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Entrée

adéla Sovová 
radí na léto…

„Neřiďte se turistickými prů-
vodci, vemte si pade do kapsy, vy-
ražte na stopa, dojeďte do Ameriky, 
změňte pade na dolary, investujte 
na burze, zbohatněte a už se ni-
kdy nevracejte, protože by vám to 
zdanili a část by vám sebral vdm, 
protože vám tak skvěle poradil! 
A nebo si prostě vemte to pade, 
sedněte si do hospody na zahrád-
ku, pozorujte všechen ruch, dokud 
toho budete schopný (a to s tím pa-
dem budete asi dlouho) a odpočí-
vejte, co to dá. Není to sice Amerika, 
ale je to taky fajn.“

Čtyři roční doby
Podzim. Pozdní jabloň shazuje ochmýřené kožnaté plody. Všechny dopadají daleko 

od stromu. V mírném pomatení se koulejí k imaginárním plotům své zahrady. U koně-
spřežky, protínající neznámý a vzrušující Orbis pictus, se pase beránek. Červenající se jab-
loňata údivem nadskakují jako fanoušci Iggyho Popa a pod vlivem mládí a dekadence 
podzimu plodí první naivní poezii.

Zima. Ta chlupatější z jablíček vydržela u kmene své zploditelky. Někteří v sobě pocítili 
samaritánské sklony, které uspokojují v domově důchodců. Jsou přece Vánoce a křížaly 
vypadají na stromečku skvostně. Jiří Beneda, jeden ze stařešinů, uklidňuje ovocné spo-
lečenství, že nebezpečí extremismu nehrozí. Nedůvěřivá jablka však cítí hnilobu a snaží 
se podnětně zabavit zdivočelou mládež. Rozdávají fotoaparáty a na svých panenkách ná-
zorně předvádějí rozdíl mezi hračkou a zmetkem.

Jaro. Jabloňový sad se Sem tam zaplevelil. Většina ovoce místo společného zavařování 
a nakládání cukruje na Facebooku. Zbytek měkne a kvasí. Barevný děti dělají z padavek 
mošt a povidla pro všechny oběti Boha masakru. Téměř žádný ovocný jedinec nezná po-
žadavky EU na vývoz plodin a navíc nesplňuje vitamínovou normu. Ve vzduchu se však 
sráží opojná vůně květů a jablečné cácorky se bláznivě točí dokola v předtuše příchodu 
krále máje.

Léto. Jabloň narostla pýchou a sad je jí malý. Vystrkuje větve a statečně uřezává ko-
řeny. Při hledání nové úrodné půdy ji děsí pouze skandující pravicové blumy. Stařešinové 
nemají vždycky správný odhad. Jablka si uvědomují svou pomíjivost a dobrovolně se skr-
ze rozklad a semena stávají stromy. Matka odrůdy jim na rozloučenou prozrazuje tajem-
ství vyváženého hnojiva. Milujte se a tvořte si.

Kdo uhádne, k čemu odkazují slova psaná kurzívou, pojede zdarma na letní tábor po-
řádaný redakcí, vednemesicnik@centrum.cz.

Vydejte se na letní pouť do Santiaga, v případě letošní brigádnické krize alespoň ve 
vyprávění Václava Koblence. Titulní strana. 

Po měsíci si připomeňte opilecké a taneční historky z májového veselení a znovu pěň-
te a hřímejte nad volbou krále. Ten vám představí jasnou a bohatou vizi svého volební-
ho období na straně třetí. Lehce podrážděná generace prvních pěstitelů květiny Majáles 
uvádí její minulost na pravou míru. Opět strana třetí. 

Poezie plná oblých lýtek, zvířecích pudů a francouzské riviéry na straně páté. Pro di-
vadelní požitkáře a fanoušky místní živé kultury vydatný rozhovor na straně sedmé. Hr-
nečku, vař.

Je-li vaše léto prozatím nafouknutým pojmem, inspirujte se pozvánkami a tipy naší re-
dakce na zhmotnění a vychutnání času.

Vernisáž a literární večer vdm na téma Království Máje, inzerované v předchozím čísle, 
se přesouvá z pátého na devatenáctého června z důvodu četných dovolených redaktorů. 
Sledujte plakátovací plochy a nástěnky. Dozvíte se víc. 

Proto se i doba na tvoření obrazů a fotografií prodlužuje. Můžete se činit až do po-
loviny června. Netrpělivě čekáme na vaše díla na baru kavárny Měsíc ve dne.

Pietně se loučí a nenucené čtení přeje, 
Pavla Šilhavá, šéfredaktorka.

Václav Koblenc. Jednatřicetiletý muž 
mnoha tváří – novinář, kapelník a nyní 
i poutník. Na jaře 2009 vykonal sedm 
set kilometrů dlouhou Svatojakubskou 
pouť (Camino del Santiago) do města 
Santiago de Compostela ve španělské 
Galicii, kam se vydal z Pamplony. V San-
tiagu podle legendy leží ostatky apošto-
la Jakuba Staršího a je jedním z nejzná-
mějších poutních míst. Nevedly ho k to-
mu žádné náboženské důvody. Pouze se 
chtěl na chvíli odtrhnout od civilizace.

Co tě k Svatojakubské pouti přivedlo?
Náhoda. Přišel s tím za mnou jeden 

můj starý známý Marek, který tu pouť 
chtěl jít. Já jsem tehdy plánoval, že bych 
šel se svojí přítelkyní, ale ta mi zmizela 
ze života. Nejprve jsem myslel, že to 
byla jen nějaká opilecká řeč, ale týden 
na to mi Marek volal: „Tak teda půjdem? 
Zamluvím letenky!“
Jak dlouho vám cesta trvala?

Zhruba dvacet dní. Vyšli jsme 20. 
března z Pamplony týden před hlav-
ní sezónou. 1. dubna začíná Španělům 
Semana Santa – Svatý týden – a právě 
v tuto dobu vyráží mnoho z nich na Sva-
tojakubskou pouť. Končili jsme 10. dub-
na v Ponferradě asi 10 km od Santiaga. 
Cílem pro nás nebylo dojít do Santiaga, 
pro nás mohla i cesta být cíl.
Co všechno sis s sebou bral?

Neměli jsme s sebou takřka nic. Já 
už jsem takový vandrák od mládí, takže 

vím, že věcí má být minimum. „Čím lehčí 
batoh, tím lehčí srdce poutníkovo,“ pra-
ví jeden billboard. A je to pravda! Po ně-
kolika dnech chůze je cítit opravdu kaž-
dý dekagram navíc. Užírali jsme si proto 
navzájem sušenky, abychom měli lehčí 
batohy.
Jaké byly první dny? Nezalitoval jsi, 
že jsi šel?

No, první den byl hezký, ale hned 
druhý byl kritický. Ne snad, že bychom 
byli takový ořezávátka, ale plánova-
li jsme trasu dlouhou 29 km do ves-
nice Villenmayor. Tam jsme ale zjistili, 
že žádná z ubytoven nás nemůže uby-
tovat a další byly až 12 km dál. Varianta 
pod širákem nepřipadala v úvahu, pro-
tože noční teploty se pohybovaly okolo 
bodu mrazu. Nezbývalo nám nic jiného, 
než jít dál. Vůbec jsem nevnímal krajinu, 
vnímal jsem jen své kroky. Ještě jeden 
krok, ještě jednou překonat tu bolest. To 
byl ten nejkrušnější den naší cesty. Ale 
ne, nelitoval jsem. Když jsme pak ne-
mohli, udělali jsme si siestu, i když pro 
nás spíš dlouhou pauzu na oběd. Svalíš 
se do trávy, sluníčko svítí a ty užíráš tu 
jejich pikantní klobásu, popíjíš k tomu 
láhev vynikajícího červeného vína Rioja 
za 3 eura a je ti báječně.
Co ti pouť tedy dala?

Určitě to byla hodně očistná cesta. 
Odstřihl jsem se úplně od věcí, které tě 
s civilizací spojují. Doma jsem neměl na 
práci nic. Den před odletem jsem ukon-

čil pracovní poměr, přítelkyni jsem už 
neměl. Mobil jsem nechal doma vy-
pnutý a hlavně – každý den dosáhneš 
cíle, který si určíš – jdeš a dojdeš. To se 
v běžném dni tak často nestává. Po pár 
dnech ti z hlavy vyplavou všechny strasti 
a když člověk chce, tak se relativně rych-
le dostane dovnitř sebe a může být jen 
sám se sebou. Přestáváš vnímat bolest, 
puchýře jsou pro tebe samozřejmostí.

Nemrzí tě, že jste nedošli pouť celou?
Možná ke konci trochu, ale nijak fa-

tálně. Co mi to dát mělo, to mi to dalo. 
A navíc je výhodný, že si pouť můžeš do-
jít kdykoli jindy, protože poutnický prů-
kaz, do kterého dostáváš razítka z ubyto-
ven, platí napořád. Někdy bychom ji do-
jít chtěli, ani ne kvůli Santiagu, ale kvůli 
Galicii – je jiná. Je zelená, je nádherná.

 Eva Brožová

Všichni máme cíle, ale jen málokomu se splní

V Santiagu. Muzikanti Václav Koblenc a Marek Štulír (zleva) 10. dubna 2009 před katedrálou  
v Santiago de Compostela.
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 Průvod Budějovického Majalésu léta 
Páně 2009 byl jiný. O proti předchozím 
ročníkům dosti sporý. Jak na program, 
tak na účast studentů, kteří zřejmě ztra-
tili zájem o to, být co nejkrásnějším tr-
paslíkem od sličné slečny Sněhurky 
(ČRG) a raději si šli domů přepudrovat 
nos před The Prostitutes. 
 Všechno studentstvo, schopné 
a ochotné se zúčastnit, se sešlo ve čtvrt 
na jednu v Háječku, stejně jako všech-
na léta minulá. I přes menší účast se 
odehrál i tradiční boj mezi Gymnázii 
Jana Valeriána Jirsíka a Jírovcova. A tak 
se všem přítomným naskytl pohled na 
chlapce, spoře oděné pouze v plenách 
a čepcích, pořvávající na nohaté díven-
ky s kopyty. NaNEštěstí nikdo nebyl zra-
něn... 
 Pak se již všichni vydali na průvod 
městem. Infantilnost, na kterou vsadilo 
kromě Jírovcovky a ČRG i Gymnázium 
Česká (postavičky z animovaných filmů), 
se snoubila s hrůzostrašnými, zbožnými 
upíry i bohapustými čerty. Nezúčastně-
ní pozorovatelé střídavě tleskali a krou-
tili hlavami, dokazujíce, že plakát na kaž-
dém volném sloupu či lampě nestačí.
 Zakončení bylo samozřejmě na Sokol-
ském ostrově. Místo k podiu byli ovšem 
organizátory v jásavé zeleni všichni na-
tlačeni k chodníku. Od kterého byli vzá-
pětí odháněni security službou. Tito 
bodří hoši nás slušně a mile upozorni-
li, že nesmíme šlapat mimo trávník. Za 
čtvrt hodiny se zjevil i profi moderátor 
s přenosným mikrofonem, který nám 
všem svým neustálým pochodováním 
dokazoval, že je jedním z nás a sdělil 
nám, že toto vše je pouze pro naši bez-
pečnost, neboť již za pět (dvacet) minut 
se tu světelnou rychlostí prořítí zástupci 

