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Entrée
Sebeklamy. Myšlenkový proud naší doby se nazývá přehlcenost. Svou nenasyt-

nou zvídavostí jsme se dostali na pokraj snesitelnosti vší té pravdy a racionality. Mý-
tus a božstva dávající tvar našim životům jsme vyměnili za prašný mrak všeobecného 
vzdělání. A jelikož nejsme schopni nasbíranou vševědoucnost pojmout, jsme kromě ab-
sence neměnného tvůrce řádu frustrování i naší zakrnělostí. Nezbývá než poslouchat 
a vnímat tak dlouho, než se začnu cítit moudře. Plně. Pevně stojící v matoucím infor-
mačním šumu.

V zahradě vědění mě překvapila jedna slečna. Má ráda umění. Nejvíce to pravěké, 
třeba Athény. A jako klasické venkovského stavení si představuje Karlštejn. Je to stu-
dentka dějin. Historických i uměleckých. Netuší, kdy byla první světová válka, přece i ta 
druhá je už pouhou vzpomínkou a jí se netýká. Nejspíš věří myšlence, že zapomeneme-
li, dějiny jako by nebyly a nejsou, a my žijeme od počátku jako tabula rasa s možností 
napsat si nový krásnější příběh. Ano, ona popírá holocaust i národní obrození.

Odmítám. Odmítám alespoň tímto způsobem, neboť nemám odvahu odmítnout 
silněji s plnou zodpovědností. Odmítám první doklad svého vzdělání, neboť jsem oce-
něna stejně jako zmíněné děvče. A beru to jako ponížení, že zůstávám a kráčím si pro 
ocejchování za nesourodý nimraj v mé hlavě. Můj věk mě zradil. Jazyk čísel není vhod-
nou symbolikou duše. Moje vůle a představa pláče v obloukovém na kost dřeném sně-
hu, z něhož je vystavěna kulisa mé budoucnosti.

Krása a kýč. Rozhodli jsme se vnést více dynamiky a osobního kontaktu do naší prá-
ce. Hledáme hranice umění a líbivosti. Hledáme doposud nenalezené tvůrce. Fotoapa-
rát má dnes každý rádoby artista. Ne tak už citlivost na mez mezi prožitkem a požitkem. 
Událost hodná povšimnutí, odkazuji vás na spodek této stránky. A poezie redaktorů, 
čtenářů a hlavně redaktorů bude už jen pokorný bonbónek na závěr.

Vyděsil mě dopad naší tvorby. Odpověď na banální dotaz se dočkala výhrůžek a za-
strašování. Kdo neví, o čem mluvím, ať si váží benevolence své školy a jejího vedení. Ra-
ději se přestaneme ptát studentů na názor. Nechceme rozvracet systém spokojenosti. 
Z prostředí školy je ovšem i anketa tohoto čísla, ptali jsme se rodilých mluvčích na po-
měry u nás a mezi námi.

Připomeňme si historii v Příbězích bezpráví. Naštěstí máme tu osmičku na deset let 
za sebou. Jste-li zvědavi na velice odlišný způsob vzdělávání, zkuste integrační kurzy 
Berkatu. A napište nám o své zkušenosti (vednemesicnik@centrum.cz).

Představujeme vám dvě nikoliv protistojná nebo soupeřící kulturní uskupení, či spí-
še uskupeníčka, abyste příště věděli, kdo za ten povedený večer může. A trocha zábavy 
a estetické rozkoše, na poslední straně je k vidění celá redakce v obrazech. Václav Klaus 
pod námi k redakci bohužel nepatří.

Vaše apelace na přidání stran jsou marné. Podáte prst a přijdete o hlavu. Nechtějte 
po nás více umu. Jediné, co ještě můžeme nabídnout, jsou reklamy. A těch se nabažte 
někde jinde. Všude jinde. Nicméně děkujeme za ohlas a komplimenty, ač my narcisové 
je nepotřebujeme.

Čtěte s potěšením.
Pavla Šilhavá, šéfredaktorka

Fotografie vzniklá během loňského léta nese název Odpadlík. Autorem je Jaroslav Kostelník, student SOŠ v Blatné.

Je neuvěřitelné, co všechno je člověk za jeden večer schopný spořádat. 
A což teprve uspořádat… V tomto čísle jsme se zaměřili na budějovické or-
ganizátory povedených koncertů. Ať už je to „hluková“ Noise Assault Agen-
cy Budweiss či Koženův undergroundový Hukot, je vždy na co se těšit. Tihle 
kluci jdou do pořádání přímo po hlavě a zvou vás na všechny své akce!

Více v rubrice Notování.
Tereza Müllerová

Co Vás na Čechách a Češích nejvíc 
šokovalo?

„Nejvíc jsem byl překvapen z to-
ho, jak brzo vstáváte. Byl jsem jednou 
ráno v Praze – Holešovicích, asi oko-
lo páté hodiny ráno, všude tramvaje 
plné lidí, kteří jezdili do práce nebo 
i do školy. To v Kanadě nenajdete, 
tam lidé začínají pracovat třeba v de-
vět, předtím si zajdou zaplavat, do tě-
locvičny nebo kamkoliv jinam… Na-
víc u nás nejsou ve školách nulté ho-
diny, vyučování začíná mnohem poz-
ději. To samé platí i večer - v Čechách 
se okolo osmé vypínají semafory, za-
tímco v Kanadě touhle dobou spous-
ta lidí jede z práce domů.“

Mark Bathe, Kanada
(pro vdm Václav Rameš)

Cítění objektivem
Pro každou duši tvořivou či jen náhodou Múzou políbenou slavnostně vy-

hlašujeme fotografické klání na věčné téma Krása a kýč. Pokud zmateně pře-
mýšlíte, jak ho uchopit, dovolujeme si Vám nabídnout pár rad a instrukcí a zá-
roveň prosíme o jejich dodržení.

Snímek by měl být koncipován jakožto odraz téhož či velmi podobného objektu, 
jednou s uměleckou hodnotou a hloubkou, podruhé prvoplánově a povrchně. Tedy 
jednou polovinou krásný a tou druhou kýčovitý. Povšimněte si, prosím, vzorové fo-
tografie s panenkou. Ale panenky nám prosím nefoťte.

Odměnou vybraným tvůrcům budiž vystavení jejich díla v Literární kavárně Mě-
síc ve dne. Vítězné fotografie bude vybírat esteticky vzdělaná porota. Fotografie při-
jímáme do konce února. Své práce spolu s údaji o jméně, původu a adrese, včetně 
telefonu a mailu, noste na bar kavárny Měsíc ve dne. Pár technických detailů, ma-
ximální velikost je formát A3 (30x40), minimální potom A4 (20x30).

Vernisáž, vyhodnocení a představení autorů se bude konat v pátek 6. března pět 
minut po páté v již zmíněné kavárně Měsíc ve dne. Následovat bude autorské čte-
ní svěží poezie z per redaktorů a přizvaných básníků. Máte-li zájem zúčastnit se čte-
ní, pošlete ukázky svých veršů spolu se jménem a kontaktem na naši adresu ved-
nemesicnik@centrum.cz a jako předmět uveďte Autorské čtení.

Odvahu a tvůrčí zápal přeje redakce vdm.

To je Hukot, tahle Agency s dlouhým názvem
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Každý z nás pravděpodobně postřehl, 
že se venku o trochu ochladilo…, že uli-
ce všech měst se zaplnily davy nakupu-
jících Ježíšků. Že výlohy i těch nejmen-
ších obchůdků se proměnily v blikající 
a přehvězdičkované obrazy. A nakonec, 
že s Adventem přišly i mnohé akce spjaté 
s dobrotou a ochotou pomoci těm, kteří si 
doma nenavlíknou svoje pletené ponožky 
od babičky. Nebudou usrkávat maminčin 
slaďoučký čaj zachumlaní u krbu (dneska 
už asi spíš u televize nebo počítače) a ani 
si s tátou nepostaví sněhuláka před do-
mem. Ne proto, že není sníh, babička ne-
plete a máma má moc práce. Prostě pro-
to, že čaj uvaří vychovatelka pro všechny 
a ponožky musí stačit ty kousací…

Již začátkem listopadu vypukla jed-
na taková akce v Českém Krumlově. 
Konkrétně v Travellers hostelu v Souke-
nické ulici. Nejen Krumlováci prošmej-
dili své domky, byty nebo cokoli, v čem 
přebývají, a ochotně vše nalezené, z če-
ho měli pocit, že se bude někomu ho-

dit, nosili do „Travellu“. Tenhle hostýlek 
se totiž stal na čas sídlem charitativního 
blešího trhu, jehož výdělek bude, stej-
ně jako minulý rok, věnován v plné výši 
Dětskému domovu v Horní Plané. Samy 
děti se na celé akci podílely… ať už jako 
tanečníci, šiřitelé smíchu nebo příleži-
tostné modelky. Cože… modelky? No 
ano, během programu proběhla bizard-
ní módní přehlídka, která měla nemalý 
úspěch u obecenstva a především vy-
dělala před sedm tisíc korun. Nechybě-
la ani dražba probíhající pod vedením 
Martina Lobíka a Gabriely Miglové. Cel-
ková vytěžená částka činila 55 000 ko-
run.

Do akce se bez nároků na jakýkoli 
honorář zapojilo přes třicet mladých 
lidí. Díky nim snad nebudou děti kou-
sat nohy, až si budou hrát s novými dár-
ky od Ježíška. Ne od toho uspěchaného 
z blikající ulice, ale od těch vysmátých 
Ježíšků z jednoho krumlovského ho-
stelu…

A odkud že přišel nápad na tohle 

všechno? Rozhodně to celé není zásluha 
jednoho člověka, ale nebýt jedné usmě-
vavé Krumlovandy, nebyl by ani blešák. 
Blanka Kolková je 32letá manažerka Tra-
vellers hostelu, se kterou jsem si měla tu 
možnost chvilku popovídat…

 Tereza, „Tery-Teri“ Müllerová

Jan „Kolík“ Segeš v roli modelky.
Foto Blanka Kolková

vYSmÁtí jeŽíŠCi z traveLLU
Odkud přišel nápad na uspořádání zrov-
na Blešího trhu?
Nápad k projektu byl mnou okopírován 
od Ani Geislerové a Tatiany Vilhelmové, 
které podobnou akci již několik let po-
řádají v Praze.
Odkdy tedy mohli lidé nosit své dary?
Od 1. listopadu začala sbírka věcí a od 
13.12. do 19.12. se tyto věci prodávaly.
Jaká byla organizace projektu? Myslím 
si, že to lehké nebude…
Tak jelikož se tato akce koná letos již po-
druhé a upozorňuji, že rozhodně ne na-
posledy, měla jsem už trochu praxi. Prav-
dou zůstává, že by se nic nemohlo usku-
tečnit nebýt mnoha lidí… Například vel-
ké díky patří řediteli divadla panu Vo-
zabalovi, který nám zařídil zařazení do ad-
ventního programu. Určitě by také mělo 
zaznít jméno majitele hostelu Petra Je-
línka, který nechal dětičky v hostelu pře-
spat zadarmo. Také dík za byrokratickou 
organizaci ohledně veřejné sbírky Iva-
nu Horváthovi, za technickou podporu 
průběhu Blešího mejdanu Tomáši Hay-

mannovi… Seznam lidí, kteří se na této 
akci podíleli, je nekonečný a všem jim pa-
tří mé hluboké díky.
Proběhl nějaký doprovodný program? 
Myslím tím vystoupení kapel atd…?
V sobotu byl Bleší mejdan za bezplatného 
vystoupení místních kapel, díky patří ka-
pelám Krumlov classic duo, Sandwitch, 
Skippy a spol, Justin Lavash a El Tenere!
Akce se zúčastnily i samy dětičky, pro 
které tohle všechno je… Jaký jste měli 
nachystaný program?
Tak kromě samotné účasti na přehlíd-
ce a dražbě přímo v Travellu mohly děti 
zdarma navštívit Muzeum tortury, vos-
kové muzeum, divadelní představení a ji-
né…Děti byly také pozvány na hostinu 
do hospůdky Udwau Maryí a na pohár do 
hospůdky Lazebna.
Poslední otázka… bude blešák i příští rok?
Rozhodně! V akci chci pokračovat, co nej-
déle to půjde… a minimálně příští rok si to 
všichni zopáknem o prvním nebo druhém 
adventu… takže naviděnou v Travellu?

