 
Pojmy jako dopoledne, odpoledne, ale 
i den a noc se stávaly čím dál tím víc ne-
jasnějšími, takže jsme o nich začali vést 
i vášnivé diskuse. Přistáním v Melbourne 
ale naše časové nesnáze neskončily, ba 
naopak: na tentokrát osmihodinový roz-
díl jsme skoro týden reagovali otupělostí 
a letargií přes den a zvýšenou činorodos-
tí v noci a to bylo rozhodně nepraktické. 

V Melbourne jsme pobyli asi týden 
v australských rodinách, abychom dů-

kladně poznali místní životní styl. Ten 
nás ale ze začátku trochu vyděsil, pro-
tože se naši hostitelé projevili jako vel-
cí otužilci, kteří ve svých obrovských, 
v podstatě papírových, bungalovech 
nemají potřebu příliš topit. Probuzení 
do 7 stupňů (u protinožců totiž v čer-
venci vrcholí zima) proto byla poněkud 
krušná. Na celé australské zimě se ale 
našlo pro nás turisty jedno pozitivum: 
hadi a pavouci v tu dobu spí. Alespoň 
tímto jsme se mohli navlečeni ve třech 
vrstvách v červenci utěšovat. 

Melbourne nás vlastně oslovilo mno-
hem více než Sydney, kam jsme se po 
týdnu přesunuli. Možná je to tím, že vy-
padá poněkud evropštěji: skladba měs-
ta je srozumitelnější, centrum se nám 
zdálo mnohem přehlednější. Sydney 
je oproti tomu hotový Babylon s celým 
prstencem čínských a korejských čtvrtí 
a naprosto nepřehlednou dopravní si-
tuací. Náš hlavní průvodce, Čech Pavel 
Rajnoch, se dokonce zabývá psycholo-
gickým školením řidičů městské hro-
madné dopravy, aby to v Sydney vůbec 
ustáli. Co se ještě největšího australské-
ho města týče, i ona slavná opera nás 
trošku zklamala. Zvenčí a zdálky sice vy-
padá velkolepě, ale při bližším pohledu 
je olepena jakýmisi dlaždičkami a in-
teriér se nápadně podobá koncertní 
síni Otakara Jeremiáše. Ale to nás v dů-
sledku tolik nerozčilovalo, neboť přece 
probíhal WYD a my jsme se mohli se-
tkat a pozdravit s poutníky z celého svě-
ta. A atmosféra města zcela zahlceného 
našimi vrstevníky skutečně stála za to. 

Možná coby post scriptum: ve volné 
přírodě jsme zahlédli pouze koaly, klo-
kany nikoli, i když jich v Austrálii žije na 
60 milionů, divné. 

Foto a text Marek Benda, Jenda Čanda
(externě)

AUSTRALSKé 
PRáZDNINY