těch tří škol, které získali nejvíce bodů 
v mobilním hlasování a v hodnocení 
královských alegorických vozů. 
 Na start si po určité době posedali/
polehali králové z Jírovcovky a Jirsíkár-
ny ulice a neočekávaně i pan pirát ze 
Střední průmyslové školy stavební. Za 
další delší dobu dorazili i tahouni krá-
lovských povozů a poslední disciplína, 
která automaticky rozhodla o vítězi, 
mohla začít. A taky, že začala. A nežli 
jste otočili hlavou, tak také skončila. So-
málští piráti obsadili další loď, luxusní 
jachtu mojí sestry Anny, kterou na po-
čest mého narození pojmenovala Majá-
les. Všichni piráti jásají, všechna mimina 
(až na jedno...) pláčou, všem ostatním je 
to jedno - hlavně, že přijedou Tata Bojs. 
 Kandidáti, více či méně ladně, kráčejí 
na podium, které bylo letos umístěno 
na trávě s výhledem na planetárium, 
s ohledem na studenty omámené al-

koholem a se sklony k padání. Ale to teď 
nechme stranou a pojďme se podívat na 
našeho krále, který měl tu čest potřást si 
hákem se sympatickým primátorem na-
šeho města. Ostatně jedna z mnoha cen 
pro vítěze je i jeden den na radnici (viz 
reportáž na str. 3). 
 Na scénu teď přichází Nejlepší mas-
ka, vytipovaná v průvodu, je jí upír z Bis-
kupského gymnázia, už od pohledu ane-
mický, ve slušivém černém hábitu šitém 
na míru. Rozdává úsměvy na všechny 
strany a odhaluje tak své dokonale bílé 
zuby (možná s přespříliš ostrými špičá-
ky). A jakpak by ne, když ví, že mu jeho 
dnešní image vynesla cestování po Ev-
ropě zdarma od Student Agency. Zku-
sím to zase. Za rok. Já do té Kodaně pro-
stě chci! A ve Žlutém autobuse dávají 
kávu zdarma.
INU, HLAVNĚ ŽE NÁM NEPRŠELO. 

 Emma Vrbová

Mluví se o něm. Vlastně o ní (viz 
článek Návrat ke kořenům). Kri-
ticky. S kocovinou. S nostalgií. 
Pár glos, náhodně vybraných na-
ším bystrým diktafonem, z re-
dakčního klábosení.

„Graficky dokonalé letáčky! Všechno 
bylo přehlednější a člověk se nemusel 
ohlížet na peníze.“

„Akorát BiGy se vinou nějakých nepo-
ctivých čachrů dostalo z volby krále!“

„O čem mluvíte?“

„Nejvíce šokující pro mě byla samo-
zřejmě volba a konečný výsledek. Je po-
chopitelné, že spoustu lidí naštvalo, že 
prachy, které do toho vrazili, byly úplně 
k ničemu, a ještě k tomu z nich udělali 
tak trochu hlupáky!“

„Zasteskl jsem si po starých dobrých 
manifestacích s transparenty.“

„Já taky. O čem mluvíte?“

„Byl jsem trochu perplex ze systému 
volby tří finalistů – mezi ně se dosta-
la škola s dvaceti hlasy oproti několika 
stům SMS z jiných škol.“

„Jinak ale musím vyšvihnout poklonu 
za divadelní představení v Solnici.“

„Moje řeč. O čem mluvíte?“

„Jedním slovem skvělý!“ 

„Muzika-magnifique!“

„Pěkně to udělali s tím, že celý majá-
les byl zadarmo.“

„Kdo šetří, má za tři. O čem mluvíte?“

„Možná málo mraků a mokra. Moc 
mládeže.“

„Já osobně si myslím, že by měl král 
udělat ,krapet‘ víc, než jen zahájit Ma-
jáles, ale jinak, jak jsem řekl. Těším se na 
příští rok.“

„Nejvydařenější, s nejvhodnějším po-
časím, s nejlepšími kapelami!“

„Moc pěkné jaro, ano. O čem mluvíte?“

„Volbu krále jsem neviděla, avšak pozi-
tivní ohlasy jsem opravdu nezaslechla.“

„Schůze skončila?“

„Monumentální!“ 
 Redakce 

Majáles jsou takovou májovou kvě-
tinou (ne nadarmo jde původně o slovo 
ženského rodu, navíc pomnožné a ne-
sklonné), která rozkvétá každoročně do 
čím dál barevnějšího květu. Květu by 
však nebylo nebýt stonků a především 
kořenů, hodně hlubokých kořenů. Ne, 
nebojte se, nechci vás nudit košatou his-
torií majáles, slavností jara, jimiž se bavili 
již studenti koncem středověku.

Nejvíce by nás ale měly zajímat sou-
časné květiny na našem vlastním záhon-
ku, pojďme tedy do Českých Budějovic 
doby dnešní. Studentské veselí Samso-
nova kašna zažila - po dlouhých letech 
trapného mlčení přerušeného jen krát-
ce Pražským jarem - již první jaro krátce 
narozené demokratické republiky. Teh-
dy však v centru města halekali vysoko-
školáci. Poprvé a naposled... 

Majáles se objevují znovu až v roce 
1994, tehdy ale jako spontánní počin 
středoškolských studentů z Gymnázia 
Jana Valeriána Jirsíka. „Podle mě byl prv-
ní majáles v roce 1994, ne 2004, jak jsem 
se dočetla ve Vedneměsíčníku,“ připomí-
ná poněkud „vykopnutou“ tradici jedna 
z tehdejších čtyř studentských organizá-
torů, „otců a matek zakladatelů“, Tereza 
Ješátková. Přesto tuto „zapomnětlivost“ 
dnešních studentů bere s nadhledem: 
„Jojo, každá generace studentů si myslí, 
že právě ta jejich akce je nejlepší.“ 

Tehdy však bylo vše zásadně jiné,  
žádné podstatné studentské aktivity  
se nekonaly. Co si člověk nevymyslel 
a nezrealizoval, to nebylo. I v tom byly 
tehdejší majáles odlišné. „Program byl 
značně chudý, v tom bych ale právě  
viděla plus, bylo to spontánní, ne moc 
organizovaný, neprofesionální, prostě 
boží,“ dodává Terka.

Přeci jen jsme však měli něco společ-
ného se současnými organizátory. „Šlo 
nám o to se ulejt ze školy, pobavit se, 
opít se, líbat se, předvést se před ostat-
níma třídama, školama...“ uzavírá svou 
vzpomínku.

Nových živin se tomuto studentské-
mu svátku dostalo v roce 1997. Tehdy 
se program, představovaný průvodem 
a následnou volbou, od roku 1995 spo-
jenou s diskotékou, rozrostl o další pro-
jekty. „Dnešní podobu kulturního fes-
tivalu nedostal majáles až v roce 2004, 
už od roku 1997 bylo naší snahou pre-
zentovat i další aktivity a od roku 1998 
byly už majálesy víceformátové,“ připo-
míná jedna z dalších organizátorek, bý-
valá studentka Gymnázia Česká Lenka 
Housková. „Nejdříve jsme začali se stu-
dentskými kapelami, poté přibyla i ama-
térská divadelní scéna, tehdy ještě v di-
vadle Pod čepicí. Pořádali jsme to jako 

soutěž o Klaunskou čepici. Nakonec 
jsme přidali i výstavu výtvarných prací 
s recitálem v křížové chodbě kláštera na 
Piaristickém náměstí,“ vypočítává všech-
ny změny Lenka. 

A když by měla porovnávat? „Je obdi-
vuhodné, že dnešní majáles má podobu 
rozsáhlého kulturního festivalu a že jej 
- na rozdíl od ostatních měst - organi-
zují především středoškoláci. I přesto je-
jich schopnosti dosahují manažerských 
kvalit. Za nás šlo spíše o navazování přá-
telství mezi lidmi, kteří chtěli něco dělat, 

nebo nějak pomoci,“ uzavírá Lenka.
Pak ale květina poněkud seschla. Už 

to byl zas jen průvod zakončený dis-
kotékou. A musela logicky přijít buď kli-
nická smrt, nebo nový impuls. Zvítězilo 
naštěstí to druhé.

„Než jsme se ujali organizace, byl ma-
jáles jen večer v kulturáku, studenti měli 
vše připravené a nijak se na tom nepo-
díleli. Jenže majáles je studentský, na-
víc by se měl - vzhledem k tomu, že je 
to májová slavnost - konat venku,“ při-
pomíná nejdůležitější podněty tehdejší 
student Gymnázia Jírovcova Jiří Bou-
dal, který se do majáles pustil spolu s re-
daktory tehdy krátce vzniknuvšího stu-
dentského plátku Vedneměsíčník. Aby 
ale mohli studenti vůbec něco podnikat, 
založili společně Studentské kulturní 
sdružení České Budějovice.

Zásadní proměnou prošel program, 
pořádně se rozkvetl a vybarvil. „Objížděli 

jsme různé festivaly včetně zahraničních 
a čerpali jsme inspiraci. Vedle koncertů, 
divadelních představení jsme chtěli 
i oživit město, a tak jsme přišli se street 
artem,“ uzavírá Jirka Boudal. 

A co popřát dalším majáles a pře-
devším jeho dalším a dalším organizá-
torům? Snad aby jako správní zahrad-
níci dobře pečovali o svěřenou květinu 
a mohli ji odevzdat dalším generacím 
stále svěží a jásací a aby tak majáles 
mohly naplňovat radostí další a další 
mladá srdce. Martin Volný

Tereza müllerová se 
v létě vlní na…

„Wymmerday? Hm, to bude day – 
můj tip na léto. Hudební festival pro 
náročnější posluchače. Opravdu drs-
né Děti Deště, baskytarová/nekyta-
rová Deverova chyba, Sky destroyer, 
budějovičtí Moss Call Lees, puňk ze 
Střední Evropy alias Caesarovy kana-
dy. Zahrají ale i undergroundoví Bra-
tři Karamazovi či afričtí bubínkáři Xi-
xao drums. Slyšeli jste už někdy Pro-
digy akustik jam? Ty uslyšíte jen na 
Wymmerday a to prosím v sobotu 
11. července v Chlumu u Kremže. 
Žádná dálka a peněz též moc chtít 
nebudou, tím pádem: Kdo nepřijde, 
je lama!“

Průvod Budějovického Majalésu léta Páně 2009 

Návrat ke kořeNůM
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Kam v létě 
s markétou
Frouzovou? 

„Třeba za kulturou! Chystejte se 
na 44. Mezinárodní filmový festival. 
Do Karlových Varů samozřejmě. 
MFF si drží statut: ,nespecializova-
ný festival se soutěží celovečerních 
hraných filmů‘ mimochodem by se 
jich tu letos mělo představit zhru-
ba 220, všechno doposud nevídané 
a neslýchané kousky. Své oči může-
te k filmovému plátnu upnout 3. až 
11. července 2009. A nebo zůstaňte 
doma u televize, to je taky dobrý re-
lax...“

Ačkoliv to zprvu vypadalo, že se krá-
lem Majálesu stane někdo z četně za-
stoupených gymnázií, všichni byli na 
omylu. Král Majálesu pro rok 2009 po-
chází ze Střední průmyslové školy sta-
vební sídlem v Resslově ulici. Divoká kar-
ta pořadatelů se přece jen vyplatila a On-
dřej Sarvaš již od 7. května vesele kraluje. 
Jednou z cen pro letošního vítěze byla 
mimo jiné i možnost strávit den s pri-
mátorem Českých Budějovic Mgr. Ju-
rajem Thomou a po jeho boku se na je-
den den postavit do samého čela města, 
doopravdy kralovat.