Tereza Müllerová

 rozhovor s blankou koLkovoU, manažerkou travellers hostelu
 a organizátorkou dobročinného „blešáku“ v jedné osobě

Věřím, že každý touží vzdělávat se, 
respektive být vzděláván. Ovšem uči-
tel je povětšinou jen vzdělaným ne-
vzdělancem, který jen zřídkakdy pro-
žil, viděl či vyrobil to, o čem mluví.

Občanské sdružení Berkat nabí-
zí seminář založený na pravém opa-
ku. Chcete-li se přesvědčit, že to jde 
tak i onak, přihlaste se na vzdělávací 
workshop s multikulturní tematikou 
v příjemném venkovském prostředí.

Poznáte zajímavý přístup k výuce 
multikulturní tematiky. Poslechnete 
si skutečný příběh uprchlíka přímo 
od něj, zkušenost vám bude předána 
z první ruky. Vězte, že si zapamatuje-
te mnohem víc než z hodin společen-
ských věd. Lektory jsou cizinci ve va-
šem věku, žijící, čekající nebo držení 
v České republice. Ač sami mají sta-
rostí kupu, věnují vám tři dny s na-
prostou otevřeností a důvěrou.

Nečekejte klasické přednášky, 
vše se dozvíte prostřednictvím her, 
vyprávění a docela obyčejného se-
znamování se. Je třeba se připravit 
na úzce osobní kontakt s leckdy ne-
představitelně drsnými příběhy. Za-
žijete si také legislativní proces, kte-
rým uprchlíci procházejí. To vše je 
proloženo tancem, přiblížením tradic 
všech zastoupených národností, je-

jich kuchyní a jakoukoliv jinou impro-
vizovanou zábavou. Každý přispěje 
tím, co umí, na co je hrdý a tvoří jeho 
kulturu. Vskutku nevšední atmosféru 
dotváří prostředí rakovického statku. 
Možná se dočkáte i stmelovacího ri-
tuálu ve zbytcích keltského oppida.

Podmínkou je naprostá otevře-
nost, ohleduplnost a dodržování spo-
lečně ustanovených pravidel. Každé 
nevhodné slovo může pokazit důvě-
ru vytvořenou mezi studenty a jejich 
lektory, jejichž vzpomínky jsou někdy 
palčivě citlivé.

Občanské sdružení Berkat spolu-
založené Petrou Procházkovou se za-
měřuje na pomoc především v Afghá-
nistánu a Čečensku. Zajímá se také 
o problematiku migrace a uprchlictví. 
Pomáhá lidem v postižených zemích 
i uprchlíkům na území České repub-
liky. Více informací získáte na www.
berkat.cz.

Workshop se koná ve dvou termí-
nech, 22.5.-24.5. a 12.6.-14.6. 2009 na 
Rakovické tvrzi, kurzovné činí 1000 
Kč a zahrnuje částečné náklady na 
bydlení, stravu, materiály a lektorné. 
Pokud vás kurzy zaujaly, pro podrob-
nější program a přihlášky si pište na 
silhapa@centrum.cz.

Text a fotografie Pavla Šilhavá

Lezecké centrum a Bar Lanovka se nalézá na nejfrekventovanější ulici Českých 
Budějovic, Lannově třídě, nad restaurací Vatikán, číslo popisné 2. Pro pamětníky: 
bývalé kino Jas. Jen třicet čtyři schody vás dělí od skvělého posezení v baru nebo 
strávení volné chvíle na 700 metrů čtverečních rozlehlé a 8 metrech vysoké horo-
lezecké stěně.

Po vystoupání do prvního patra se ocitnete na křižovatce mezi horolezeckou 
stěnou a barem, před vámi se objeví specialita Lanovky: zeleninový bar s čerstvými 
saláty a lahůdkami. Protentokrát volím bar a vcházím. Přede mnou se otevře svět-
lý prostor v barvách oranžové, bílé a tmavě hnědé. Usedám k oknu s výhledem na 
Lannovu třídu (z takovéhle výšky jsem ji totiž ještě nikdy nespatřil) a chvíli sleduji 
rušný pohyb zoufalých chodců a naproti nim nikamnespěchajících kamarádů se-
dících venku v té zimě na lavičkách. Nekuřácký zeleninový bar nabízí mimo jiné 
také biomošty, domácí speciality, míchané nápoje, takže pro každého něco. Ob-
jednávám si horkou čokoládu. Z koktejlů mohu jen doporučit Blackberry Mojito.

Nejsem vášnivý stěnolezec, takže horolezecká stěna byla až mou druhou zastáv-
kou. Nicméně velikost stěny mě velmi překvapila. Lezecké centrum nabízí na sto 
dvacet lezeckých cest různých profilů a obtížností, kurzy na stěně, skalách, horách, 
ale pozor, i horolezecké kroužky pro děti. Pro fanoušky boulderingu (lezení bez ome-
zení lana nebo jakéhokoliv jiného vybavení) si lezecké centrum Lanovka připravilo 
100 metrů čtverečních plochy a bouldry všech obtížností. 

Bar Lanovka také pořádá večerní promítání s přednáškami vždy od 19:00 hod.
Na závěr pozvánka na akce: 13.1. se koná promítání na téma Kilimandžáro - vý-

stup na nejvyšší horu Afriky, 27.1. Skalní lezení v Evropě - ohlédnutí za lezením ve 
Francii, Španělsku, atd…, 10.2. Čína, Tibet, Nepál, Indie - zajímavá zákoutí vzdále-
ných krajů, 24.2. Kostarika, Panama - perly střední Ameriky.

Více na internetových stránkách Lanovky: www.stenalanovka.cz.
    Text Petr Kuthan, foto Adéla Likavcová

Co Vás na Čechách a Češích šoko-
valo?
        „Mě v podstatě nešokovalo nic. 
Já asi nejsem ten správný cizinec, 
co by vás zajímal, protože jsem sem 
přijela v poněkud zoufalé situaci 
a spíše mě překvapila ochota Če-
chů pomoci. Vlastně jsem Českou 
Republiku ani nijak neplánovala, šla 
jsem tam, kde byly pracovní příleži-
tosti. Když Čechy porovnám s jižní-
mi národy, tak jsou mnohem zdvo-
řilejší a vychovanější, ale na druhou 
stranu dokáží být i velmi lhostejní.“

Janeta Midžič, Bosna
(pro vdm Markéta Frouzová)

Lanovka na Lannovce

UprChLíCi do vLaStní péče
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Kdo procházel alespoň jednou v ži-
votě Budějovicemi, nemohl si nevšim-
nout vysoké věže, tyčící se v rohu ná-
městí a lákající houfy turistů už jen 
svým nevšedním vzhledem. Černá věž 
je dominantou města už od roku 1577, 
kdy byla slavnostně otevřena po devě-
tadvacetileté stavbě.

Hlavním účelem věže bylo pozoro-
vání města a jeho okolí a případné va-
rování při blížící se katastrofě. K tomuto 
účelu bydlel přímo ve věži strážný, který 
hlídal svou domovinu jako oko v hlavě. 
Aby měli budějovičtí naprostou jistotu, 
že na hlídce nespí, musel v noci kaž-
dou čtvrthodinu volat z ochozu hlás-
nou troubou „Hoch“ (německy „sláva“). 
Tento sympatický obyčej se udržel až 
do roku 1777, kdy jej nechal zrušit míst-
ní děkan Jan Antonín Hoch, neboť pra-
videlné vyvolávání hesla působilo v ni-
tru páně děkanově i ostatních měšťanů 
neblahé asociace, a tak od této doby 
musel strážný vyvolávat místo krátkého 
německého „sláva“ celou dlouhou větu: 
„Pochválen buď Ježíš Kristus až na věky 
věkův“. Důstojnost děkanského úřadu 

ležela zřejmě radním na srdci více, nežli 
hlasivky nebohého strážného. Zvyk vy-
volávání modlitby se ostatně udržel až 
do dvacátého století, kdy byl v rámci 
radostného budování socialismu roku 
1951 zrušen.

Strážný bydlel na věži i s celou svou 
rodinou včetně dětí, které si často a rá-
dy hrávaly na zábradlí ochozu, kde byla 
k jejich povyražení dokonce přidělaná 
houpačka, a děsily tak kolemjdoucí. Až 
když malá dceruška věžného Sches-
tauera prolezla balustrádou a kochala 
se výhledem na jihočeskou metropoli, 
nechal její tatínek obednit zábradlí pr-
kennými fošnami.

Je pravděpodobné, že Černá věž byla 
původně omítnuta na bílo a pod ocho-
zem jí zdobily erby a ornamenty. Navíc 
na straně otočené k náměstí visel měst-
ský znak a erb Habsburků, který ale roku 
1754 spadl. Byl nahrazen novým, který 
spadl pro změnu v roce 1898 a dnes je 
k vidění v Jihočeském muzeu. Bílá omít-
ka postupně opadávala až ke konci de-
vatenáctého století zmizela úplně, ob-
nažené kameny pak ztmavly, a tak mů-
žeme až od dvacátého století mluvit 
o skutečné „Černé věži“.

Na úplném vrcholku celé špičky je 
umístěna pozlacená makovice, která při 
pohledu zdola působí jako malinká zla-
tá tečka. Ve skutečnosti je ale okolo tři 
čtvrtě metru veliká a zdobí věž od její 
výstavby, kdy do ní byly slavnostně ulo-
ženy historické dokumenty, týkající se 
města Budějovic – dodnes je v ní ukryt 
například spis z padesátých let 16. sto-

letí o těžbě rudolfovského stříbra nebo 
dobové mince a bankovky včetně doku-
mentů o stavbě věže samotné. Naposle-
dy byla makovice otevřena roku 1982, 
kdy, kromě toho, že byla důkladně pro-
zkoumána, bylo do ní vloženo i jakési 
„poselství budoucím generacím“.

Dnes je Černá věž nejzřetelnější do-
minantou města a láká k sobě davy tu-
ristů nejen z celých Čech, ale i z okolního 
světa. Její krása a unikátnost je však zná-
má již celá staletí – údajně ji ocenil při 
svém výstupu na ochoz i sám císař Ru-
dolf II., když navštívil České Budějovice.

Václav Rameš

v zimě než na pec raději 
do klubu aneb pozvánka 
na kulturní vyžití

Klub Solnice přichystal všem příz-
nivcům uměleckého světa bohatý pro-
gram.