Den D začal v primátorově pracovně 
a zároveň králově prozatímní rezidenci. 
Zběžné potřesení rukou a rychlé před-
stavení vystřídal stres a napětí před 
královým prvním výstupem před mé-
dii (když nebudeme počítat volbu krále 
Majálesu, kdy byl král schován pod mas-
kou). A tak se všichni pustili do díla. Nej-
dříve bylo potřeba „uvést krále do obra-
zu“. Předchozího dne totiž zasedala rada 
města. Po krátkém informování si Jeho 
Výsost vybrala, že přednese bod pro-
gramu o rozpočtovém opatření pro Vo-
lejbalový klub města České Budějovice, 
týkajícího se jednoho milionu korun za 

skvělou reprezentaci našeho města (no, 
uznejte, potřetí za sebou mistři ČR). Toto 
téma bylo našemu královi docela blíz-
ké, protože on sám je podle svých slov 
sportovec. Hraje fotbal a volejbal také 
dva týdny zkoušel. Na tiskové konferenci 
starosta informoval také o uzavírce ná-
městí, která se bude konat v rámci Ev-
ropského týdne mobility a Dne bez aut. 
Možná se dočkáme i účasti významných 
klimatologů. Primátor se prý pokusí pře-
mluvit také pana prezidenta…

Po tiskové konferenci následovala ná-
vštěva budovy městské policie. Primátor 
nás osobně spolu s ředitelem městské 
policie budovou provedl. Navštívili jsme 
tak nejen centrální místnost s monitory 
kamer rozmístěných po celém městě, 
telefonní centrálu čísla 156, výcvikovou 
a školící místnost, ale i samotné šatny 
našich strážníků.

V krátké přestávce před jednáním se-
známil starosta Ondřeje Sarvaše s funkcí 
a zodpovědností primátora a jedenácti 
členů rady. Poté je na řadě schůzka s pa-
ní Starkovou z majetkového odboru. 
A jde se na oběd.

Další jednání se týkalo pomníku vá-
lečným letcům, který by již příští rok, po-
kud město sežene finance, měl stát na-
proti České poště na Senovážném ná-
městí. Prohlídka radnice také nechyběla, 
včetně historických komentářů. Kromě 
veřejně přístupných částí jsme nakoukli 
i do zasedací místnosti. A hurá do kre-
matoria…

Že vám zněla předchozí věta trošku 
divně, ba dokonce i úchylně? Nelekejte 

se. Zas tak hrozné to nebylo. Dostali jsme 
nabídku navštívit pohřební ústav města 
České Budějovice a jako mladí a nezku-
šení jsme chtěli vědět, kam vlastně smě-
řujeme. Po vzoru našich oblíbených fil-
mových hrdinů „Jdi se podívat do Pel-
hřimova, ať víš, do čeho jdeš!“, jsme se 
vydali na cestu. Vystoupili jsme u slu-
žebního vchodu a dál, věřte mi, to sly-
šet nechcete. Po krematoriu jsme se vy-
dali navštívit hřbitov v Mladém, kvůli 
odvodňování a zřízení nové kanalizace.  
Při této příležitosti jsme nakoukli i do 
Hardtmuthovy hrobky. Hrobka pěkná, 
v babylonském stylu, ale potřebovala by 
opravit, a jelikož není vyřešeno vlastnic-
tví této budovy, tak to ještě nějakou tu 
chvíli potrvá.

Naše předposlední zastávka směřova-
la na sídliště Máj k ulici U lesa. Naši spo-
luobčané sepsali petici, a tak jsme jeli vy-
řešit umístění retardéru kvůli moc rych-
lému průjezdu aut po zmíněné ulici.

Konečně poslední bod našeho pro-
gramu, setkání s volejbalisty (s těmi, co 
možná dostanou milión) a ukončení ex-
traligového ročníku 2008/2009 konající 
se ve Sportovní hale.

A jaké z toho měl náš král pocity? „Lí-
bilo se mi to, byla to zábava a zároveň 
ponaučení, zjistil jsem, co vlastně pri-
mátor každodenně dělá.“ A kam náš král 
po střední škole směřuje? „Rád bych do 
Prahy na architekturu, z tohoto důvodu 
jsem šel raději na stavárnu, než na stro-
járnu. Lepší rýsovat domy, než kreslit 
šrouby,“ směje se jeho Výsost. 

Petr Kuthan 

Letošní Majáles byl v mnoha smě-
rech revoluční! Po dlouhém období, 
kdy pomyslná koruna krále putovala 
jen z gymnázia na gymnázium nastal 
konečně převrat. Jeho Veličenstvem 
pro tento rok je Ondřej Sarvaš ze 
Střední průmyslové školy stavební. 
Milý, sympatický, šestnáctiletý, s vel-
mi zajímavým volebním programem.

Jaké byly první dojmy Vašeho Veličen-
stva?

V prvním okamžiku mi ani pořádně 
nedošlo, že jsem se stal králem. Hned 
se ke mně rozběhli moderátoři a táh-
li mě na podium. Podle toho, co mi po-
vídali, jsem tak nějak pochopil, že to je 
ono, že jsem král a mám minutu na to, 
abych něco řekl shromážděnému davu. 
Nakonec mi proslov zabral asi jen dva-
cet vteřin.

Jaké byly reakce okolí?
Hned, jak jsem sešel z podia, odchytil 

si mě nějaký pán od primátora, aby si na 
mě vzal kontakt. Všichni se chtěli fotit, 
například nějaká paní, co zrovna venčila 
psa, prý bývalá učitelka. Nebo třeba jed-
na slečna se zeptala, jestli si na mě může 
sáhnout. Jinak to v zásadě všechny pře-
kvapilo - přinejmenším stejně tak jako 
mě samotného.

Jak svého titulu využiješ?
Sám zatím nevím, co to přesně obná-

ší být králem. Teprve se s tím seznamu-
ju. V blízké době bych měl absolvovat 
den s primátorem. Ale na škole jsme se 
všichni shodli, že kdybych mohl cokoliv 
ovlivnit, bylo by dobré prosadit zrušení 
papriček a okurek v bagetách. Stejně je 
všichni vyhazují.

Jaké korunovační ceny jsi obdržel?
Dostal jsem elektrickou kytaru, což 

mě moc potěšilo. Dále zpáteční jízden-
ku po Evropě od Student Agency a trič-
ko. Tři lupeny na Planet festival v Táboře 
a pak ještě další tři lupeny na Mighty 
sounds do Olší u Tábora. Byl mi sym-
bolicky předán klíč od města – prý je 

to klíč od všech dveří a hospod, jen od 
městské pokladny ne. Akorát mě mrzí, 
že jsme nedostali žádnou cenu, kte-
rá by se dala rozdělit mezi všechny ty, 
kteří se podíleli na jednotlivých disciplí-
nách. Předně mám na mysli Petra Lieb-
la, jakožto organizátora, a své věrné pi-
ráty, kteří mě letos táhli k vítězství - Pe-
tra Mikesku a Romana Zivču. Dále pak 
všechny ty, kteří se letošního majálesu 
zůčastnili, protože vytvořili skvělou at-
mosféru.

Markéta Frouzová

„Věčná příroda mstí neúprosně pře-
kročení svých přikázání. Věřím dnes, že 
jednám v duchu všemohoucího stvo-
řitele: tím, že se bráním Židovi, bojuji za 
dílo Pána.“ Stručný a jasný citát z „bib-
le“ německého nacionálního socialismu 
Mein Kampf ve své poslední větě shrnu-
je podstatu dvoutisíciletého evropské-
ho problému a zároveň nastoluje pal-
čivou otázku: Jak naložit se svou vlastní 
nesnášenlivostí? Co my? Jak se řešila „ži-
dovská otázka“ u nás?

Samozřejmě, že k zásadní tragédii 
došlo obdobným způsobem, jako tomu 
bylo v naprosté většině Evropy (mluví-
me-li o „konečném řešení“, tedy o pro-
gramu vyhlazení pomocí koncentrač-
ních táborů). Jednotky SS Tottenkopf (= 
umrlčí lebky, „personál“ německých lág-
rů) si přišly na své i v Českých Budějovi-
cích, jelikož koncem třicátých let čítala 
izraelitská komunita u nás necelé dva ti-
síce členů. Po známém kolotoči perze-
kucí, zákazů přístupů na veřejná místa, 
zákazů vykonávání kvalifikovaných pro-
fesí a mnohých dalších proskripcích byl 
za panování zastupujícího říšského pro-

tektora Reinharda Heydricha vypraven 
z nádraží vlak, v němž se ocitla drtivá 
většina místních Židů. Cíl – koncentrač-
ní tábory, nejprve v Čechách, pak v Pol-
sku a v Německu. Zpět po válce se vrátil 
přibližně každý třicátý z nich.

Aby však mohl být nějaký takový 
transport vypraven, museli Židé kdysi 
dávno do Budějovic přijít.

První z nich se v našem okolí objevili 
poprvé před polovinou čtrnáctého sto-
letí. Tehdy „král cizinec“ Jan Lucembur-
ský vydal jeden ze svých glejtů, jimiž 
povolil pobyt dvou židovských rodin na 
území Českých Budějovic, a třetí skupi-
na vyznavačů Tóry k nám přibyla až po 
osobní intervenci „Otce vlasti“. 

Jako v ostatních městech i v Budějo-
vicích se Židé zabývali především prak-
tickou numismatikou – za jejich půjčky 
se osobně zaručil i zatím nevýznamný 
hejtman Jan Žižka z Trocnova. Centrum 
židovské komunity tvořila ulice pojme-
novaná jednoduše „Židovská“ – dnes 
byste ji hledali marně, od 19. století je 
známá pod názvem U Černé věže.

Život křesťanů a izraelitů běžel po de-
sítky let venkoncem klidně – jak pro-
sperovalo město, tak se i rozrůstala jeho 
občanská základna. Přežila bouře husit-
ských válek, zmatek po následném míru 
i dobu prosperity krátce nato. Osudným 
se stal až rok 1505, kdy se číše hněvu, 
jak praví básník, naplnila a začala se va-
lit mohutným proudem, který s sebou 
spláchl vše, co mu stálo v cestě.

Jednoho letního dne zmíněného 
roku našlo totiž několik občanů města 
Plessingu (Dolní Rakousy) mrtvolu ma-

lého chlapečka. Několik horlivých sa-
mosoudců označilo celý incident za ži-
dovskou rituální vraždu a prst osudu se 
zabodl právě do komunity v Českých 
Budějovicích. Monstrproces, který se 
začal na jihu Čech odvíjet, si dal za úkol 
vyřešit jednou provždy problém boha-
tých jinověrců, a aniž by se obtěžoval 
složitějším důkazním řízením, usvědčil 
(za použití dobových přesvědčovacích 
prostředků) z ohavného zločinu ne jed-
noho, ale hned dvacet Židů, lačnících 
údajně po křesťanské krvi. 

Netrvalo dlouho a poblíže Rožnovské 
brány vyrostlo sedm dřevěných hra-
nic, na nichž byla část odsouzených 
upálena, zatímco zbytek byl o čtrnáct 
dnů později utopen v nedaleké řece. 

Král Vladislav pak udělil budějovickým 
souhlas k vystěhování ostatních jino-
věrců za hradby a konfiskaci jejich ma-
jetku (který vzala nezištně pod ochranu 
obec). Malé děti byly proti své vůli ob-
ráceny na „pravou víru“ a jako třešnička 
na dortu přišla na řadu synagoga – ne, 
oproti očekávání nebyla spálena, ale 
přeměněna na kapli svaté Markéty.