23. ledna do Českých Budějovic za-
vítá klezmerová (hrající písně židov-
ských hudebníků) kapela Trombenik. 
29. ledna milovníci (poněkud futuristic-
kého) šansonu ocení hudební skupinu 
Lili Marlene. Alternativní rock Barevný 
nátěr a rapper Xindl X hrající hip hop 
s jazzem a folkem – kombinace, kterou 
si budete moci poslechnout 30. ledna 
v klubu Solnice. 5. února folkový písnič-
kář a kytarista Pavel Žalman Lohonka 
uvede hudební pořad Brnkání na duši. 
13. února se Solnicí rozezní blues a jazz 
v podání Blueset.

A co divadlo? Čeká nás program ne-
méně bohatý!

21. ledna Městská divadla pražská 
uvedou monodrama César a Drana – 
stará rómská žena Drana v něm vyprá-
ví o svém životě svému koni Césarovi. 
22. ledna divadelní multikulturní sou-
bor Barevný děti zahraje Tylovu bá-
chorku Strakonický dudák - příběh 
o odchodu do světa. Divadlo Vizita 
a osobitý projev Jaroslava Duška roz-
září klub Solnice 4. února.

Kulturní epicentrum Bazilika 10. 
února, pod záštitou Divadla Kome-
die, uvede Petrolejové lampy - příběh 
o soužití dvou zcela odlišných lidí. 25. 
února v Bazilice zahraje Divadlo Husa 
na provázku divadelní ztvárnění fil-
mu Miloše Formana Lásky jedné pla-
vovlásky, jedno z výrazných děl české 
filmografie.

Začátky akcí jsou ve 20 hodin. Ceny 
a další informace se dozvíte na strán-
kách www.bazilika.cz či z pravidelných 
měsíčních programů.

Tereza Müllerová

Doba Vánoc. Pro mnohé z nás svát-
ky klidu a pohody strávené doma 
s rodinou. Pro Magdu, Boženu, Lojzu 
a další z Domova důchodců na Dobré 
Vodě u Českých Budějovic téměř den 
jako každý jiný.

Přijíždí vás vaše rodina o svátcích na-
vštívit? Nebo tu Vánoce oslavujete spíš 
v kolektivu?
B: „No, naši blízcí sem občas chodí, ale 
že bychom slavili Vánoce mezi sebou? 
To ne, to si nedáváme ani žádný dárky.“
M: „Tady se totiž kolektivně nic neslaví, 
tady se kolektivně akorát krade.“ (zatvá-
ří se vážně)

Je tady vůbec znát, že jsou Vánoce?

M: „To jo. Máme i kapra a salát. Něco, co 
támhle najdou, to usmaží. Já blbě vi-
dím. Hlavu to nemá, tak si to můžu mys-
let. Stejně to nejím, tak je mi to jedno. Já 
si dám raději svoje prsty.“
L: „Vždyť si nemůžeš dát svoje prsty.“ 
M: „Ale můžu.“
L: „Jo, tyhle u nohy!“
M: „No, a stromeček máme taky. Dokon-
ce na každým patře je jeden. Co najdou 
v lese, tak to sem dají.“

A pořádají se tu nějaké vánoční akce?
M: „Děti z mateřských a základních škol 
tu mají každý rok vánoční koncert. Ob-
čas živá muzika, dechovka ve zdejší ka-
várně, na jaře výlety a v létě táboráky.“
B: „A o Velikonocích a taky jiných svát-

cích můžeme chodit do dílny. Já tam 
teda chodím vyrábět vajíčka, zajíce, 
stromečky a takový malý ozdoby, který 
jsou teďka vystaveny támhle ve vitríně.“

Pamatujete si ještě na dárek, který 
vám udělal nejvíc radost?
L: „Nejradostnější dárek je to, že ještě 
žijeme. Že jsme přežili. To je dárek nej-
cennější!“
M: „Ještě, že je zadarmo, viď?“
L: „Ale! Zrovna tady musíš platit, tak je 
to jedno, ne?
M: „No, říkám, ještě že je zadarmo.“
L: „Ale ne zadarmo, ty!“
M: „No, a ne? Za to, že jsi přežil, neplatíš. 
Ne?“

Eva Brožová

A TeLeViZi, MáTe?
Ve věci nazírání na Čechy bych svět rozdělil na čtyři základní kategorie. Přísluš-

níci první z nich si nás pletou s Čečenskem, druzí nás mají za víceméně jemně zci-
vilizovaný východní póvl, pro třetí představujeme relativně dobrou příležitost pro 
budování kariéry zedníka… A čtvrtá kategorie? Ti ví své. A to jsou, pochopitelně, 
Češi sami.

Občas si říkám, jak to, že jsou Češi stále ještě Čechy a ne třeba odnoží Bavorů či 
něčím jako skomírající lužickosrbskou menšinou. Pro začátek možná trochu hru-
bá slova, přiznávám, na druhou stranu existenci České republiky s ohlédnutím na 
dějinný vývoj nepovažuji za něco až tak samozřejmého. Nejednomu by z toho klí-
nu zasazeném v obrovském germanofonním kolosu bylo trošku úzko, ale nemějte 
strach, žádná patetická Slávy dcera se, s přihlédnutím na dobrý metabolismus nás 
všech, konat nebude. Někdo by možná stejně tak mohl tvrdit, že to pro Čechy (ro-
zumí se samozřejmě i Moravany a ty třetí) bývalo mohlo dopadnout lépe. Spíš si 
myslím, že ne, ale těžko říct.

Já sám jsem celkem hrdý na to, že jsem Čech. Ne snad proto, že bych razil hes-
la typu „Češi Čechům“, ale tak nějak se mi docela zamlouvá být součástí toho všeho, 
čím si náš národ prošel a co se ještě musí naučit. Tvrdit, že jako národ za nic nesto-
jíme, protože jsme dějinami víceméně prokličkovali, považuji za diletantské. Před-
ně nám nikdo nic nedal zadarmo, a tak jsme se učili řešit věci spíše s chladnou hla-
vou a u stolu. Navíc se do takovýchto heroických pozic často staví ti, kterým Čechy 
byly poměrně ukradené. Rozhodně nehodlám nikoho jednoduše odsuzovat – v Če-
chách tomu, myslím, říkáme „pivní kecy“.

Někteří lidé tvrdí, že máme komplex malého národa. Dle mého soudu se ne-
jedná ani tak o komplex, jako spíš o to, že se jako národ nebereme přespříliš vážně. 
Troufám si tvrdit, že my Češi se na sebe dovedeme dívat s mnohem větším nadhle-
dem než četné, nejen velké, národy. Setkal jsem se například s poměrně nechápa-
vými reakcemi ze strany Francouzů nebo Američanů. Jedni se hodiny vydrží bavit 
o tom, jak svou revolucí ukázali světu humanismus, druzí vám zarytě vysvětlují, co 
to znamená „the act of God“, na obou stranách je však cítit mírné dusno, stočí-li se 
konverzace na národně sebekritická témata. Češi jsou v tomto mnohem vyspělejší 
— kupříkladu Účastníci zájezdu Michala Viewegha nepotřebují hlubší vysvětlení. 
A mimochodem, neproslavili jsme se jen řízky a pivem, ale i třeba Karlem IV., sta-
vovskou monarchií a První republikou!

Ano, dokonce i Češi se stále musejí něčemu učit. Přesto, že výchova k demokracii 
měla v období první republiky velmi slušně našlápnuto, čtyřicet let socialismu na 
některých z nás zanechalo nesmazatelné stopy. Nezbývalo jednoduše nic jiného, 
než obnovit spojení tam, kde bylo přerušeno. A tak se stalo. Říct, že Češi ví své, zna-
mená, že mnohé věci prostě chápou a nemají potřebu je nikomu vysvětlovat, pro-
tože si lecčíms prošli. Také patříme, ať už se to komu zamlouvá nebo ne, v celosvěto-
vém měřítku k nejbohatším zemím. A přitom ještě nejsme žádné „fajnovky“.

Jenže i přesto všechno se musíte připravit na to, že se vás kdejaký francouzský pseu-
do-patriot zeptá: A televizi, máte? A nejhorší na tom je, že to vůbec nemyslí jako vtip.

Jan DvořákDomov důchodců na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Božena (nalevo), která je v domově rok, Lojza teprve měsíc a Magda 
(uprostřed) již deset let, popisují jak u nich probíhají Vánoce.                                                                                                  Foto Eva Brožová

Co Vás na Čechách a Češích šoko-
valo?
     „Co mě překvapilo ve škole, je, že 
ač neustále žádám studenty, aby 
řekli, když něčemu nerozumí, aby 
zhodnotili hodinu a práci učitele, 
odpovědí je vždy pouze ticho. Ve 
Francii se žáci mnohem spontánněji 
vyjadřují a dokonce kritizují kantora 
stojícího před nimi. Studenti jsou 
tady klidní. Moc klidní. Jste živí? Tak 
se projevte!
   Další věc, jsem zvyklý přecházet 
ulici hned, jak mám příležitost. Tady 
lidé čekají na zelenou, i když na do-
hled není jediné auto!
     Na cestách si vždy všímám umění 
a nápisů na zdech a budovách. Bo-
hužel se mi zdá, že v Budějovicích 
tento výraz ulice chybí a když tam 
je, nemá žádný vážný, politický ob-
sah. Myslím, že je to škoda.
Jakmile odbije určitá hodina, ulice 
vašeho města se vyprázdní a já mí-
vám dojem, jako bych se procházel 
městem fantomů. Opravdu, mezi 
devátou a desátou večer všichni 
zalezou. Jako byste žili ve své uza-
vřené kobce. Dokonce i během dne 
se lidé pramálo zastavují a povídají 
si na ulicích. Mám pocit, že se málo 
zajímáte o dění kolem sebe.
    Na závěr věc, která mě opravdu 
šokuje, je způsob, jakým mluvíte 
o Romech!“

Emmanuel Baron, Francie
(pro vdm Pavla Šilhavá)

bíLÁ černÁ věŽ

nevidím, kapra proto nejím
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prožijte příběhy
bezpráví snad již
doby minulé

Již čtvrtým rokem měly školy možnost 
zapojit se do projektu organizace Člo-
věk v tísni - Příběhy bezpráví. Tentokráte 
se přidalo již 616 škol. Tento velký zájem 
souvisí s originální strukturou programu 
- Člověk v tísni poskytne z široké nabídky 
zdarma dokumentární film připomínající 
období komunistické perzekuce a škola 
sama, příp. s pomocí Člověka v tísni, zajis-
tí osobnost pro besedu s žáky a studenty.

Na této stránce vám zprostředkujeme 
dvě besedy z Biskupského gymnázia a při-
dáme i jeden tip na exkurzi do období, 
kdy nesouhlas s vládní garniturou mohl 
z člověka rázem udělat mukla, „muže ur-
čeného k likvidaci“ např. v podobě ne-
chtěného kopáče uranu.

Zároveň připomínáme, že v březnu 
a dubnu pokračuje tentokráte již desátý 
ročník filmového festivalu o lidských prá-
vech Jeden svět. Redakce vdm

Jiří Beneda. Rodilý Budějovičák. 
Ekonom. Dvojnásobný politický vě-
zeň. Galantní pán. Realista. Vedoucí 
místní Konfederace politických věz-
ňů, sloužící k podpoře a ochraně těch 
zbylých. Podle svých slov člověk bez 
místa v dnešní amorální společnosti.