Izraelitská komunita v Budějovicích 
ožívá až po roce 1848, kdy byla obě vy-
znání zrovnoprávněna, a na začátku 
druhé světové války můžeme napočítat 
téměř dva tisíce jejích příslušníků. Ná-
sledující léta však, jak už bylo řečeno, 
znamenala konec nejen pro budějovic-
ké Židy, ale i pro velkolepou novogotic-
kou synagogu, na jejímž místě dnes sto-
jí uprostřed trávníku skromný pomník, 
přímo naproti Budvar aréně.

Text Václav Rameš, 
foto www.zanikleobce.cz

Fotografie zachycuje unikátní moment z roku 
1942, kdy byla synagoga odstřelována.

den, Kdy Se ČeSKé BudějoVice STaly 
monarchií aneB můj den S Králem

Konečné řešení budějovické otázky

Z piráta králem



osobní tip na léto 
Petra Kuthana…

„Terčino údolí je jasná volba. 
Národní přírodní památka v Novo-
hradských horách. Cizokrajné dře-
viny, umělý vodopád, 500 let starý 
památný dub, 5 km dlouhá okružní 
naučná stezka. Skvělý tip třeba na 
rodinný výlet. Vstup ZDARMA. Toto 
vše dělá z Terčina údolí nezapome-
nutelný zážitek.“
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za kulturou se 
vydává i michal 
Kubala…

„Chcete-li poněkud komorněj-
ší zážitek a dáváte-li přednost di-
vadlu, můžete za pár korun vyrazit 
do Bechyně na 17. ročník festivalu 
Divadlo v trávě. Ten proběhne 24. 
až 25. července v příjemném pro-
středí tamní klášterní zahrady, kde 
pod širým nebem zahrají Othella 
i Sen noci svatojánské, zaimprovi-
zuje Divadlo V Soukolí, předvede 
se pražský soubor Vyrob si své le-
tadýlko a mnozí další. Vše nasvěd-
čuje tomu, že opět půjde o veselé 
divadelní setkání. Kulturu nelze 
během prázdnin opomíjet. Neza-
pomeňte ale ani na výlet do příro-
dy. A naplánujte si hezké počasí.“

„Je lepší zapálit svíčku, než proklínat 
temnotu“, aneb lidská práva potřebují 
naši podporu! I v Českých Budějovicích 
se proto dala dohromady devítičlen-
ná skupinka nadšených studentů spo-
lupracujících s Amnesty International 
(dále jako AI). 

„Dáša van der Horst, ředitelka české 
pobočky AI, přednášela u nás na škole 
o porušování lidských práv v Číně. Došlo 
nám, že žijeme v relativní pohodě a pře-
bytku a můžeme něco dělat s tím, že to 
všude na světě tak není. A tak jsme se 
rozhodli založit aktivistickou skupinu,“ 
usmívá se iniciátorka Tereza Špindle-
rová, studentka Biskupského gymná-
zia. „Proces to byl dlouhý. Je to teprve 
pár měsíců, co jsme se dali dohromady 
a zkontaktovali kancelář AI,“ vysvětluje. 
„Všechno se teprve začíná rozjíždět, a to 
díky pomoci koordinátorky aktivismu 
Radky Dohnalové.“

uslyšíte o nás
Aktivitu budějovické skupiny jste 

mohli zaznamenat již 7. května o Ma-
jálesu, kdy zde měla Amnesty svůj stá-
nek a sbírala podpisy pro petici za do-
držování lidských práv v Číně. Další akcí 
bude plánovaná výstava fotografií kam-
paně Zbraně pod kontrolu! v prosto-
rách Biskupského gymnázia. Tak se ur-
čitě přijdtě podívat, o podrobnostech 
budou informovat letáčky.

Pokud jste o amnesty ještě 
neslyšeli, anebo toho víte 
jen velmi málo…

Celá iniciativa začala nenápadně 

před čtyřiceti sedmi lety zatčením šesti 
mladých mužů v Portugalsku za to, že si 
připili na svobodu. Dočetl se o tom mla-
dý britský právník Peter Benenson a na-
psal článek s názvem Zapomenutí věz-
ni, ve kterém vyval čtenáře, aby zasílali 
dopisy s žádostí o svobodu mladíků. Na 
tuto výzvu reagovaly tisícovky lidí. Tím 
vznikla tradice zasílání takzvaných ur-

gentních apelů hlavám států, kde do-
chází k porušování lidských práv.

Nemusíte být členem, abyste moh-
li podporovat lidská práva. A navíc se 
v žádném případě nejedná o podpory 
finanční. Každý sympatizant může vy-
pomoct tím, co umí, nebo tím, co má 
k dispozici. Například, jste-li schop-
ni zajistit kvalitní korektury překladů  

z angličtiny či jste prostě ochotní udělat 
si čas a vypomoci s pořádáním nějaké 
besedy, určitě neváhejte a dejte o so-
bě vědět. Za lidská práva můžete bojo-
vat i obyčejným dopisem! Na stránkách 
www.amnesty.cz se můžete informovat 
o aktuálních případech vězňů svědomí. 
Vždyť jeden dopis znamená podporu, 
když jsou jich tisíce, zastaví bezpráví…

základem jsou dobrovolníci
V České republice byla pobočka AI 

založena v roce 1991 a okamžitě se za-
pojila do mezinárodních aktivit a začala 
rozvíjet i svou práci doma. AI je demo-
kratické hnutí, které se do veškeré čin-
nosti snaží co nejvíce zapojit své členy. 
Ředitelkou české pobočky je zcestovalá 
diplomatka Dáša van der Horst. Hybnou 
silou celé organizace jsou samotní dob-
rovolníci a příznivci lidských práv, kteří 
se vlastní iniciativou zasluhují o to, aby 
se příběhy bezpráví dostávaly i k široké 
veřejnosti. Ve spolupráci s kanceláří AI 
pořádají happeningy, realizují interak-
tivní vzdělávání k lidským právům na 
školách, monitorují stav lidských práv, 
poskytují podporu žadatelům o azyl, 
propagují ochranu žen, usilují o odstra-
nění diskriminace, kontrolu obchodu se 
zbraněmi a o systémové změny v záko-
nech i praxi. AI je nezávislá na vládách, 
politických stranách, náboženstvích či 
ideologiích všeho druhu, je postavena 
na principech nedělitelnosti lidských 
práv, nestrannosti, nezávislosti a mezi-
národní solidarity. V současné době má 
Amnesty přes dva miliony členů ve více 
jak sto padesáti zemích.

Markéta Frouzová

Budějovice v Akci

A to je špatně? Stejně jako lze 
skloubit náročné zaměstnání a ro-
dinu, lze skloubit i méně náročné za-
městnání, rodinu a zájmy. Spíše o so-
ciálních problémech než o politice 
při návštěvě Biskupského gymnázia 
s europoslankyní, původně lékařkou, 
bývalou ministryní zdravotnictví 
a členkou mnoha výborů, například 
Výboru pro práva žen a rovnost po-
hlaví. A dál?

Jaká je role ženy v takovém zaměstná-
ní, jako je politika?

Je to náročné povolání a dokonce 
i tak trochu nevděčné. Když jsem praco-
vala jako lékařka, moje postavení bylo 
příjemnější. Na druhou stranu si mys-
lím, že mám u lidí v mém okolí respekt. 
Nemám pocit, že bych byla nějak dis-
kriminována.

Je mezi ženami a muži v řešení velkých 
problémů nějaký rozdíl?

Kdyby ženy rozhodovaly o klíčových 
věcech, tak si myslím, že by nalézaly 
rychleji méně konfliktní řešení. Hlav-
ně jsem si všimla, že tam, kde je hodně 
mužů, se déle schůzuje. My umíme lépe 
nakládat s časem, protože ho potřebu-
jeme využít ještě pro rodinu. Na schů-
zích se snažíme rychle dojít k nějakým 
závěrům.

Když už jsem u vašeho zaměstnání, 
myslíte si, že poslání poslanců je pro 
dnešní mladé důležité? Měli bychom 
jít volit?

Ano, ale záleží na tom, jaké bude dal-
ší rozložení politických sil. Evropský par-
lament má přes 700 poslanců. To je vel-
ké množství. Práce je v parlamentu or-
ganizovaná tak, že se ve velkých po-
litických frakcích hledá konsenzus a do-
hoda o definitivním znění návrhu. Je 
velmi důležité, která z těch skupin bude 

mít nadále největší vliv. Každý by se měl 
dobře podívat na volební program, uvě-
domit si, komu vlastně dá svůj hlas, kte-
rý jednu z těchto silnějších politických 
stran posílí. Jednotlivý poslanec prak-
ticky nemá možnost do věci zasahovat. 
Abych například já získala podporu pro 
své návrhy, musí za mnou stát velká po-
litická skupina, kterou musím přesvěd-
čit a pak vyjednat kompromis tak, aby 

můj návrh získal většinu. Je to poměrně 
náročná práce, ale pokud za vámi ne-
stojí velká skupina, vaše názory vůbec 
nemají šanci.

Tím pádem je zásadní i role Evropské-
ho parlamentu. Ovlivňuje naši gene-
raci v mnoha ohledech?

Určitě. Díky tomu, že musí dojít ke 
konsenzu mezi Evropským parlamen-

tem a 27 vládami, tak 80 % legislativy 
má přímý dopad na život tady u nás 
doma. Některé věci se musí ještě tzv. 
překlopit do národních zákonů tak, aby 
zákony nebyly v rozporu. Jako nejdůle-
žitější bych vyzdvihla zákony ochrany 
spotřebitele, životního prostředí, me-
zinárodní dopravy a zejména i země-
dělství a podnikatelského prostředí. To 
všechno se řeší u nás v Evropském par-
lamentu a většinou buďto hned, nebo 
s nějakým prodlením, když je delší doba 
na zavedení nového systému. Docela 
mě někdy mrzí, že se občas Češi málo 
starají o to, jaký dopad bude mít to, co 
transformujeme, na jejich fungovaní, na 
jejich život, na rozdíl od rakouských, ně-
meckých a dalších sousedů… Ale už se 
to lepší. Je to důležité a určitě to má vel-
ký smysl.

Liší se nějakým způsobem současné 
fungování Evropské unie od toho pr-
votního?

Dříve měla EU cíle jako zajistit mír 
a prosperitu v Evropě, a to se skutečně 
podařilo, protože každá země, která do 
EU vst oupila, se sousedy nebojovala. 
Dnes čelíme novým problémům – je to 
hospodářská finanční krize. Ale i konku-
renceschopnost. Také čelíme klimatic-
kým a demografickým změnám - Evro-
pa stárne kvůli tomu, že prožíváme kri-
zi hodnot. Lidé se více věnují spíše svým 
koníčkům než rodině a tudíž máme ur-
čité problémy, které je třeba řešit. Také 
bych chtěla připomenout terorizmus, 
což je forma násilí, která lidstvo provází 
již od pravěku, a tyto věci musíme řešit 
jedině společně. Jednotlivé členské stá-
ty by to nedokázaly. Každý, kdo přijde 
k volbám, by si měl uvědomit, proč tam 
jde a koho volí. Měli bychom posílit stá-
ty právě v těchto zásadních věcech, kte-
rými dokážeme lépe čelit globalizaci.

Text a foto Tereza Müllerová

„Evropa prožívá krizi hodnot, lidé se více věnují spíše svým koníčkům,“
myslí si europoslankyně Zuzana Roithová Pavla Šilhavá 

vybízí 
k přirozenosti 
a prázdninové
 četbě…

„Udržujte pohanské zvyky 
a kontakt s přírodou. Neodmí-
tejte žádnou nabídku na nahé 
koupání. Čtěte Šrámka. A o sva-
tojánské noci si neberte spodní 
prádlo.“
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evelína se konečně vyškrábala do svého bytu v pátém patře. Uf! V podpaží si nesla další ba-

lík papírů na psaní. Koupila si jej za peníze z jejího platu v bistru. Věřila, že tenhle balík papírů 
bude konečně ten šťastnej balík papírů, na kterej napíše něco hodně dobrýho a vydělá balík. Pe-
něz, jasně. 

 Její byt byl zařízený tak, že v něm skoro nic nebylo. Úzká postel, jeden polštář, peřina a pro-
stěradlo. Docela obyčejné lůžkoviny. V kredenci pár talířů, o něco víc skleniček, jeden hrníček 
s ulomeným a následně přilepeným ouškem, vidličky, nože, lžíce a také malé lžičky. Kastrol a pá-
nev, které dostala z domova. Sama to tak brala, že je dostala, pravda ale byla, že je po ní hodil ho-
dil tatínek, když odcházela z domova. Ona ale byla docela praktická, a tak nádobí na vaření se-
brala, že by se jí mohlo hodit v novém bytě, a odešla se vztyčenou hlavou. 

V té její malé kuchyňce měla ještě nějaké suroviny. Nikdy nechyběla káva, cukr a smetánka. 
Což vlastně byly základní suroviny jejího osamělého života. 

Hodila na zem balík papírů a šla si uvařit kávu. Z útrob kredence vyhrabala lžičku a již zmíněný 
hrneček s ouškem ulomeným a následně nalepeným. Připravila si kávu tak, jak si kávu připravuje 
většina lidí. Uvařila vodu v konvici, kterou jsem opomněl zmínit. 

Hotovou kávu si položila na stůl hned vedle nejdůležitějšího předmětu svého bytu. Vedle psa-
cího stroje pro svém pradědečkovi. Proložila si tam také popelník. Zapálila si cigaretu, přisunula 
židli a začala psát. 

Evelína odešla z domova, protože chtěla psát. Její otec si nemyslel, že povolání spisovatelky 
je slušné povolání, a současní sousedi si zase mysleli, že údery psacího stroje jsou příliš hlasité, 
a tak neslučitelné se spánkem. Evelína si myslela, že její otec nemá pravdu a že zvuk stroje od-
povídá jeho stáří. Ale přesto stále pracovala v bistru, kde měla příšerný plat, každý den běhala 
do pátého patra do svého ubohého bytu, aby tam do noci psala na svém stařičkém stroj, po-
slouchala bouchání do zdi sousedů, kteří chtěli spát, naříkání koček z venku a pozdě v noci šla 
spát na svou úzkou, tvrdou postel. Ale nestěžovala si, protože si plnila svůj sen. 

Pokračovala ve svém psaní o milionáři Edvardovi, jehož život byl krásný, plný luxusu a bla-
hobytu, který měl atraktivní ženu a syna, jenž mu dělal radost. Žila takhle se svým Edvardem na 
papíře v tom svém malém bytě už několik měsíců, protože věřila, že tohle je přesně to, o čem 
všichni chtějí číst. 

Její předchozí rukopis o životě kněze ve své malé farnosti nakladatelství odmítala s tím, že je 
to moc obyčejné a že by to nikoho nezajímalo. Ačkoliv styl a ani myšlenka nebyly špatné, pří-
běh stál za houby. 

A tak si Evelína vymyslela Edvarda a jeho ženu Camille v domnění, že to bude někoho za-
jímat. Zuřivě mlátila do psacího stroje do svém pradědečkovi, který na něm psával úřední dopisy 
a kouřil jednu cigaretu za druhou, jako teď Evelína. 

Do pokoje pronikalo skomírající světlo dalšího pracovního dne a pomalu nastával čas na roz-
svícení lampičky. 

 Evelínu už bolely prsty, ale nevnímala to. Měla plnou hlavu Edvarda a neobyčejného příběhu, 
který jí tady vzniká pod prsty, nevnímala tudíž ani to, že Jakub, druhý číšník v bistru, po ní stá-
le pokukuje a čeká, až zachytí její pohled. Nevnímala ani to, že její šéf je drogový dealer a ti věč-
ně unavení chlápci, kteří lezou do bistra, maj veliký kruhy pod očima a ani jí nekoukaj na zadek, 
jsou z místní feťácké smétánky. Nevnímala ani lidi na ulicích, kteří každý měl svůj příběh, tisíckrát 
zajímavější než ten Edvardův.

Dopila třetí kafe, dokouřila kdovíkolikátou krabičku cigaret, umyla se mýdlem v koupelně 
a utřela jedním ze svých žlutých ručníků, nalezla do postele, přikryla se až pod bradu. Konečně 
utichlo bušení sousedů do zdí, ležela si tak ve tmě a byla spokojená, že se s Edvardem zase 
o kousek pohla. A těšila se na další den, až skončí v práci, půjde domů, vyběhne schody, uvaří si 
kafe a nechá Camille, Edvardově krásné ženě, udělat další plastiku.

 Adéla Sovová 

Láska na zakázku

Dnes večer bezostyšně, na zakázku
vyznávám cizí ženě lásku.

Přiznám své úmysly za čtyři dukáty
potom už nebude žádné „já a ty“.

Myslí si ne, ale říká ano
tak, jak to bylo ve smlouvě dáno.

Spletenec vlasů, obratlů a nohou,
co krásní smějí, bohatí mohou.

Panenka na klíček
od tmy až do rozbřesku
nádobka na chtíče,
skladiště bankovek a stesku.

Jan

Ženy

Ach jak jsou troufalé
Ty dámy, slečny, ženy, dívky
Jak ladně předvádějí své křivky
Ach jak jsou troufalé

Rozevláté blondýnky
S čelenkou ve vlasech tkvící
Tváří jak ozářenou žhnoucí svící
Rozevláté blondýnky

Zamyšlené brunetky
Za obroučky brýlí, oříšková očka
A pohybem podobným jak kočkám
Zamyšlené brunetky

Pihovaté zrzky
Ten úsměv roztomilosti pln
A vodopády těch kudrnatých vln
Pihovaté zrzky

Och jak kruté jsou
Když se všechny na mne usmívají
Ale pak pohled jímž za mne se dívají
Och jak kruté jsou

Zas je tu jaro
A mne lýtka touhou, po kráse už hoří
Představy, jak ruku ony do vlasů boří
Zas je tu jaro

Jarní vánek večerní
Rozevlaje lemy šatů a vlasy blonďaté
Květiny v rukou jejich, od stonku uťaté
Jarní vánek večerní

Knihu dovřou
Prve oči, pak zpod stolu svou tašku
zvedají
Sic úsměv, však k odchodu se mají
Knihu dovřou

Slunce pálí
A vystříbří ty krásné pihy na nose
Sám sebe daruji na stříbrném podnose
Slunce pálí

Však jsem zas sám
Rozevláté, zamyšlené i roztomilé dámy
Zas ulehají do lože jejich s cizími pány
Však jsem zas sám

Zas je tu jaro
A mne lýtka touhou, po kráse už hoří
Představy, jak ruku ony do vlasů boří
Zas je tu jaro

Mám už jich…
I dentista můj, jak ten by se divil
Jak chrup svůj, tím vším jsem naplnil
Mám už jich…

Otík

Sbírka motýlů

Země plná stínů je,
děsí mě a straší.
Odpusť mi to krátké
zaváhání nad propastí.
Už se nesmím déle ohlížet
na ty motýly,
které jsme uvěznili
ve sbírkách,
na něž jsi lákal další laně.

A pro ně,
pro ně teď ztrácím 
motýlí křídla…

Markéta 

Rusalky

Ach, ta stehna opálená
od Dvořiště po Kaplici,
Vysoká kvalita, nízká cena,
nakonec ještě trpaslíci.

Těch rusalek kolem cest,
útlý pas a ňadra dmoucí,
lákají k sobě na pelest
zámožné kolemjedoucí.

To co zde páni získají,
zadarmo, bez příplatku,
To manželkám svým předají,
z dálných Čech na památku.

Že v rodině to zůstane
můžou se těšit za jitra.
To co je doma príma je,
to co je doma se počítá.

Michal

Brejloun

Nezlobte se
Vysychá mi v krku
A jazyk se mi lepí k patru
Zatím jenom trochu
Ale taky se mi klepou ruce
A potí se mi dlaně
Mám studený prsty
Tak hurá
Honem na mě
Vím, co chci říct
Ale mám v tom mezery
Nesmějte se
Jsem nezkušený
A nechci vyznít dutě
Není totiž žádná sranda
Říct tý holce 
Miluju tě

Veronika

Les escargots dans le four

J’ai qu’une feuille de papier, qu’une page
Et c’est là, où
J’veux jeter des tas de bavardages
Tout et tout ce qu’il y a sur la Terre

Des lampes éclairantes qui me font peur
Des lumières éteintes dont l’impuissance
Me fait rigoler
Des bouteilles plastiques et des escargots 
Dans le four

Des coquilles lancées sur le sable
Par l’océan qui se fout d’elles
Des lavabos dans des déchetteries 
Avec des étoiles de mer

Des écrans surnaturels qui traversent
Des âges héroïques
Pour montrer ce qui est merveilleux
Et ce qui est merdique

Les quais longs au Japon
Des folies de la Guerre
L’obscurité de l’acide désoxyribonucléique
Les mosquées blanches marocaines

Des ruches d’abeilles dont le son
Te serre, te fascine
Des rivières en briques 
Et des poumons pleins de nitrogène

Les couchers de soleil
Eux, qui, du premier coup d’œil,
Te forcent à revenir 
À tes vrais racines

L’équilibre des lyriques de nature 
Et les visions violentes 
Des surréalistes
Les païens adorant les dons de la Terre
Et les gros mecs qui ont la bouche pleine
Du Christ

Les intellectuels marxistes 
Aux tavernes parisiennes
Et les marches fascistes

Tout ce que je percois par
Mes cinq sens du monde réel
Et aussi des mystères
Nés profondément
Dans les synapses de nerfs

Je suis bien conscient
Que je n’arrive point à inclure
Tout ça tout seul
Et, dans ce cas, i’vaut presque mieux
Fermer ma gueule

En tout cas
J’dois un grand merci
À des millions de mecs
Qui ont crevé n’importe où
Pour que j’puisse respirer 
L’air de la démocratie

 Jan Dvořák

kresba Emma Vrbová
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V první řadě určitě stojí za zmínku 
povedený začátek majálesových dnů 
v rámci nezávislé alternativy DARK SIDE 
OF MAJÁLES. Myšlenka, která pronikla 
na svět necelý týden před uskutečně-
ním dvou hudebních scén – v Legend 
Pubu a v klubu Mr. Brown – se možná 
nejdřív někomu nezamlouvala, ale vý-
sledek byl úžasný. Téměř všechny bu-
dějovické undergroundové, méně či 
více známé kapely zahrály za podpory 
velice silné fanouškovské základny, jak 
jinak, než s hvězdičkou.

Byla radost sledovat, kolik lidí do-
kázalo, že jim kultura něco říká, sle-
dovat, jak je ve stejný čas plná Solnice,  
Piaristické náměstí hlava na hlavě a klub 
Velbloud praská ve švech. Člověk ani 
nepotřebuje umět se „rozdvojovat“ či 
„roztrojovat“, stačí v rychlosti pendlovat 
sem tam a Majáles si užít na 100%. 

Alternative stage ve Velbloudu od-
startovali budějovičtí indie-emo/trash 
Moss Call Lees. Čtyřčlenná kapela s oso-
bitým projevem, jejichž hudba je dle 
mého názoru naprosto nesrovnatelná 
s ostatní místní scénou. V dobrém slova 
smyslu, samozřejmě. Z jejich moss call 
leesového koncertu si mimo jiné odne-
sete broukání si basové linky po dobu 
cca dvou až tří dnů poté.