Pane Benedo, v době svého prvního 
věznění jste byl přibližně v mém věku, 
co bylo důvodem k Vašemu zatčení?
„Důvodem bylo vytvoření studentské 
protikomunistické organizace spolu 
s Radkem Kleinem Jánským. Pouze dva 
členové byli nezletilí. Má činnost spo-
čívala v tom, že jsem napsal jeden pro-
tikomunistický článek, který byl nalezen 
státní bezpečností. Bylo to prvního září 
1948, chodil jsem do septimy reálného 
gymnázia v Českých Budějovicích.“
Nuže, jak s Vámi nakládali?
„Zatkli mě a následoval třínedělní vý-
slech na Bartolomějské 4, což byla hlav-
ní vyšetřovna státní bezpečnosti. Vý-
slechy na Čtyřce, to bylo známé bicí ko-
mando. Výslechů jsem prodělal pět, ale 
celkem nic jsem nevěděl, byla to úplná 
fikce.
Soud proběhl ve velké pankrácké soud-
ní síni, proces probíhal týden. Padl jeden 
trest doživotí, já jsem dostal půl roku. 
Po třech nedělích jsem byl převezen na 
Pankrác na oddělení mladistvých, kde 
mě dali mezi další kriminální živly.“
Předpokládám, že jste si sebou nesl 
následky i po odchodu z věznice…
„Po odchodu z vězení jsem byl vyloučen 
ze studia na všech středních školách 
v republice. Našel jsem zaměstnání jako 
figurant, chodil jsem po lese a měřil dří-
ví nastojato, hrozně oblbující práce.
Mé matce, jelikož byla velice iniciativní, 
se podařilo dosáhnout toho, že mě ne-
chali externě dostudovat. Během pěti 

měsíců jsem měl možnost udělat sep-
timu, oktávu a maturitu.“
Po 24 letech si na Vás komunisté po-
líčili znovu. Proč tentokrát?
„Pořádali jsme schůzky s bývalými stu-
denty a vzpomínali na doby mládí. V ro-
ce 1972 na nás byl nasazen spolužák, 
tajný spolupracovník státní bezpečnos-
ti. Přicházel na naše setkání a přednášel 
o tom, co hlásá Svobodná Evropa. A to 
nám potom imputovali jako naše vlast-
ní myšlenky. Za to jsem byl odsouzen 
podle paragrafu pobuřování proti soci-
alistickému zřízení.“
Následovalo opět vyšetřování oblíbe-
ným bolševickým způsobem?
„Vyšetřovací vazbu, skoro půlroční, jsem 
vykonal v Budějovicích, ve vazbě kraj-
ského soudu. U výslechů jsem tentokrát 
nedostal ani facku, změnili metodiku, 
místo fyzického bití a týrání používali 
psychický nátlak. Vyslýchali mě nejmé-
ně šedesát hodin.“
Dostal jste roční trest. Bylo to obtížněj-
ší než Vaše první raná zkušenost?
„Bylo to spojeno s dost tristní záleži-

tostí. Sedmnáctiletý člověk je bez zá-
vazků, horší to bylo teď, měl jsem totiž 
roční dceru. Navíc, jako hlavní lékař tam 
sloužil nějaký doktor Sadílek, zcela prá-
vem přezdívaný na doktora Sadistu. Měl 
jsem žaludeční vřed, tak mi dali dietu. 
K večeři plesnivou Májku a tak podob-
ně. To se pochopitelně nedalo jíst. Bez-
početněkrát jsem žádal o rentgen. Pak 
jsem dostal zápal plic, čtyři dny jsem 
kašlal krev, když mě povolali na rent-
gen kvůli tomu vředu. Zkolaboval jsem. 
Teprve pak mě začali léčit antibiotiky.“
Jak jste prožíval návrat v době nor-
malizace?
„Jak už jsem řekl, měl jsem dceru. Měl 
jsem povinnost. Dceře byly dva roky. 
Musel jsem hledat zaměstnání. Ze sta-
rého místa mě pochopitelně vyhodili. 
Obešel jsem asi třicet podniků, nikde 
mě nevzali. Chtěl jsem třeba jenom mýt 
špinavé brambory, nebylo mi povoleno. 
Až následně jsem se dozvěděl, že státní 
bezpečnost zakázala, abych byl zaměst-
nán v místě svého trvalého bydliště.“
Jak se díváte na existenci a možná i ny-
nější vzepětí komunistické strany?
„Za současné situace se komunistické 
strany nebojím. A nakonec nemám ani 
námitky, aby v některých lokálních zále-
žitostech měla možnost zasahovat, což 
se stejně děje.
Ta násilná strana, co tady byla, potře-
buje mít za sebou nějakou obrovskou 
moc. Tu dneska nemá. Politickým věz-
ňům nevadí, že komunisté se semkli, ale 
vadí nám, že si zachovali název a v ně-
kterých směrech i tu násilnou ideologii.
Dalším nedostatkem je naše tzv.  vyrov-
nání se s komunistickou minulostí.“
Co říkáte na současné nadšení mláde-
že pro členství v extremistických stra-
nách?
„Domnívám se, že tyto extrémy se vy-

skytovaly a budou se vyskytovat vždyc-
ky, ale nespatřuji v tom nějaké nebez-
pečí. Je to minimum společnosti.“
Kdo ve Vás formoval Váš politický ná-
zor?
„Matka byla apolitická. A abychom s ot-
cem vyloženě komunikovali o politice, 
to ne. Četl jsem. Ne, že bych přečetl celý 
Kapitál, ale četl jsem Fučíka a dokonce 
jsem kupoval levicové časopisy. To utvr-
dilo můj názor v tom, kam asi moje myš-
lení směřuje. Takže jsem se dostal k to-
mu být odpůrcem komunismu.“

Text a fotografie Pavla Šilhavá

   

říká páter Kulhánek. Co se skrývá 
pod písmeny PTP? Mnozí z vás si jistě 
vzpomenou na film Černí baroni pod-
le knihy Miroslava Švandrlíka, který 
popisoval dění v jednotce PTP neboli 
pomocných technických praporů, kte-
ré sloužily za minulého režimu jako 
odkladiště nepohodlných. Jedním 
z prvních „pétépáků“ byl i českobudě-
jovický páter vÁCLav kULhÁnek, 
který nás seznamoval s realitou budo-
vání světlých zítřků při pohledu z ka-
sárenských oken a pod dozorem uvě-
domělých lampasáků v rámci projektu 
Příběhy bezpráví organizace Člověk 
v tísni.

Jak jste se dostal k PTP?
„Já jsem byl studentem v semináři, ten 
byl v roce 1950 ale zavřen a všichni jeho 
členové narukovali do čerstvě zřízených 
PTP. Abychom si mohli doma vyřídit 
nutné záležitosti, tak nám napsali na 
dva dny dovolenku – ani jsme na sobě 
neměli uniformu a už jsme měli dovo-
lenou… Já z nich byl nejmladší, ročník 
1930. No, a pak nás odvezli do Komárna, 
což je na slovensko-maďarských hrani-
cích, a tam nás začali cvičit, jenže jako 
politicky nespolehliví jsme nemohli mít 
žádné zbraně – dokonce nám nedali ani 
polní lopatky. Stavěli jsme bytovky pro 
důstojníky nebo jsme štětovali tanko-
dromy, různě.“
Jak se vaše zkušenosti srovnávají s po-
pisem PTP, jaký známe z Černých ba-
ronů?
„Nesrovnávají se, tam se to vše píše, jako 
by to byla samá legrace, což ovšem není 
pravda. Švandrlík vůbec u PTP nebyl, 
za něj už skutečné pomocné technic-
ké prapory neexistovaly. Ta skutečnost 
je naprosto zkreslená, i když jsme sa-
mozřejmě nějakou tu legraci zažili. Ve-
lel nám jeden ukrajinský důstojník, kte-
rý prošel s Rudou armádou až od Sta-
lingradu a byl raněn do hlavy, a když mu 
přinesli do kanceláře nový psací stroj, 
tak se ptal, kudy se tam lije inkoust. Kro-

mě toho znal jenom jedno číslo: tři sta 
tisíc. Když spadnul na dva vojáky koš 
od míchačky a zabil je, tak volal do ne-
mocnice, ať pošlou tři sta tisíc sanitek, 
že se stala nehoda a máme tři sta tisíc 
zraněných a tři sta tisíc mrtvých. Tak oni 
poslali těch šest aut, co měli, a skoro 
všechna odjela s prázdnou.“
Jak sledujete vzestup komunismu po 
roce 1989 a v čem vidíte jeho příčinu?
„Komunismus zbavil lidi svobody, ale 
zbavil je i starostí. Každý měl co jíst, kaž-
dý měl kde bydlet, stát se staral o všech-
no. I kvůli tomu byla veškerá iniciativa 
lidí podvázaná, měli se hmotně dobře, 
ale nesměli za hranice, nesměli do kos-
tela, nesměli studovat, což už ale spous-
ta lidí nevnímalo, protože jim stačily ty 
základní životní potřeby. To známe ze 
starého Říma; chléb a hry, což platilo i za 
komunismu. Dnes se každý musí starat 
o sebe, což hodně lidí neumí.“
Ještě k současnému vývoji – jak hod-

notíte polistopadovou obnovu naší 
společnosti, kde to podle vás kulhá?
„Jistěže to kulhá, komunismus trval čty-
řicet let, což zanechalo na lidech obrov-
ské stopy. Vrátím se do roku 1948, kdy 
měl tady v budějovické Besedě před-
nášku katolický Jan Zahradníček, kte-
rý pak dostal asi pětadvacet let vězení. 
Cyklus přednášek se jmenoval ‚Díváme 
se na svět a život‘ a první měl besedovat 
právě Zahradníček, který svou přednáš-
ku zakončil slovy: „Dnešní dobu lze cha-
rakterizovat těmito slovy: Útěk před od-
povědností.“
A to podle mě platí do dneška. Někteří 
lidé, kteří vstoupili do JZD, k tomu pře-
mlouvali i ostatní s tím, že za ně stát pře-
vezme část jejich starostí.“
Jak rychle se dá něco takového od-
bourat?
„Tak jednu, dvě generace to ještě zabe-
re. Ale na světě nikdy nebude všechno 
v pořádku.“                             Václav Rameš

Pět kilometrů po úzké cestě hlubo-
kým lesem. Jeden by na konci čekal spí-
še perníkovou chaloupku než ostnaté drá-
ty, kontrolní věže a velkou bránu s do očí 
bijícím nápisem: „Práce osvobozuje“. Jako 
kdybychom se ocitli o několik set kilome-
trů dál v rakouském nacistickém pracov-
ním lágru Mauthausen, jehož brána se též 
„honosí“ tímto nápisem (jen jaksi v jazyce 
německém), a ne v „srdci“ Čech…

Nacházíme se jihovýchodně od Příbra-
mi, v blízkosti obce Lešetice a nedalekého 
vrchu, po kterém pracovní tábor komunis-
tického režimu nese své jméno: Vojna. Pra-
covní tábor tu vznikl už  „za Beneše“. V ro-
ce 1947, tehdy v místě bohatém na ura-
novou rudu, po které prahnul Sovětský 
svaz, vystavěli němečtí zajatci tábor a za-
počala těžba. V roce 1948 však byli pod-
le mezinárodních dohod němečtí zajatci 
repatriováni zpět do vlasti, a tak chyběly 
pracovní síly. Ale Sovětský svaz si mohl od-
dechnout, soudruh Kléma právě úspěšně 
zvládl komunistický puč a hned bylo pra-
cantů dost a dost. Jednalo se o lidi, kteří 
byli internováni z politických důvodů, a to 
naprosto protiprávně, bez jakéhokoli sou-
du. Postupně zde vznikl největší tábor nu-
cených prací v oblasti těžby uranu v Čes-
koslovensku. V roce 1950 měl 530 muklů 
(„muž určený k likvidaci“), o šest let poz-
ději se tu tísnilo již 1517 potrestaných. 
A to ještě v roce 1953 přibyl nový velký 
tábor s označením Z. V něm o rok poz-
ději pod zem fáralo 1580 nedobrovolných 
horníků a v r. 56 jich bylo již 1894.

Oproti podobným zařízením, jako byl 
např. Jáchymov, osazenstvo příbramské-
ho tábora tvořili v mnohem větší míře po-
litičtí vězni. Sešla se tu národní elita - hrdi-
nové druhé světové války ze západní i vý-
chodní fronty (např. gen. František Chá-
bera, plk.   Mikuláš Lysický či plk. Pravomil 
Raichel) si tu podávali ruce s umělci (např. 
Jiří Stránský, Karel Pecka, Zdeněk Rotrekl).

Hrůznost celého systému, kterým ko-
munisté obludně zdokonalili své nacistic-
ké inspirátory, tkví v tom, že tito národní 
hrdinové se zde potkávali s těmi, proti 
kterým za druhé světové války bojovali, 
a právě konfidenti nacistického režimu 
navíc často zaujali řídící postavení kápa či 

komunistickým mocipánům sloužili jako 
cenní udavači.

Ale o tom, jak strašné bylo v tomto lág-
ru žít a pracovat a hlavně přežít jej (i když 
jste neměli zdaleka vyhráno, protože na 
vás už měla políčeno leukémie vyvolaná 
prací s uranem bez jakýchkoli ochranných 
pomůcek), se více dozvíte, pokud jej sami 
navštívíte. Od roku 2005 tu totiž i díky úsi-
lí Muzea III. odboje Příbram a Konfederace 
politických vězňů ČR zřídila vláda muze-
um. Najdete tu budovu velitelství, pak bu-
dovy sloužící k nelidskému trestání věz-
ňů s příznačnými jmény: korekce a bun-

kr, ubytovnu či spíše „barák“ „kulturní 
dům“ plně v orwellovském duchu (sloužil 
k převýchově v duchu marxismu-leninis-
mu) i vězeňskou ošetřovnu, která v pod-
statě ani neošetřovala. Vždyť na tisícovku 
vězňů připadalo jen 14 lůžek, a ta ještě  
nesměla být plně obsazena, komunisti na-
víc blokovali i přísun zdravotnického ma-
teriálu. Svým způsobem je však škoda, že 
už nespatříte těžební věže a šachty Voj-
na č. I a II., které se nad táborem tyčily.

Pokud byste chtěli do tohoto muzea 
zavítat sami nebo třeba se školou, zjistí-
te více informací na webových stránkách 
www.muzeum-pribram.cz

Foto a text Martin Volný
poradce redakce - památník Vojna u Příbrami

Co Vás na Čechách a Češích
šokovalo?
      „Nic mě vyloženě nešokovalo, spí-
še mě zaskočilo, jak těžké bylo najít 
v Českých Budějovicích pěkný byt 
k pronájmu. Mysle jsem si, že jako 
Němec, tedy relativně bohatý, s tím 
nebudu mít problém. Mile mě pře-
kvapila ochota kolegů. Vždy, když 
jsem je požádal, dobře a rychle mi 
pomohli.“

Roland Brinkmann, Německo
(pro vdm Adéla Likavcová)

„ vYmírÁme. za poSLední rok nÁm zemřeLo třinÁCt čLenů.“

„na světě nikdy nebude všechno v pořádku“ Nedobrovolní horníci komunistické éry
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STRAcH

Dali jsme propustku lásce
A ty říkáš „mám tě rád!“
„lásko“ visí ve vzduchu
jako němá výčitka nad nevyzrálostí našich citů
chytnu ho za zápěstí a za kotník, můj strach.
Roztočím nad hlavou a mrštím
Za čas se vrátí, zmlácený, ale vyžadující pozornost
Ochrnutý, ale němý nikoliv
Zase ho chytnu a zase odhodím,
Jen já ho mohu opustit,
On je z nás dvou ten věrný
Tak se vrátí, věčně mladý, věčně slabý,
Ale z nejsilnějších, neusmívající se,
Nesmrtelný ve své podstatě
Smrtelný se mnou, stejně jako já.
Pěstuji ho
Obava a strach splývají spolu v mé hlavě
Zbavené obavy říct „mám tě ráda, ale…“
A jít dál
Nebo zpět
Zbyla jen naděje
A vráska na čele a taky několik kolem očí
Naděje umírá poslední
Až po strachu?

Adéla

V ovíněném stavu

Putují ženy v davu

Laškovně mrkají

Skrytě smrkají

Potají doufají

Že nepřijdou do jiného stavu

Emma

a nespící zůstanou
a nemůžeš se jich ptát
jestli se jim dobře leží
jestli někdo zašeptal

jejich jména; běží
mi obrazy hlavou

několik otázek
možná poslední
co mě napadá, je

‚sní nespící?‘

Marie 

PoMERANČoVý SMícH

Prostředním okem zhasínám 
slunce

Listy stromů sklízím do žebradla

mám osm nohou tak mne zašlápni

nemám zábrany

proč pláčeš proč

proč padáš proč

proč mi lžeš

 

Oženil jsem se ze smrtkou

ale miluji ledovou královnu

jsem králem kosmických kejklů

dominantní létání

něco v kosmu něco

něco na nebi něco

něco v oku

 

Mám v kapse béžového slona

co troubí na poplach lidské rase

v neděli obědvám s pánem temnot

části mozků polykám

občas krvácím občas

občas křičím občas

občas pláču

Otík 

EMBRyo SEBEVRAH

Jsi…
Tam kde mrtvé ženy pláčí
a v tichých otázkách prolévají
krev svých dětí,
když zaplašují svědomí
prášky na spaní a obelhávají
v sobě matku.

Jsi…

Ach Ty krásná!
Matko, maminko,
brodím se v ratolišti krve
a hledám Tvé tělo.
Jako Tvá dcera i Tvůj syn,
hledám opět matčin klín.

Jsi…

Ach Ty něžná,
jež zde ležíš na lůžku,
v tichých bolestech
jemně naříkáš a vím,
že už nedýcháš
pro mě - obě to víme,
že je konec, Tvé lůno je prázdné.

Jsi…

Ach Ty sladká!
Potrativše dítě…
Jako plod nenáviděné lásky zde ležím,
matko, maminko,
miluji Tě
a nenávidím.

Nejsem…

Markéta

MALá VíLA

Káva je hořká, jak teče do jícnu,
Přešly již úšklebky, odvaha smát se světu.
Víla jež doposud seděla na svícnu
Na hraně nože zatančí piruetu.

Tají se dech, když se tak kolem točí,
S hrůzou ji sleduji pohledem skelných očí.

Mám strach, že uklouzne, opilá vínem.
Děsím se. Upadne? Nožka nožku mine?
Patrně spletl jsem kávu svou s blínem.
Společně její i ta má duše zhyne.

Michal 

Támhleta palma v rohu je podle všeho nejhezčí v místnosti 
Je pěkně rostlá, na výsluní…a co víc? 
Má velkej květináč plnej bezesporu úrodný půdy 
  Zkrátka partie. 
 

Co jiného vám tu může padnout do oka? 
 

Seriózní polička, vyrobená unavenýma rukama? 
Stůl, stojící pevně na všech čtyřech červotoči prolezlých nohou? 
Zářivka, dodávající spolehlivě intenzivní umělé osvětlení? 
  Děkuji elektrárnám za smysl její existence…Či rozeštkané parkety?
Ruku na srdce, kdo z nás jim nepřidal… 
 

Kdybych mohla vylézt zpod špuntu v umyvadle 
Vzala bych za ruku ten klíč léta schovaný pod vypínačem 
Třeba by mi otevřel úplně nový svět 
 

A nebo taky ne 
Může se stát, že nikam nepasuje… 
Jenom bych stála vedle něho a nebyla už sama 
  Jestli to nevyjde, mohu mít alespoň poslední přání? 
 

  Ať už sem nikdo nechodí očumovat tu palmu…

Olinka

 Žijeme ze světel. Jsme jako bludičky, jako zloději, kteří vykrádají pouliční 
svítilny, tajně vcházejí do lidských obydlí a berou z nich všechno světlo. Plamínky 
z lidských srdcí. Zář hvězd, kterou mají lidé v očích. Plamínky, záblesky, světla… To 
je to jediné, co máme. Můžete nám říkat světlušky.
 Víly dostaly do vínku krásu, hejkalové křik, draci křídla. My, my jsme dostali 
touhu po světlech. Bez nich nejsme nic. Bez nich nežijeme. A nejvíc se bojíme tmy, 
která by nás zabila. Ošuntělé žebračky, co potkáváte na ulicích, vztahují k vám 
ruce, snaží se vzít si jen kousíček vašeho vnitřního světla - Prosím, pane…
 To jsme my. Na jedné jiskře lpíme víc než na čemkoli jiném, schováváme si 
světýlka do kapes a ze špinavých rukou vidíte poslední záblesky, které jsme si 
stačily urvat. A nakonec nic, žádný konec, žádná zář. Žádné světlo, jen tma, protože 
všechna světla stejně nakonec zhasnou.
 A lidé mají tolik světla! Tolik vnitřního svitu, té záře, ten svit v jejich očích. 
Trochu jim vezmete a ani si toho nevšimnou. Lidé necítí ten chlad, tu temnotu, 
která je všude kolem. Umí rozdělat oheň! Vzkřísit světlo! Zahnat tmu i chlad 
a černou noc. Lidé zažehnou ohně, které my pak ukradneme. Máme strach.

Pouliční lampy svítily. Procházela jsem podloubím, stejně zmatená, 
stejně smutná jako vždycky, když mi docházelo světlo. Z kapsy roztrhaného pláště 
jsem vytáhla poslední světýlko radosti, které jsem ukradla holčičce z trhu, a snažila 
jsem se zahnat tu tmu, svůj strach, všechno, co se na mě řítilo.
 Podloubím kráčel člověk. Byl blíž a blíž a když procházel kolem opatrně 
jsem se ho dotkla. Do ruky mi přeskočila jiskřička. S vděkem jsem jí schovala do 
pláště a pokračovala. Prázdné ulice nenabízely v noci příliš příležitostí k lovu, ke 
krádežím, říkejte si tomu, jak chcete…

Ukázka z povídky Světlo ve tvých dlaních
slečny Kateřiny Strakové z Gymnázia Jírovcova

NAHoTA

Taví se přebytečný stud

A nastomarná píle

Plody vniveč

Sklizeň hoří

Utíkajíc tajit jinam

Lepkavé chvíle

Bláznovství

Aby se neřeklo

Co je třeba

Co je na mysli

Co je na tom

Prudké nesmysly

Je vlahý večer

Psů i blízkých málo

Těch co neomrzí

Těch co neobolí

Beránek rozdrásaný v poli

Mám pocit jako bys odešel navždy

Nadarmo jsme si nezlomili vaz

Nadarmo jsme si nešlapali na žití

Víra i pokoj leží zabití

V písku
 Elena

Slepec, kresba Tereza Müllerová
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AC/DC – Black Ice
aneb elektrikáři vsadili na jistotu

Dlouhých osm let nechala legendár-
ná australská hardrocková kapela AC/DC 
čekat své fanoušky na novou desku s ná-
zvem Black Ice. Těch osm let bylo sku-
tečně nekonečných, zvlášť když si uvě-
domíme, že právě tihle protinožci patří 
mezi nejpředvídatelnější kapely naší pla-
nety.