Následoval masakr ve jménu pražské 
kapely Děti Deště. Neviděla jsem je po-
prvé, tudíž jsem věděla, co můžu od této 
noise rockové kapely čekat. Pro pod-
statnou část lidí nebylo překvapením, 
když frontman skočil do kotle a nechal 
se na rukou nést jako legendární rocko-
vá hvězda. Děti Deště bavily, avšak mís-
to broukání si odnesete pískání v uších. 
Noise na vlastní nebezpečí. 

Po Dětech Deště bylo příjemné si po-
slechnout brněnskou kapelu MIDI LIDI. 
Ne nadarmo byli označeni jako lahůdka 
festivalu! Při poslechu MIDI LIDÍ bylo cí-
tit naprosté duševní uvolnění, hudební 
relax a úsměv od ucha k uchu, jiskřící 

oči sledující osobitý projev a nenapo-
dobitelné grimasy a taneční kreace 
elektrického tria. Playlist složený pře-
devším z jejich debutového alba Čekání 

na robota byl doplněn projekcí, mož-
ná moc jednoduchou, možná je v jed-
noduchosti krása. 

Text Tereza Müllerová, foto Petr Kuthan

Letos si na festivalu Cihelna – Vystu-
povat můžete poslechnout nejen ka-
pely, které jste zde mohli vidět loni, ale 
i kapely Cihelnou dosud neviděné a ne-
slyšené. 

Namátkou The Pooh, již letos vydali 
své první album, se kterými jste moh-

li číst rozhovor v minulém vdm a to ne-
jen o novém CD. Drain, kteří zazářili tře-
ba na Majálesu 2009, Sandwich, kteří 
se těší čím dál větší popularitě a hraje 
jim to fakt dobře. Vystoupí zde také Ra-
mones Revival a k vidění bude i divadlo 
JáToJsem. 

To všechno a ještě víc 12. a 13. června 
v Chlumu u Kremže. Vlezné na oba dva 
dny tradičně za zelený papírek s Karlem 
IV. a možnost stanovat v areálu stále pla-
tí jako předešlá léta. Více informací na 
webovkách www.cihelnavystupovat.cz.

Adéla Sovová

Zní to jako zpráva z počátku devade-
sátých let, ale skutečně jde o horkou ak-
tualitu: Nestor české hudební scény, ka-
pela Visací zámek, která to roztáčela ješ-
tě za dob našich nynějších profesorů, se 
(doufejme) v plné síle představí dne 31. 
července od půl deváté v Lomnici nad 
Lužnicí. Pro tu naprostou většinu z vás, 
kteří netuší, o čem je řeč, připomenu: 
směr Lišov a pak odbočka na Novosedly 
nad Nežárkou. Už pětadvacetiletý Zá-
mek se pověsí na místní Farskou lou-
ku, kde mu bude předskakovat formace 
Deep inside.

Na tom samém místě, v ten samý čas, 
ale o týden později (tedy 7. srpna) bu-
dou k mání i další titáni českého hudeb-
ního nebe – kapela Monkey Business 
koncertovala na stejném místě již loni, 
stejně jako slovenští No Name – i na ty 
se můžete těšit v Lomnici, jenže o ně-
jaký ten pátek dříve. Ze země pod Ta-
trami k nám zavítají už 3. července, opět 
od půl desáté.

Václav Rameš

Mnozí o nich slyšeli, ale málokdo je 
viděl. Řeč je o filmech, které se navzdo-
ry své originalitě v kinech ani neohřá-
ly, vinou podceněné reklamy zapadly 
a v průběhu měsíců zcela vyšuměly.

V moři fádních snímků vyráběných 
primárně pro zisk přitom představo-
valy ostrov kreativity a neotřelých ná-
padů. Ať už s dějem na míle vzdáleným 
hollywoodským schématům nebo výji-
mečnou vizuální stránkou, tato díla ne-
přestávala překvapovat. A nejednalo se 
o žádný art pro intelektuály, což na pár 
příkladech můžete posoudit sami…

SPeed racer
Když filmový svět ubíjí stereotyp, ob-

jeví se vizionářští bratři Wachowští 
a uskuteční malou filmovou revoluci. 
Před deseti lety s Matrixem, loni se 
Speedem Racerem. Jednoduchá zá-
pletka o nadějném automobilovém 
závodníkovi poskytla záminku pro str-
hující trikovou exhibici, jakou svět ne-
viděl. Doslova. Speed Racer nesnese 
srovnání – základem stylizace je spek-
trum křiklavých barev. Ty se slévají do 
nejrůznějších koláží, obraz se následně 
láme a překrývá, čímž připomíná ja-
ponskou mangu. Neprolínají se však 
jen barvy, ale i dějové linky. Vysvětluje 
se to špatně, jen naprostý ignorant ale 
bude spílat nad naivními dialogy a má-
vat rukou nad nevídanými vizuály. Těch 
ignorantů nakonec bylo víc, film se při-
řadil k největším propadákům…

hairSPray
Už vám nezabírají antidepresiva z lé-

kárny? Zkuste pro změnu zamířit do 
nejbližší videopůjčovny a zaostřit na 
DVD s filmem Hairspray. Obal vás vy-
děsí fotkou Johna Travolty v roli obéz-
ní maminy, při pohledu na herecké ob-
sazení sebou trhnete u jména Zac Efron 
a definitivně vás znechutí informace, že 
v rukou držíte retro muzikál. Kdo ovšem 
DVD vrátí do regálu, připraví se o po-
zitivní písničkovou jízdu, ze které sálá 
vtip, hravost, energie i nadhled. Tan-
čí se, zpívá se, bojuje se za práva čer-
nošské menšiny, přitom trapné, nudné 
nebo nucené není ani jedno. Hairspray 
triumfuje perfektní choreografií (kam 
se hrabe celá slavná Mamma Mia) a do-
konale stylizovanými postavami, esem 
se však stává naprosto špičková a bez-
konkurenční iluze 60. let v americkém 
Baltimore. Chytlavé songy jsou pak jen 
třešničkou na cukrkandlovém dortu. 
Stačí se jen oprostit od předsudků…

mezi zdmi
Nenápadný francouzský snímek Mezi 

zdmi sleduje obyčejnou třídu v oby-
čejné pařížské škole naprosto neoby-
čejným způsobem. Vše působí, jako by 
někdo postavil mezi opravdové žáky 
kameru, nechal ji běžet a pak už jen 
stříhal natočený materiál. Výsledkem je 
až dokumentární autenticita, díky kte-
ré lépe poznáváme, že problémy fran-
couzského školství se od těch českých 
vůbec neliší. Studenti-přistěhovalci se 
pořád ptají, ničemu nerozumí, s pro-
fesorem se hádají, konflikty ovšem ne-
pramení jen z kulturních a sociálních 
rozdílů, ale i z nulového francouzského 
národního cítění ze strany studentstva. 
Snímek Mezi zdmi získal Zlatou palmu 
na loňském festivalu v Cannes mož-
ná i kvůli své žánrové nezařaditelnosti. 
Střídá humor a drama, poskytuje rov-
něž prostor pro přemýšlení. Co chtít 
víc?

Jan Škoda

jan dvořák má o do-
volené jasno…

„Jeďte třeba do Bulharska - tam 
dobro i nie drago.“

zaPomenuTé KlenoTy

PomajáleSoVá hudeBní noSTalgie

c i h e l n a  V yS T u P oVaT  i V.

Pod 
Farou

a je to tu 
zas, radost 
pro hlukaře

noiSe ParTy Volume ii. To je 
pecka! Tedy, už minulý rok to byla 
pecka. Letos bude NP vol.II nejpec-
kovatější pecka ze všech peckovi-
tých. Důkazem je bohatý line up, 
ve kterém si jistě každý milovník al-
ternativy a poněkud hlasitější hudby 
najde své, peckovité.

První den – v pátek 5. června 
– se začne v 18 h a naše ouška po-
těší budějovičtí Moss Call Lees (in-
die-emo/trash), rakouští Delilah 
(noise-math/rock), River for Sale 
z Dolního Podluží (shoegaze electro-
nica/alternative), plzeňák K-LXM (in-
dustrial violence/noise), následovat 
budou pražští RUiNU (psychedelic 
LoFi/noise) a další místní Yorpu (tra-
sh/grind).

Druhý den – v sobotu 6. června – 
hudební maratón odstartuje v 17 h 
a jako první poběží budějovičtí/bla-
tenští Zutro (noise-alternative/rock), 
na druhé dráze budou Five Seconds 
to Leave z Jindřichova Hradce (al-
ternative-experimental/rock), dále 
mostečtí NAPALMED (industrial-
screamo/violence), místní Dezin-
fekce (hardcore punk), plzeňští Syn-
ergy (experimental-mathcore duo) 
a Kombucha z Prahy (aggro-psy-
chdelic/hardcore). After party zajistí 
vokalista Kombuchy Yarrdesh (ex-
perimental-violence/breakcore). 

Co je dobré vědět? Třeba to, že 
vlezné na oba dva dny činí 250 Kč, na 
jeden den 150 Kč. To je nádhera!

Tím ale červnové pecky ne-
končí. O pár dní později – ve čtvr-
tek 11. června – německé noisové 
instrumentální trio DON VITO 
a francouzští drum-electronic noise 
MAGIC BARBECUE. Klub Velbloud 
od 21 h.

Tereza Müllerová
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V jedné nejmenované hospůdce se střet-
ly, tak jako kdysi na Gymnáziu v České 
ulici, dva divadelní soubory. Čerství ma-
turanti z oktávy v doprovodu jejich bý-
valého třídního učitele a režiséra, Jiřího 
Křejčího, který je v primě přivedl ke hra-
ní, se po osmi letech loučí nejen se střed-
ní školou, ale i s divadlem Primo Teatro. 
Na dlouhou dobu, po kterou bavili nejen 
své spolužáky, na cestu od Prévertových 
Pohádek pro nehodné děti až po Vysko-
čilova Hamleta v dobrém vzpomíná he-
rec Jakub Drbohlav, zvaný Drby, kterému 
i téměř slavná herečka Nina Maršálková 
a Anne Cejpová. Naproti nim sedí a chle-
ba žvýká Adam Balažovič, zástupce dru-
hého souboru, který se zrodil na počátku 
čtyřletého gymnaziálního studia a pře-
trval i po něm. Arte della Tlampač stále 
připravují nové autorské inscenace a oži-
vují stará, pro jejich fanoušky již klasic-
ká díla. Krom toho mají na svědomí film 
o boji upírů s instalatéry, The Plumber 
(ke stažení na www.tlampac.cz) a v sou-
časné době natáčí akční podívanou 
o muži, který v pirátské válce přišel o za-
hradníka, Tvrdá pomsta. 

Jak divadlo ovlivňovalo jejich životy 
a jak se tyto dva soubory vnímaly? O tom 
na následujících řádcích.