Na desce najdeme patnáct nových, 
hudebně a instrumentálně vyvážených 
písní. Kapela vychází stále z rock´n´rollu 
a drží si svůj typický zvuk. A tak hned 
v úvodní skladbě Rock´n´ Roll Train ni-
kdo není na pochybách, o koho se jedná. 
Z repráků se line energie, které čas nic 
neubral Big Jack má jasné ambice hitu, 
prostě kousek s chytlavým refrénem. 
V jedné z nejpomalejších písní Decibel to 
Brian na začátku vzal netypicky o oktávu 
níže. Opět to člověka nutí poklepávat 
si do rytmu. Asi nejrozporuplnější song 
Rock´ n´ Roll Dream je v podstatě pro AC/

DC netypická, rocková balada, rozhodně 
jde o nejodlišnější věc z celé desky. Je-
den ze silnějších tracků je určitě Rocking 
All The Way, správně nabroušený rock´n 
´roll opět s oblíbeným „halekacím“ re-
frénem, který může někomu lehce při-
pomínat melodiku Highway To Hell. A zá-
věrečná titulní Black Ice je opět slušný 
hardrockový kousek.

Na již patnácté studiové desce těch-
to rockerů, kteří letos oslavili neuvěřitel-
ných 35 let existence kapely, tedy v žád-
ném případě nehledejte žádnou inovaci. 
O tom, že by AC/DC začali hrát něco no-
vého a nečekaného nemůže být zkrát-
ka ani řeč. AC/DC prostě sází na jistotu. 

A hlavně na fungující a již ověřené věci. 
Někdo může namítat, že jde o ustrnutí ve 
vývoji, ale pro mě to znamená, že když 
do přehrávače vložím jejich nové cé-
déčko, uslyším přesně to, co od nich oče-
kávám. A to mě baví a je mi sympatické. 
Žádné náznaky ovlivnění současnými 
trendy se nekonají. Stále je to ten osvěd-
čený Johnsonův chraplák, doprovázený 
Youngovou kytarou na dobrém rytmic-
kém základě se silnými chytlavými re-
frény. Přesto však Black Ice stojí za po-
slechnutí. Doufám, že tito nestárnoucí 
australští elektrikáři ještě dlouho budou 
aktivní, aby dalším generacím ukázali, co 
je to rock´n´roll!

Lenka Mrázová

…Aneb reportáž o vánočním vý-
prodeji v Martysu, který se konal 
v pondělí 22. prosince. Koho by ne-
nalákal plakát na „nevkusnou a po-
vrchní vánoční show“, kde mají dů-
chodci vstup zdarma a ke každé vstu-
pence je přislíbena teplá deka?

Vstupné pro nedůchodce bylo též 
velmi příznivé, lákající dvoumístnou cif-
rou končící na devítku. Při bližším ohle-
dání plakátu se naskytl vskutku velmi 
pestrý výběr výprodejového zboží: spe-
ciální vánoční punč, pírl džemy Drain, 
Vánočka s Vořechy a Vitamíny a to je 
jen ochutnávka.

Hned u vstupu na mě čekal první 
šok. Místo slibované pohádkové ceny 
jsem si musela připlatit celou korunu, 
což z dvou cifer učinilo cifry tři a to po-
někud kulaté. Navzdory mému přesné-
mu příchodu – to znamená v šest hodin, 
to nevypadalo na to, že se tu má během 
několika minut něco rozjet. A taky že 
nerozjelo, začínalo se až v osm. Ale co, 
umění je přece spontánní záležitost.

Hned, jak začaly hrát hravé a veselé 
Dětské nápady ze Soběslavi, nezbývalo 

nikomu nic jiného, než se uvolnit a plně 
si vychutnávat hudbu!

Poté už se na podiu sešikovali libe-
rečtí L*RU a jejich šou odstartoval jis-
tý člověk, co stále nemohl najít své brý-
le. Později vyplynulo, že je to kytarista 
Drainů, Kolda, že je organizátorem akce 
a navíc že to bude jeho poslední vystou-
pení s Drainy.

Jako další nastoupili Ticho de Pre 
Cupé BAND z Milevska. Při jejich dojem-
né písni Ach, pane prezidente s naléha-
výma slokama a s velmi silným refrénem 
se ve vzduchu objevili i zapalovače,  
načež pak bylo do davu bohatýrsky  

rozhozeno několik cédéček.
Po nich účinkovali českobudějovičtí 

VVV a na všechny přítomné foukl pří-
jemný indie-rock´n´roll a neodolatelné 
retro. V davu se to začalo vrtět a kdo se 
nevrtěl, tak alespoň pokyvoval hlavou či 
podupával nohou…

Na všechny už padala lehká spo-
lečenská únava, ale na scénu nastou-
pili Drain (tentokrát bez vulgarit) a to 
už v kotli zavládla velmi kontaktní at-
mosféra. První tři věci s Koldou, pak do-
jemné rozloučení, politická fotografie 
obou kytaristů, a to už Kolda odplouval 
z podia po davu nabroušených fanouš-
ků, aby pak skončil zavěšen u stropu na 
světelné konstrukci. Na podiu mezitím 
již preludoval nový kytarista Makeup.

A skoro hned po nich, překonavše 
delší zvučící pauzu, nástroje ovládli The 
Pooh (samozřejmě s vulgaritami) z Kap-
lice. Jak to okomentovat? Poohčka byla, 
jsou a pravděpodobně i budou… což je 
fajn, všechny by nás mrzelo, kdyby ne-
byla.

Všechny zmíněné kapelky si můžete 
poslechnout na www.bandzone.cz

 Markéta Frouzová

V pondělí 15. prosince se v Českých 
Budějovicích v DK Metropolu uskuteč-
nil adventní koncert skupiny Čechomor 
v rámci Kooperativa tour 08. Koncert byl 
pořádán nejen pro širokou veřejnost, 
ale i pro centrum ARPIDA České Budějo-
vice, takže první řady byly rezervovány 
pro toto sdružení a samozřejmě i pro za-
městnance sponzorů tohoto koncertu. 
To mě bohužel lehce zklamalo, protože 
jsem se nemohl dostat až bezprostřed-
ně ke kapele.

Koncert byl zahájen známou pís-
ní Mezi horami, kde podával skvělé 
houslové a pěvecké výkony houslista 
kapely Karel Holas. Následovalo pár 
známějších písní a poté za velikého po-
tlesku na pódium nastoupila také za-
čínající zpěvačka Eliška Ptáčková, kte-
rá s Čechomorem již před rokem spo-
lupracovala na CD Sváteční Čechomor. 
Tím nastal čas vánočních koled, z těch 
známějších například Byla cesta byla 

ušlapaná, Josef moj kochany a Panenka 
Maria, v čele právě s onou zpěvačkou. Ji-
nak se koncert nesl klasicky v duchu po-
stupného představování členů kapely. 
Po kytarových sólech Františka Černého 
přišel na řadu bubeník Martin Vajgl a po 
jeho výstupu oceněném obrovským 
potleskem na dudy hrající Michal Pav-
lík. Nesmím zapomenout ani na Rad-

ka Pobořila, skvělého trumpetistu, har-
monikáře a flétnistu. Koncertu se účast-
nil i kyjevský basista Taras Vološčuk. Ne-
chyběla ani skladba Velické zvony, kte-
rou zahráli jen Karel Holas a František 
Černý na elektrické kytary.

Kapela Čechomor společně s pojiš-
ťovnou Kooperativa již druhým rokem 
podporuje nadaci „Pomocné Tlapky“. Na 
koncertech si můžete zakoupit propa-
gační předměty s logem Pomocné Tlap-
ky, ale pokud neplánujete další koncert, 
můžete alespoň přispět pomocí dárcov-
ské SMS. Stačí jen, když odešlete sms 
zprávu ve tvaru DMS POMOCNETLAP-
KY na telefoní číslo 87777. Cena jedné 
DMS je standardně třicet korun, z toho 
pro Pomocné Tlapky jde na účet dvacet 
sedm korun. Výtěžek je určen na úhra-
du nákladů spojených s výchovou a vý-
cvikem asistenčních psů, kteří pomáhají 
našim tělesně postiženým spoluobča-
nům.                       Text a foto Petr Kuthan

Od října 2008 máme jedinečnou mož-
nost vidět v českobudějovickém kině 
Kotva přímé přenosy operních předsta-
vení z Metropolitní opery New York. Pří-
mé přenosy z Metropolitní opery v ame-
rickém New Yorku se do kin po celém svě-
tě uskutečňují od roku 2006. Divadelní 
sezóna 2008/09 je tedy již třetí a projekt 
se neustále rozrůstá, v letošním roce i do 
Budějovic. Celkem budou představení 
přenášena už do 850 kinosálů v přibliž-
ně 30 zemích světa, v ČR jsou k vidění 
celkem v jednácti městech. Od ledna do 
května roku 2009 máme ještě šanci vidět 
následující představení.
• 24. ledna 2009 v 18.45 hodin - Christo-
ph  Willibald Gluck / ORFEO ED EURIDICE 
(Orfeo a Euridika)
7. února 2009 v 18.45 hodin - Gaetano 
Donizetti / LUCIA DI LAMMERMOOR  

(Lucia z Lammermooru)
• 7. března 2009 v 18.45 hodin - Giacomo 
Puccini / MADAMA BUTTERFLY (Madam 
Butterfly)
• 21. března 2009 v 17.45 hodin - Vin-
cenzo Bellini / LA SOMNAMBULA (Ná-
měsíčná)
• 9. května 2009 v 18.45 hodin - Gioacchi-
no Rossini / LA CENERENTOLA (Popelka)

Přenosy Metropolitan Opera: Live in 
HD kombinují špičkové operní umění 
s nejmodernějšími technologiemi. HD 
(High Definition) je technologie pro vy-
soké obrazové rozlišení, které svou kva-
litou daleko převyšuje kvalitu formátu 
DVD. Zvuk je přenášen v prostorovém 
šestikanále 5.1.
Více na www.kinokotva.cz
nebo www.metinhd.cz

Lenka Mrázová

Petr Znoj, řečený Kožen, je studentem literatury. Petr je básník a má 
rád kulturu. A proto také dal již před rokem vzniknout projektu Hu-
kot, v jehož rámci dává šanci koncertovat méně známým a po vět-
šinou mladým kapelám.