Co říkalo jedno divadlo na druhé?
Krejčí: Když si vzpomenu na první vy-
stoupení Tlampačů ještě v divadle Pod 
čepicí – to bylo zjevení! Tenkrát jsme si 
říkali: „Teď se blýská na lepší časy, my 
budeme divadelní gymnázium.“ A ta-
ky že jo.
Co Tlampačové říkali na Primo Teatro?
Adam: Primo teatro hrálo většinou v rám-
ci gymnázia, zatímco my jsme se od něj 
snažili co nejdříve odtrhnout. Na škol-
ních akcích jsme neměli moc šanci je 
sledovat, protože jsme sami ještě cvičili 
a po představení jsme byli tak vyčerpaní, 
že jsme se někde svalili a koukali na stě-
nu. Ale co jsem viděl, zdálo se mi pěkné. 
My jsme byli šťastní, že nejsme na ško-
le jediní. 
Byli šťastní i herci a herečky z Primo 
Teatra?
Drby: My jsme byli velice šťastní od dob, 
kdy jsme byli v pozdně pubertálním stá-
diu. Předtím, nebudeme si nic nalhávat, 
se vyskytly i problémy. Největší krize 
byla v tercii – hrát divadlo se pomalu stá-
valo symbolem trapnosti.
Co vám cvaklo v hlavě, že jste se zno-
vu pustili do hraní?
Drby: My jsme zjistili, že divadlo má smy-
sl, že potřebujeme kontakt s divákem. Po 
posledním představení jsem si říkal, že 
kdybych už nic jiného neudělal, tak as-
poň tohle mělo smysl. Myslím, že už dří-
ve, byť třeba podvědomě, jsme tušili, že 
chceme něco předat, a že nám onen di-
alog – protože divadlo je vždycky dialog 
– scházel. Samozřejmě je v tom i jistá nar-
cistní touha, ale skutečně nám chybělo 
něco říct, trošku vnést toho sluníčka do 
těch šedivých životů obyčejných lidí, co 
tam sedí na těch sedačkách a tupě plá-
cají rukama.
Jak se tříbilo, kdo dostával jaké role, 
jaké bylyreakce herců?
Krejčí: Role jsem rozděloval já. Problém 
byl, že chtělo hrát hodně lidí a ne všich-
ni mohli dostat roli adekvátní svému ta-
lentu. Někteří herci a herečky, jako třeba 
Nina, byly objeveny až v poslední době. 
Typově máme různorodou třídu a toho 
jsme využívali. 
Jak různorodosti využívali Tlampačové?
Adam: My jsme měli opačný problém, 

než že by všichni chtěli hrát, spíš se ob-
čas všichni snažili hraní vyhnout. Co 
se týče různorodosti, náš soubor se dá 
v podstatě rozdělit na dvě skupiny – lidé, 
co neumí hrát, a lidé, co neumí hrát ješ-
tě víc. Je třeba vybírat lidi, co neumí hrát, 
na hlavní role a lidi, co neumí hrát vůbec, 
na role vedlejší. Využíváme princip – jed-
na postava, co mluví dost, pár postav, co 
mluví, a postavy, co jen vtipně vypadají. 
Trochu blbé je, že jsme samí muži. Pak 
dochází k takovým nepříjemnostem, že 
nemá kdo hrát ženy a trik převléci muže 
za ženu začíná být trapný. Navíc jsme 

poslední dobou dost zarostlí, což je také 
špatné, není kdo by hrál slušné lidi. Ale ji-
nak je to super divadlo. 
Jak Primo Teatro vnímalo svůj vývoj 
od primy do oktávy?
Nina: V první řadě si myslím, že jsem byla 
strašně nedoceněná. Až v poslední chvíli…
Krejčí: Nina zaskočila jako náhradnice 
a zhostila se role úplně úžasně, až jsme si 
řekli, jaký poklad vedle sebe máme, aniž 
bychom to věděli. Kdybychom hráli ješ-
tě dál, tak by Nina byla jednou z hlavních 
hvězd souboru.
Všimli si nějakých změn během svého 

vývoje Tlampačové?
Adam: Určitě ano. Měnil se styl humoru 
– na začátku jsme dělali divácký, sko-
ro hloupý humor, potom jsme vyspívali 
a snažili se o intelektuální humor, zjistili 
jsme, že to nikoho nebaví, tak jsme za-
čali dělat zase humor divácký. Taková 
hezká spirála. Vývoj herců. Někteří z nás 
se přesunuli z kategorie neumí vůbec 
hrát do kategorie neumí hrát a někteří 
z neumí hrát se dostávají do kategorie, 
že by mohli začít pomýšlet na to, že umí 
trochu hrát. Takže jsme se celkově zlep-
šili v herectví, pamatování textů se na-
opak, jak stárneme, zhoršuje. Lidé si vy-
mýšlí takové špinavé triky, do hry si na-
píší něco, aby v ruce mohli držet text. To 
jsem udělal já, když moje postava měla 
celou dobu v ruce telefonní seznam, ve 
kterém byl vložený scénář.
Krom textu také běžně zapomínáte 
rekvizity, ale když nezapomenete, 
můžeme ve vašich představeních vi-
dět pestré kulisy – masožravé hle-
mýždě, holandský větrný mlýn… Kde 
na to chodíte?
Adam: Tady bych chtěl poděkovat škol-
ce U Tří lvů, kde pracuje mamka jed-
noho z nás a kde jsou děti pravidelně 
zneužívány, aby nám malovaly ku-
lisy. Jinak nám občas něco půjčí divadlo  
J. K. Tyl. A funguje také moje domácnost, 
moje křeslo si na můj vkus zahrálo až 
moc.
Jak to po této stránce řešilo Primo Te-
atro?
Krejčí: Na nižším gymnáziu si studenti 
vyráběli kulisy sami v rámci výtvarné vý-
chovy, velkou oporu jsme měli v kolego-
vi Thámovi a kolegyni Krhounkové. Od 
doby, kdy výtvarku nemají, jsme to mu-
seli řešit jinak. Jednak jsme od rekvizit 
upouštěli, hráli jsme čím dál úsporněji, 
až to skončilo u dvou židlí a ty jsme vždy 
někde sehnali
Pomýšlí někdo, že by se dále věnoval 
divadlu, případně po zkušenostech 
s výrobou kulis zkusil scénografii 
a podobně? 
Drby: Pokud jde o vztah divadla se ško-
lou – Tlampači hráli, aby se nemuseli 
učit, Anča vyráběla rekvizity, a pak samo-
zřejmě trpěla domácí příprava – jedna 
spolužačka, Hanka, se rozhodla to ide-
álně spojit. Chce studovat dramaturgii 
a divadelní vědu na vysoké škole. Čili se 
snaží povýšit… někam výš.
Z jakých důvodů se divadlu nadále vě-
novali Tlampačové?
Adam: Někdy si sám říkám: „Proč to vů-
bec pořád ještě děláme?“ Je to únavné 
a někdy je to otrava. Sejít se na zkoušce 
je mnohem těžší. Ale pořád nás to baví. 
Což si myslím je důležité, protože kdy-
by nás to nebavilo, tak to překvapivě ne-
děláme. Pořád potkáváte lidi, kteří jsou 
docela fajn. A taky jsme slavní, což je su-
per. To mě na tom baví asi nejvíce. Ko-
likrát jde člověk v Praze po ulici a zastaví 
ho a říkají: „To jste vy, Arte della Tlampač“ 
– „No jasně, ahooj“ – „Kdy zase budete 
hrát?“ – „Áh, víš co. To není jen tak.“ Takže 
ta sláva. Hlavně ta sláva.

Primo Teatro hrálo od primy až do 
oktávy, Tlampačům ještě nějaký rok 
schází, aby je vyrovnali…
Krejčí: Primo Teatro je pořád nejdéle tr-
vající studentský soubor. Neznám případ 
z jiného gymnázia, aby ve stejné sestavě 
hráli divadlo osm let. Tlampači teď mají 
velkou šanci nás předběhnout.
Adam: Nám schází rok, abych to uvedl na 
pravou míru. Hrajeme sedm let. Tak kvůli 
tomu ještě vydržíme. Už jsem to chtěl za-
balit, ale teď? Asi ne. 
Krejčí: Chtěl bych vzkázat Tlampačům 
jednu Vyskočilovu repliku: „Držet a ne-
pustit.

Text Michal Kubala, foto internet

 „divadelní gymnázium? 
 Taky že jo.“

Jednoho májového dopoledne 
ptá se Ina Anny: „Anno, půjdeme na 
Anifest?“

Anna jásá: „Ano, Ino! Inu, pojďme. 
Ale kam?“

Ina: „No, do Třeboně, Anno!“
A tak šly. Na náměstí byly trhy, 

a tak si daly vafle. Ina si dala se sko-
řicovým cukrem a karamelovou pole-
vou a Anna si dala se šlehačkou, která 
hned zmizela, a s čokoládou. Zatímco 
jim vafle kynuly v břiše, šla si děvčata 
koupit vstupné, které platilo do všech 
kinosálů a které měla se slevou, pro-
tože Anna studuje na VŠE a Ina na  
BF JČU. Stálo je to tedy 70 korun.

I za pouhý jeden den stihly dívky 
shlédnout docela dost filmů. Viděly 
filmy, jak klasické (např. Krysař Jiřího 
Bárty), tak studentské, ale i celore-
publikové premiéry (např. zábavné 
japonské anime Tokyo Marble Cho-
colate).  

Od pana Bárty se jim moc líbil nový 
film pro děti a mládež Na půdě aneb 
kdo má dneska narozeniny?, a když se 
takhle zeptali, tak Ina řekla: „Já!“, jen-
že to nebyla vůbec pravda, protože je 
ve skutečnosti měla Anna. Anna se za 
to na Inu naštvala, ale pak jí Ina kou-
pila klobásu v Anibaru, tanec a zába-
va až do rána, a tak už se na ní Anna 
ani nezlobila.

Ale pak už musely domů, protože 
bydlejí v Českých Budějovicých a po-
slední autobus jim jel v osm. 

A cestou domů se Ina zeptala 
Anny: „Líbilo se ti to, Anno?“

A Anna jí odpověděla: „Inu, ano, 
Ino. A tobě?“

Ina: „Mě ano, Anno.“
 Emma Vrbová

Krysy věnující 
se divadlu 
sklízí úspěch 
za úspěchem!

Španělský divadelní spolek Las Ra-
tas, v překladu „Krysy“, fungující od 
roku 2008, letos vyhrál 1. místo na 
Festivalu školního španělského di-
vadla v Ostravě. O tom, že jejich hra 
Metro si tento titul opravdu zaslouží, 
jsem se přesvědčila 21. dubna v Ma-
lém divadle v rámci Dnů španělské 
kultury. 

Již minulý rok jsem zhlédla jejich 
debutovou hru Ratas – jedna scéna: 
klec v laboratoři, pět krys různých 
charakterů, pud sebezáchovy, poku-
sy na zvířátkách, útěk. O pár měsíců 
později mě opět překvapili s neméně 
dobrou hrou Žebrák.

Metro je postavené na podobném 
principu jako Krysy. Jedna kabina 
v metru, několik lidí a jejich životní 
příběhy. Každodenní cesta a pořád 
jedni a ti samí spolucestující a jejich 
pohledy a myšlenkové pochody. Při 
Metru se z plna hrdla zasmějete, za-
myslíte a nestačíte se divit a zároveň 
vám bude běhat i mráz po zádech. 
Ačkoliv to jsou „batolata“ divadla, do-
káží se zabývat i tématy jako je se-
bevražda, schizofrenie čí kriminalita. 
A v dalším příběhu opět přichází 
smích.

A v čem že je divadelní spolek 
Krysy tak výjimečný? Členové spol-
ku jsou děti, studenti bilingvní sek-
ce na Biskupském gymnáziu v Čes-
kých Budějovicích, které se učí špa-
nělštinu teprve dva až čtyři roky. Jak 
dramatický talent, tak talent na ja-
zyky jim nechybí. „Rozhodně není 
problém učit se texty ve španělštině,“ 
konstatovala Anna Petrová, jedna 
z hereček, „v průběhu roku zkoušíme  
jedenkrát týdně, před soutěží až  
třikrát týdně. Dáváme si na všem 
hodně záležet.“ Režiséři, španělští lek-
toři, Luis Jaraquemada Bueno a Da-
vid Linares Campoy se vždy postarají 
o zajímavou a originální scénu plnou  
netradičních efektů a převleků.

Text Tereza Müllerová
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Nedávno jsem se vydal do Jihočeské-
ho divadla zhlédnout hru katalánského 
dramaturga Sergiho Pompermayera na-
zvanou Uprchlíci. Ačkoliv jsem tušil, že 
se bude jednat o silnější kafe, tak se při-
znám, že tohle jsem opravdu nečekal. 
Režie se v Budějovicích ujal Michal Lang, 
scénu velmi zdařile zajistil Petr B. Novák.

Výčet hry je pestrý, kde začít? Začně-
me v zemi XY, zmítané krvavými konflik-
ty mezi diktátorskou vládou a povstalci. 
Násilí a nelidské jednání vyplňuje životy 
lidí na obou stranách a nikdo netuší, zda 
se zítra nestane další obětí. Šestnáctile-
tá dívka Bitis v podání Teresy Branny si 
prošla takřka dokonalým peklem, když 
ji vládní jednotky znásilnily a jejího dě-
dečka a bratra chladnokrevně zastřeli-

ly. Na druhé straně konfliktu stojí Cor-
vus, voják, který se účastnil masakru Bi-
tisiných blízkých. Svůj herecký talent 
mu propůjčil Martin Hruška, známý spí-
še pro své vtipné role „lidových pod-
pantofláků“. Jeho poklidný život se oct-
ne v troskách (a to doslova), když po-
vstalci srovnají jeho dům se zemí a on 
se navíc musí dívat, jak jeho ženu a sy-
na upalují zaživa.

Zatímco v jednom šťastnějším koutu 
světa… Lidé „tak trochu“ jako jsme my, 
trošku přesyceni konzumem a malinko 
otrávení výpary svých monotónních ži-
votů, mají svůj oblíbený televizní pořad. 
Náplní této reality show nesoucí výmluv-
ný název Uprchlíci jsou zdevastované 
osudy lidí ze země XY. Ten, jehož neštěstí 

vyhodnotí diváci jako nejstrašnější, získá 
vytoužený status politického uprchlíka. 
A diváci jsou nároční. Zřejmě to nebyl 
osud, kdo chtěl, aby tajemný svět médií 
posadil Bitis a Corvuse do jednoho stu-
dia a vybízel je, aby své utrpení přemě-
nily v prostředek k získání azylu a k udr-
žení pozornosti divácké masy.

Otevřeně smekám před všemi herci, 
především před Teresou Brannou a Mar-
tinem Hruškou, jejichž zdeptaní uprch-
líci, nervózně těkající očima před bezcit-
nými objektivy kamer, mi připadali více 
než explicitní. Byli skuteční. Ke všemu 
bylo jeviště obsypáno televizními ob-
razovkami, na kterých mediální tým To-
máše Drápely snímal obličeje uprchlíků 
při jejich výpovědích. Tyto bych nejlépe 

charakterizoval jedním slovem: syrovost. 
Sama upoutávka varuje: v inscenaci jsou 
použity hrubé vulgarismy, scény extrém-
ního násilí a surový sexuální obsah. 

Uprchlíci jsou tak těžce vydělávající 
senzací, kde se nejstrašnější lidské utr-
pení transformuje v obrovské koláče sle-
dovanosti. Lidské emoce, často až děsivě 
slepé, snadno dovolí médiím namíchat 
lidem žijícím v blahobytu libovolný kok-
tejl. Pravděpodobně si vás jak během 
Uprchlíků, tak i po jejich skončení, na-
jdou otázky typu: Charakterizuje člověka 
více soucit, nebo radost a vzrušení z ci-
zího neštěstí?

Dokážete-li se alespoň trochu ptát, 
měli byste do Jihočeského divadla zajít.

Jan Dvořák

emma Vrbová v létě 
lenoší…

„Ano, je to tak. Vůně domova. 
Za humny. Lehnout si do trávy. Po-
případě na patchworkovou deku, 
kterou Vám maminka před jede-
nácti lety ušila na cestu do Skan-
dinávie. Dvoulitrová zázvorka za 
zavádějící cenu. Do skleniček Ikea. 
Jedna za devět korun. Liliový kví-
tek na okraj. Moře v zahradní ha-
dici. Ach, jak já se zase těším na Jih 
(mojí zahrady)!“

Proč sedět 
doma jako sud? 
Proč nejít do Sudu!

Studentské Univerzitní Divadlo 
plánuje další Literární šleh na 18. 
června. – s hlavním hostem Sva-
tavou Antošovou, známou spisova-
telkou a básnířkou.

Sám Miroslav Boček doporučuje 
multikulturní festival Refufest, ko-
naný 21. a 22. srpna a organizova-
ný občanským sdružením Berkat. 
Ačkoli se bude konat v Rakovicích 
u Písku, vystoupí zde nejspíš i di-
vadelní skupina Barevný děti.

Eva Brožová

l é To S e S o l n i c í a Ba z i l i Ko u

 11. června ve 20 hod zahrají folkový Písničkáři do nepohody, a to Petr Linhart 
 (Majerovy brzdové tabulky), Klára Šimková a Markéta Havlová. Vstupné 90/70 
 Korun českých.

 17. června ve 20 hod zahrají -123 minut. Jazz rocková kapela vystoupí na 
 podporu AKCE CIHLA v jihočeském regionu. Vstup 150 Kč.

 18. června se skloubí absurdita, africké tanečnice a benefice ve jménu Arte 
 della Tlampač (ČB) a TiDiTaDe (Praha). Začátek akce v 19 hod, vlezné 150/130 Kč.

 19. června ve 21 hod zahraje Maraca (Zlín) - mystic world music. Vstup 130/100 
 Korun českých.

 26. června ve 21 hod Solnici opět rozezní world music. Tentokrát kapela 
 Ekvátor. Vlezné činí 150/120 Kč.

Bazilika

 17. června ve 20 hod: Tanec Praha 09 - NANOHACH / Nigel Charnock: Miluj  
 mě. Na představení nevhodné pro děti vlezné činí 150/120 Kč.

 24. června ve 20 hod: opět Tanec Praha 09 - Compagnie Drift (Švýcarsko): 
 Sound Machine. Poetika představení je silně ovlivněna surrealismem,  
 dadaismem a absurditou. Vstup 180/150 Korun českých.

Červenec a srpen - představení se konají na nádvoří budějovické radnice. 
V případě nepřízně počasí v klubu c.k. Solnice.

 8. července ve 21 hod zahraje slovenské kytarové duo Longital.
 15. července ve 21 hod navštíví nádvoří harmonikář, skladatel, herec, spisovatel 

 a cestovatel Václav Koubek spolu s kapelou.
 29. července zahraje irská kapela The Pale. Folkrock se ska rytmy začne ve  

 21 hod.
 12. srpna v 18 hod nádvoří rozešťastní Teátr Víti Marčíka a Tři zlaté vlasy.
 19. srpen bude ve jménu tradiční irské a skotské hudby. Irish Dew ve 21 hod. 
 26. srpna ve 21 hod zahraje a zazpívá Gabriela Vermelho a Zimbowa. Lidové 

 písně s latinským, jazzovým i rockovým nádechem.

Bližší informace a info o předprodeji na www.bazilika.cz. 

 uPrchlíci Solidarita a koláče sledovanosti jedno jsou…

milan Brabec 
a jeho léto

Ideální léto? Kolo, aspoň jedna 
noc pod širákem, pěší poznávání 
krás jihočeských, utužování in-
ternacionálních přátelství a vo-
da. Bez té by to v žádném případě 
nešlo, prohlašuji jakožto největší 
kachna, která nevydrží v lodi jen 
sedět a musí vedle ní v tom úžas-
ném živlu průběžně poplavávat. 
Ať už se po vodě plavíte nebo v ní 
plavete, její kouzlo je nevyčerpa-
telné.

Všechny body z úvodu lze také 
ideálně skloubit od 27. července 
do 2. srpna ve vodáckém areálu 
v Českém Vrbném, kde se už po-
čtvrté koná festival vodních spor-
tů Wave 2009. Není to jen na ču-
mendu, ozkoušet si také můžete 
divokou vodu na vlastní kůži (do-
slova). A po večerech navíc může-
te zapařit na rockové kapely. Bed-
livě sledujte 
www.wave-festival.com. 

 POSLEDNÍ SLOVO 
Červen – loučení čas. Zas
 Tak je to tu zas. Loučení. Nutné k tomu, 
aby po prázdninách mohlo něco nového 
zase začít. Ale smutné, jak tak bývá. 
Vždycky, když Vedneměsíčník opouští další 
várka dostudovavších studentů, kteří zamíří 
do přespolí za vysokoškolským studiem, při-
jde mi, že naše město o něco zchudne. O ši-
kovné, inteligentní a zábavné lidi (protože 
ve Vedneměsíčníku jiní přece nejsou). 
 Ale utěšuji se, že za pár let, po studiích, se 
vrátí. Ne všichni, neboť přespolní dekadent-
ní velkoměsta, tepající vábivějším rytmem 
než rodné skorovelkoměsto, jich nemálo 
pohltí a uchvátí. Ale část jich přesto zavítá 
zpět domů.
 Jenže co naše Pájuška šéfredaktorka? Ro-
diče ji přestěhovali do Jihlavy, odmaturova-
la, tudíž opouští Vedneměsíčník, a studovat 
na vysoké bude jinde než v Budějcích. Ten-
tokrát je to loučení definitivně definitivní. 
Smutnější o to více pro ty, kteří jsme zažili, 
jak na nás v redakci cenila zuby (v úsměvu) 
a vládla pevnou a organizačně schopnou 
rukou, aby vše klapalo, jak má (a taky kla-
palo), zatímco ruka druhá přihazovala další 
hrsti a hrsti nápadů. Takovou šéfredaktorku 
aby pohledal. Nejenže časopis přetékal tex-
ty (museli jsme o jednu stránku zatnout ti-
pec rozháraným studentským poetům, ji-
nak by se nám tam všechno nevešlo), ale le-
tos poprvé uspořádal i vlastní kulturně-spo-
lečenskou seanci v literární kavárně. Dru-
há bude následovat 19. června, tak se přijď-
te rozloučit a užít si předprázdninový ve-
čírek. A podívat se, jak se novému vedení 
redakce začnou vzápětí rosit čela nad pře-
vzatou zodpovědností. Jo, jo, šéfování je ře-
hole. Vždycky.
 Jak jsem říkal. Loučení. Smutné. Ale tak už 
to chodí. To je život. Je třeba se oklepat a je-
de se dál.

Milan Brabec, poradce redakce

CHCETE TVOřIT S NáMI?
Líbí se vám Vedneměsíčník?
A chtěli byste do něj také něco na-
psat? Další číslo začneme připra-
vovat v září, ale hlásit se nám na 
redakčním e-mailu vednemesic-
nik@centrum.cz můžete už dnes. 
Nechte přes léto bobtnat svou 
fantazii, sbírejte materiál a na 
poprázdninové redakční schůz-
ce nás překvapte šokujícími té-
maty. Nebo se s námi podílejte na 
historicky unikátním čísle Vedne-
měsíčníku, které bude věnováno  
20. výročí Listopadu 89.
Vedneměsíčník každoročně pro-
chází „generační“ obměnou 
– buďte tou novou generací prá-
vě vy. Slibujeme zkušenost k ne-
zaplacení. A útratu služebně star-
ších redaktorů na redakčních 
schůzkách k zaplacení.