Jak bys popsal Hukot někomu, kdo vůbec neví, o co jde?
„Záludná otázka, Hukot je něco jako hudební agentura, zabývající se po-
řádáním kulturních akcí, hlavně koncertů, cílem je představit budějic-
kému, povětšinou hudebně nevzdělanému publiku, nové, zajímavé ka-
pely z jiných regionů, do budoucna snad i ze zahraničí. A hlavně naučit 
je chodit na neznámý kapely.“
A co to všechno obnáší dělat takovej Hukot?
„Hodiny stresu a depresí, utíkání před policajtama, když se lepí plakáty, 
hodiny strávený v hospodě vymýšlením kapel, hodiny u počítače, ho-
diny strachu, jestli někdo vůbec přijde, ale hlavně ten pocit, ta radost, to 
zadostiučinění, když vidíš všechny ty lidi, jak se na tvým koncertu baví. 
To je k nezaplacení.“
Posledně jsi musel mít hodně velkou radost, pařil celej Brown… Jak ty 
kapely vybíráš? Žánrově? Ozývají se ti samy?
„No, většinou to jsou kamarádi, a když ne, tak se pak stanou, ale můj kon-
cept je asi takový: dvě domácí kapely a jedna z ,ciziny´.
Říkal jsi, že Budějčáci na koncerty nechodí… Co že je vstup 50,– ? Uži-
víte se?
„Právě to je ono, já osobně, když vidím vstup stovku, tak se mi jí taky moc 
obětovat nechce, tak jsem si řekl, že budou všechny koncerty za pade, 
prostě pro lidi. A myslím, že lidi už si zvykli, že Hukot rovná se vstup za 
pade. Samozřejmě někdy to nejde, většina kapel hraje za cesťák, ale ty 
známější, které se tím třeba živí, těm musím dát víc, a to se musí pro-
mítnout i do vstupného. A každej pořadatel ti řekne, že úspěch je, když 
skončíš na nule, ale ne vždy se to povede.“
A co teď chystáš?
„Jelikož prostředí, ve kterým se nejraději pohybuji, je underground, bás-
ně a podobně, tak v lednu připravuju první ročník Hukot literárního ve-
čera - filmy, básně, hudba. 23. ledna přijede pan Magor a Dáša Vokatá.
Moc se na ně těším, Magor je pro mě takový můj básnický guru, stejně 
jako byl Egon Bondy, ale toho už nikdy nepotkám, tak snad stihnu aspoň 
Magora. A doufám, že tady zavedu takovou tradici hudebně-literárních 
večerů. Už mám nápadů i na další akce, ale to zatím nechci prozrazovat.“

Adéla Sovová

PRo iNTELEKTuáLy
A že jste hukotový koncert
propásli? Nezoufejte!
23. ledna se můžete zajít
podívat do Brownu. Literární 
večer, dámy a pánové a to již
od 16:00! V 18:00, po shlédnutí 
filmu, přijde na řadu rozevlátý 
básník – ivan „Magor“Jirous.
A v další a zároveň poslední 
sekci – hudební, trvající do 
02:00 vystoupí Dáša Vokatá,
undergroundová písničkářka, 
Psychedelický flákač na odstřel, 
Nuly, Pivo a pražské Dřevěné 
pytlí v jutových uhlích.
(viz též www.hukot.zaridi.to.)

Adéla Sovová

Noise Assault Agency Budweiss je pořadatelská činnost třech hu-
debních nadšenců. Wíťas, cíkál a Sokol se zatím velice úspěšně 
pouštějí do nelehkých úkolů za vidinou zlepšení budějovické alter-
nativní hudební scény. o tom, jaké to je pořádat koncerty ve jménu 
Noise Agency, jsem si popovídala s Wíťasem za zvuku kapel Zkouš-
ka Sirén, Human Steak a La Prospérité, na jedné z mnoha jimi po-
řádaných akcí.

Za celou Noise Agency, povíš mi, jak vaše pořadatelská činnost za-
čala?
„No, to bylo tak… Nějakej ten pátek jsme s Cíkálem spolupracovali hu-
debně, takže jsme se znali už dlouho. Štvala nás situace budějovický hu-
dební scény. Nehodlám ji nějak rozebírat, ale z naší strany pohledu tu 
chybí alternativa, která by to hodila do jiného úhlu.
Zkrátka a dobře, už tu bylo dlouho hodně podobných kapel a nic no-
vého nepřicházelo. Samozřejmě až na pana Miloše Vaněčka, kte-
rý se dlouho staral o dramaturgii v klubu Velbloud. Tomu pa-
tří velký dík, hodně nám pomáhá! A i pár výjimek by ze našlo…“ 
Co všechno takové pořádání obnáší?
„Obnáší to spoustu času, peněz a hlavně nervů! Musí se to nějak do-
mluvit, zorganizovat před akcí i na místě, vylepit plakáty, ubytování, jíd-
lo atd., atd… Ono to není občas úplně jednoduchý, zejména třeba spo-
lupráce na mezinárodní úrovni. Domluvit peníze, to je celkem potíž… 
Výsledek je ten, že máte zničený nervy a jste bez peněz! No, a proto to 
s námi začal dělat Sokol.“
Jak se rozhodujete ve výběru kapel?
„To je celkem jednoduchý. Vybíráme to, co se nám líbí, daný druh kapel, 
které si zveme. Jsou to buď to naši známí, nebo reagujeme na jejich do-
poručení. Další věc je to, že se nám lidi docela často sami ozývají. To po-
tom záleží přímo na tom, jestli se nám to líbí a za kolik to je.“
Na závěr bych se tě zeptala, co od vás můžeme do budoucna očeká-
vat?
„Celkem dobrá otázka… Je to především věc nadšení, chceme to dělat co 
nejdéle a nejlépe, ale záleží vždy na okolnostech. Máme vervu a nadšení, 
zveme i zahraniční kapely z USA, z Británie, Francie či Německa. Když bu-
dou lidi reagovat na naše akce, budeme spokojeně pokračovat.“

Tereza Müllerová

povÁnoční noiSový nÁŠUp
Nudíte se? Nekupujte si medvídka
mývala. Uděláte lépe, když si zajdete 
poslechnout povánoční noisový nášup! 
Koncerty pro náročnějsí posluchače 
jsou pořádané v produkci Noise
Assault Agency Budweiss (bandzone.
cz/fan/noiseassaultagencybudweiss) 
– dílo Wíťase, Cíkála a Sokola. Výběr
interpretů je pro vaše boltce,
zvukovody a bubínky, snášející
„hlukaření“, více než přívětivý.
17. ledna - klub Velbloud rozezní za 
sympatických 80 Kč mathcore duo
Synergy, aggro/psychedelická
Kombucha z Prahy, a alternative
/violence kapela Hawat, taktéž z Prahy.
V sobotu 7. února vás opět do
klubu Mr. Brown zve Noise Agency na 
brněnské alternativce Fiat Eno a rock
z Těšína - Le christ Hypercubistic, 
vlezné činí 100 Kč. V pátek 13. února 
pak ve Velbloudu zahraje rock
/experimental c a britská hardcore 
/progressive Djevara. Taková
daleká cesta přes La Manche kvůli
našim uším…
A přijde březen, s březnem jaro,
a v pátek 13. března Velbloud rozhýbe
Transwaggon, or a budějovické Nuly, 
to vše za pouhých 80 Kč.

Tereza Müllerová
 

(ne)věřte předvánočním výprodejům…

Metropolitní opera u nás!

čeChomor kooperativa toUr 08
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Hlídač č. 47
Už jste o tom jistě slyšeli. Nový český 

film podle stejnojmenného románu Jo-
sefa Kopty. Renč, Roden, Zelenka. Sleč-
na šéfredaktorka byla neúprosná. A tak 
jsem se jednoho sychravého večera, 
dva dny před Vánoci vydala až do da-
lekého CineStaru utvořit si svůj vlastní 
názor, do uzávěrky.

 Lyrický, naturalistický snímek odha-
luje všechny vrstvy člověka. Poukazuje 
hlavně na jeho zvrácenost, nenávist 
vůči všemu a všem, včetně jeho samot-
ného. Nastavuje lidstvu zrcadlo po pro-
bděté noci. Zrcadlo, které má obrovskou 
prasklinu po celé délce. Celé zanesené 
prachem.

 Komorní společnost začíná rozehrá-
vat svůj part. Jen několik málo postav 
stačí k rekapitulaci téměř všech hříchů. 
Někdy jen náznakem, někdy snad až 
příliš konkrétně. Celkový dojem je ješ-
tě umocněn vybranou škálou barev. Od 
bílé po černou. Od černé po bílou. Ob-
časná červeň. (Zdali uhodnete při jaké 
příležitosti?)

 Plánovala jsem, že Vám na tomhle vy-
hrazeném prostoru vylíčím děj celého fil-
mu. Úvod. Stať. Závěr. Abyste věděli… 
Nač si ale klást takový cíl, když cílem fil-
mu bylo (podle mne) něco úplně jiného? 
Pokud chcete pochopit, co tím chtěl bás-
ník říci, pohlídejte si, aby Vám zbyla chvil-
ka času (108 minut) na tenhle film.

 Emma Vrbová

Já a mé špatné 
já: Mr. Hyde

Zamysleli jste se někdy nad tím, ja-
kým způsobem byste žili, kdyby vás 
ovládala jednu chvíli vaše kladná strán-
ka a podruhé pouze ta temná?

Dr. Henry Jekyll, plastický chirurg, 
a jeho špatné já, Mr. Edward Hyde, po-
buda, které oba ztvárnil Lukáš Lang-

majer, jsou právě tím příkladem. Znásil-
nění a vraždy svých přátel? Ne. To u se-
be opravdu dr. Jekyll nikdy nečekal. Ne-
jedná se o schizofrenii, ani žádnou jinou 
poruchu osobnosti. Doktor pouze pře-
vzal post pokusného králíka svému no-
vému lékařskému objevu, který nazval 
Jessiino mlíčko. Večer si šňupnete a rá-
no je “z baby princezna“ bez jakéhokoli 
lékařského zákroku! Nevěříte? Ani svoje 
vlastní otisky nepoznáte! Možná, že ne-
bude věřit, že jste to opravdu vy.

Divák ještě netuší, že mu hned zpočát-
ku představení odhalí loutka pana Hyda 
taje svého příklopce. Raději se chytá 
ruky svého souseda, aby se mu v té tmě 
něco nestalo. Mr. Hyde je všude. A hud-
ba, vystřižená jako z nějakého psycho-
thrilleru chvílemi provázená zvuky koč-
ky, které jako by někdo šlapal na ocas, 
dává atmosféře ještě hororovější ráz. 
Mr. Hyde své přátele střílí, ale u pana 
Wolfa, detektiva, udělá výjimku a vez-
me ho lopatou. I přes morbidní závěr, 
kdy se nám naskýtá pohled na všechny 
ty mrtvoly, končíme šťastným shledá-

ním Dr. Jekylla a jeho snoubenky Dani-
ely (Jana Vanýsková), i když s přispěním 
Jessiina mlíčka do Danielina pití. Neboj-
te se, že budete mít špatné sny. Mafián 
Lennon (Jiří Šponar) se svými nezapo-
menutelnými scénami se zmrzlinou, při 
kterých budete mít problém zadržet zá-
chvaty smíchu, a náhlými změnami cho-
vání se o to postará.

Nadšený divadelní fanoušek by si ne-
měl nechat představení Dr. Jekyll a Mr. 
Hyde, které ztvárnil režisér Zdeněk Je-
línek podle hororu R. L. Stevensona, jis-
tě ujít. Jenom pro arachnofobiky malé 
varování: nesledujte pársekundový “bi-
ják“ na bílém prostěradle.

Eva Brožová

Nový film Woodyho Allena, nebo nový Woody Allen?
 Čekala jsem Allena v hlavní roli. Čekala jsem kopu menšestráků a záplat na 
loktech. Čekala jsem kouzelníky. Čekala jsem pouliční lampy, temnou noc 
a muzikálové prvky.
Spletla jsem se.
Ne však zcela nepříjemně. Milostný trojúhelník, občasně se proměňující ve 
čtyřúhelník, tvůrce nejdříve důkladně vyválel od hlav(y) až po paty v humoru 
a nadsázce, než jej naservíroval nanejvýš zhýčkanému publiku.
Možná teď budu působit jako šarlatánka, ale troufám si tvrdit, že jsem právě 
shrnula děj celého (celovečerního) filmu. Dovolte, abych Vám jej předložila 
jako omalovánky s návodem k vybarvení. Nejdůležitější pastelky jsou: víno, 
architektura, středomořské podnebí a Penélope Cruz.                    Emma Vrbová

Co Vás na Čechách a Češích nej-
více šokovalo?

     „V České republice bydlím již čty-
ři roky a stále si myslím, že Češi jsou 
hodně egocentričtí. Takoví Španě-
lé vůbec nejsou. Ti chtějí pomáhat 
ostatním, zajímají se o jejich pro-
blémy. Když jsem sem přijel, pře-
kvapilo mě, jak se Češi zajímají jen 
o sebe: ‚Na prvním místě já, všech-
no ostatní až na druhém místě.‘. Ale 
jinak jsou Češi velice sympatičtí!
Také mám pocit, že se lidé hodně 
dělí na kluky a holky. Děvčata se 
raději baví se svými kamarádkami 
a kluci pro změnu pořádají pánské 
jízdy.
     Ještě bych se rád vyjádřil k situ-
aci Romů žijících v Čechách – jsou 
mnohem, mnohem lepší, než ti 
španělští!“

Luis Jaraquemada Bueno, 
Španělsko

(pro vdm Tereza Müllerová)

Dovolte mi představit vám básnířku 
Marcelu Pátkovou-Linhartovou, pochá-
zející z Vysočiny, žijící a vychovávající 
potomka v Českých Budějovicích. Ab-
solvovala Pedagogickou fakultu Jiho-
české univerzity, obor český jazyk a li-
teratura a výtvarná výchova, a vyučuje 
na základní škole. Nyní je na mateřské 
se svou dvouměsíční dcerou Beátkou.

Marcela Pátková publikovala své bás-
ně v různých literárních časopisech, ku-
příkladu v Meridianu, Tvaru, Hostu a Ob-
šťastníku a v deníku MF Dnes.

Za svou poezii získala četná ocenění 
v literárních soutěžích: Hořovice Václava 
Hraběte 2004, Literární květen 2005, Li-
terární Varnsdorf 2006, Cena Františka 
Lazeckého 2007 a byla nominována 
mezi pět českých básníků na Drážďan-

skou cenu lyriky 2006. Její básně byly 
zveřejněny ve sbornících: Hořovice Vác-
lava Hraběte 2004/04, Signum 2006/05 
(česko-německy), Jizvy na svých mís-
tech 2006/11 a Zpřítomnění 2008/12.

Básnickou sbírku M. Pátkové s ná-
zvem Bylas u toho…vydalo v červenci 
roku 2006 brněnské nakladatelství Host.

V současnosti autorka uspořádala 
soubor básní z let 2005 až 2007 s ná-
zvem V krajině s žebry archandělů. Ru-
kopis Zpívat bláznům pak obsahuje bás-
ně od června do srpna roku 2007. Tyto 
texty jsou podkladem pro její druhou 
básnickou sbírku, připravenou k vydání.

Nabízím ochutnávku její nejčerstvější 
poezie z posledně jmenovaného soubo-
ru a také pár starších děl k porovnání.

Pavla Šilhavá

* * *

Sušička vyrve vlasy
i s kořeny
a popel se sype
na plešaté hlavy.

V latríně spláchlá svědomí
jakoby chtěla vyplout…
Z kbelíku s odpadky
mžourá do únavy.

Milušce,
Marii,
Alence
odvezli sny.

pavilon devatenáct

Rozházené papuče, zbytky obruče,
nitky z gauče a milosrdné sestry pláč
po pokojích hnije.
Stočit se do embrya.
Dosud jsem nepochopila.
jen ten strach neustává,
že něco zůstane neskryto.
I komín i most mě láká,
jen skočit.

Z dlaždic bolesti
poskládám možnosti –
mozaiku cizí poezie.

* * *

Na přesně ohraničeném stole
nesmí nic chybět.
pod stůl není vidět,
jen čtyři nohy hrdě vzhlížejí –
dvě cizí, dvě tvoje.
Klečím mezi nimi a křičím.
Nohy se zužují.
I já se zužuji,
splývám se zdí.
Jsem ničím.

(ze sbírky Zpívat bláznům)

 vicky! Cristino! barcelono!

* * *

Prázdnota deště.
Na oknech hnis,
pravidelný šelest krys,
sépie pod schovankou.
Svist upachtěných hus, 
jež táhly 
nad draky.

A dole děti 
jako věrnost
podzimu. 
Zmrzlý trus
hárající srny.
A taky ty,

sněžné 
rozpouštění 

muže.

(z rukopisu V krajině s žebry archandělů)

Agnus Dei

Stával tam téměř uprostřed
a my – děti jsme se praly
o jeho plody. Na dvě ramena
v jeho kmeni si leckdo
ukazoval. Chátrala.
Déšť na hrobech, 
v kalíškách
po kaštanech. 
Aspoň smočit ústa, 
Pane. Aspoň
ret.

(ze sbírky Bylas u toho…)

i v českých budějovicích žijí múzy

SChieLe, Stenner, rYkr, prUCha
rozvinou vašeho ducha

Dovolte, abych Vás upozornila na nynější expozici v EGON SCHIELE ART CENTRU 
v Českém Krumlově. Je to, co by kamenem dohodil, za pakatel. Zážitek ryze kladný.

Výstava, která má co nabídnout. Výstava, na které si mezi takovým množstvím děl 
a autorů vybere každý něco. Milovník umění možná ještě více.

Ocitám se v rozhlehlé budově v centru města. Je plná ztrouchnivělých trámů, scho-
dišť a mezipater, díky nimž je jedna expozice rozvržena do několika místností. Okna 
jsou zarostlá břečťanem, což je krásné, pro galerii podle mne ale trochu nepraktické… 
Některé obrazy visí ze stropu, jiné si hýčkají svá tradiční místa na zdi. Venku padá sníh. 
Procházím jedním sálem za druhým a mé oči jsou v sedmém nebi. Představují se mi 
více i méně známí čeští a němečtí malíři z přelomu 19. a 20. století. Všichni se snaží uká-
zat v tom nejlepšim světle (halogenovém).

Kromě stále expozice Egona Schieleho, kterou jsem mimochodem také viděla po-
prvé, můžete spatřit ještě Stennerův přechod od imprese k expresi, Pruchovo akty (ne-
jen) či Rykrův autoportrét- kluk z plakátu, který Vás momentálně zve na tuto ojedině-
lou výstavu (stejně jako já). V posledním sále se o Vaši přízeň bude ucházet současná 
česká moderna. Máte-li stejný vkus jako já, podaří se jí to s úspěchem.

Není čas ztrácet čas, neboť expozice je pouze do 1.2. 2009.                    Emma Vrbová
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 zvLÁŠtní Spojení 

Proč? Proč věnuji svůj omezeně volný 
čas středoškolákům a jejich písemným 
výtvorům? Na to se občas ptám sám 
sebe a nepřekvapilo by mne, kdyby se 
podobně tázali i čtenáři. Proč se člověk, 
který má už skoro jedenáct let po ma-
turitě, zabývá touhle novinovou hrač-
kou študáků, kterým několik let do ma-
turity chybí? 

Není to zábava, někdy je to totiž spíše 
jen závazek. Správná odpověď se skrývá 
v samotné podstatě časopisu, který tvoří 
středoškoláci. Sám na léta středoškolské-
ho studia vzpomínám jako na dobu leh-
kovážnosti (již si člověk tehdy ještě mohl 
dovolit), přemíry volného času a nejrůz-
nějších podnětů a spousty zábav, jimiž 
ten čas mohl vyplnit. Byla to doba po-
znávání světa dospělých, prvních lásek, 
prvních kocovin. Doba, kdy si člověk po 
pubertálním třeštění, rebelantství a na-
ivní touhy rázně změnit svět, postupně 
začíná uvědomovat, že dosud odmítané 
autority, tradice, pravidla ukotvující člo-
věka ve společnosti, ba i ten kapitalis-
mus - nejsou vůbec špatné. Doba, kdy se 
člověk formuje v konečnou bytost s pev-
ně danými názory, kdy se dotváří jeho 
osobnost. Prostě doba veskrze zajímavá 
a v životě nesmírně důležitá.

A Vedneměsíčník je mou osobní spoj-
nicí do středoškolských let. Nejen 

po té nostalgicko-vzpomínací linii. Před-
stavuje též spojnici veskrze aktuální - je 
nesmírně zajímavé pozorovat a porov-
návat, jak se dnešní studenti liší od těch 
minulých (většina vzorů chování a uva-
žování je neměnná, jen zkušeností a roz-
hledu asi mají trochu více) a říkat si, jací 
asi budou za pár let. Jaká asi bude za pár 
let naše společnost, až ji začnou ovliv-
ňovat a utvářet i oni...

Věřím, že podobné spojení se světem 
středoškoláků, byť bez osobního kon-
taktu s redaktory určitě ne tak bezpro-
střední, přináší Vedneměsíčník i našim 
čtenářům. Neboť psané slovo dokáže 
o svém autorovi leckdy říci více, než by 
dokázal sám vyslovit. Taková už je jeho 
moc. I proto je tak zajímavé a věřím, že 
díky němu i náš časopis.

Milan Brabec, poradce redakce

Již tradičně v čase předvánočním 
zavítal do Jihočeského divadla po-
besedovat se studenty Tomáš Ha-
lík. Tentokrát promluvil na téma My 
a Evropská unie. Ve svém projevu vy-
zýval k tomu, abychom se cítili jako 
Evropané, uvědomovali si to a byli na 
to hrdí.

Autor nedávno vyšlé knihy Dotkni 
se ran mluvil také kupříkladu o eu-
roskepticích, New Age, o místě víry 
v našich životech, Rusku a pravoslaví, 
islámském světě a také českém od-
boji za druhé světové války. 

 Za vdm jsme mu položili několik 
otázek:

Jaká je podle vás typicky česká po-
vaha, jestli nějaká je?

„Já nerad generalizuji, myslím si, že 
to jsou vždycky jen takové projekce. Ne-
věřím na nějakou typicky národní po-
vahu. Zvlášť ne v dnešní době, kdy jsme 
součástí globalizovaného světa. A pře-
devším mladá generace se již může in-
spirovat z mnoha míst a kultur a má 
možnost cestovat.“

Jak byste srovnal svá studentská 
léta s náplní volného času dnešní mlá-
deže?

„Myslím, že uvnitř generace jsou zde 

velké rozdíly. Jistěže moje generace 
byla poznamenaná situací, která nastala 
v době komunismu, kdy jsme nemohli 
cestovat, neměli jsme přístup k tolika 
zdrojům, neexistoval internet a tak dále. 
Jistě, to spektrum možností bylo mno-
hem užší. 

Já sám jsem se hodně věnoval čet-
bě a studiu a pak jsem objevil duchovní 
svět, katolickou církev, také podzemní 
aktivity. Účastnil jsem se podzemních 
seminářů. A proto jsem samozřejmě 
velmi silně prožíval události Pražského 
jara. 

V době, kdy jsem studoval, tedy v še-
desátých létech, zde byla kultura malých 
scén, začínaly Havlovy hry v divadle Na 
Zábradlí. Do konce šedesátých let pro-
běhla tak trochu liberalizace společnos-
ti. Díky tomu, jsme se mohli účastnit po-
litických aktivit, na fakultu přišli noví, za-
jímaví učitelé – Jan Patočka, Václav Čer-
ný. Záhy po 68 přišla normalizace a s ní 
i čistky.“ 

V čem, podle vás, nejčastěji hřeší 
dnešní lidé?

„Já myslím, že mnozí lidé hřeší lhos-
tejností mezilidských vztahů a povrch-
ností.“

Adéla Sovová a Markéta Frouzová
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hřešíme povrchností a lhostejností!

Václav Rameš


