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Tomáš Erhart
Při zmínce o roce 1989 se mi vy-

baví mimo jiné i kniha George Or-
wella 1984. Ta mě kdysi při přečtení 
šokovala představou absolutní to-
tality, ve které je svoboda neexis-
tujícím slovem a dodnes je to z mé-
ho pohledu jedna z nejstrašlivějších 
vizí budoucnosti. Nemyslím si, že by 
snad bez revoluce v roce 89 mohla 
současnost vypadat takhle. Ale ne-
dovedu si představit, že bych chtěl 
žít v systému, pro který je taková 
vize téměř ideálním stavem. Co pro 
mě tedy znamená listopad 89? Pře-
devším konec takové vlády v Če-
chách, jaká touží vládnout stádu ne-
svobodných ovcí.

Vážení čtenáři

je tomu bezmála dvacet let, co studenti otřásli Prahou, celým Československem a od základů 
nabourali komunistický režim vládnoucí naší zemi, naší vlasti.
 Cenzura názorů a tisku. Ubíjení našeho vlastního myšlení. Potírání individualismu 
(sledujte komiks na poslední straně). Brainwashing. Vytváření nemyslících mas z každého 
jednotlivce. Člověka, studenta, dítěte… Další a další lživé, zmanipulované informace vy-
nášené na světlo světa našimi médii. Sliby politiků. Jejich nekončící, úmorné proslovy o vý-
chově mladších generací a úžasně, ne-li dokonale, nastaveném systému. O podpoře mla-
dých umělců. Cenzura pro mě neznamená podporu. Ani svobodu. Vlastně nic z toho, co oni 
hlásali. Snažili se hlásat. Někteří naslouchali. Velice bedlivě naslouchali. A pak to přišlo. Rok 
1989. Ti, kteří už toho měli dost, se začali projevovat. Konečně. Hlasitěji a hlasitěji. A kdo? Pře-
ce ti, na kterých celá naše společnost stála, stojí a bude stát. Ti, které se snažil komunismus 
už od počátku dostat na svou stranu, nebo je alespoň dostatečně ovlivnit, zneškodnit. Ti, kte-
ří byli odebráni rodičům, dáni do škol a tam zbavováni „nevhodného“ vlivu svých vlastních 
rodin. Rodičů, již si ještě pamatovali tu dobu před komunismem. Dobu bez soudruhů, sou-
družek a soudružčat. Děti, studenti. To oni ukončili čtyřicet let nadvlády. Nadvlády ne dobře, 
skvěle, ale špatně nastaveného systému. Čtyřicet let. Konečně přišla ta změna, jakou si každý 
z nás přál. V jakou dlouho tajně doufal, tajně věřil a kterou tajně přinejmenším v duchu pod-
poroval.
 Celý svět si spojuje rok 1989 s pádem Berlínské zdi. My to však vidíme trochu z jiné stra-
ny. Sametová revoluce. Něžná revoluce. Můžete jí říkat, jak se vám zlíbí. Jen jedno jí upřít ne-
můžete. Stala se a během chvíle změnila myšlení lidí. Náhle si totiž uvědomili, že nejsou jen 
pasivními diváky. Přestali donekonečna vysedávat doma, sledovat, co se okolo děje, a bed-
livě naslouchat. Zapojili se. Něco dokázali. Podíleli se na vytvoření lepší budoucnosti. Pro 
nás… Nikdo nečekal, že se lidé, po celé ty roky utlačovaní, postaví za jednoho jediného, 
údajně mrtvého studenta.
 Sametová revoluce toho přinesla zkrátka hodně. Koneckonců už se nemusíme bát o na-
še poštovní zásilky (pokud je neposíláme přes Českou poštuJ), nemusíme se bát nedostatku 
pomerančů a podobných klišé. Na druhou stranu Francouzi nás mají ještě dnes zakreslené 
do mapy nejen jako Československo. Určitě jste slyšeli o Podkarpatské Rusi. A konečně naši 
rakouští sousedé si myslí, že nemáme mikrovlnku. Jen jedno mě přece zaráží. Čtyřicet let před 
revolucí naši politici slibovali zlepšení. Dalších dvacet po revoluci slibují opět zlepšení. Zlep-
šují, zlepšují, zlepšují… Mají vůbec ještě co zlepšovat? Nevylepšují jen svůj současný rozpo-
čet? A tak mi na mysli vyvstává poslední otázka. Budou i po výročí Sametové revoluce zlep-
šovat?
 Již jste si jistě domysleli téma tohoto čísla. Ano, správně. Sametová revoluce. Rozhovor 
s divadelníkem Jiřím Šestákem. Rozhovor s bývalým studentem Martinem Ehrlichem. Oba  
stáli v předních liniích revoluce.
 Kromě revoluce se však dočkáte i svých oblíbených rubrik. Nevíte, co podniknout o dlou-
hých, podzimních večerech (kromě čtení Vedneměsíčníku samozřejmě)? Ať žije film. Nechte 
se inspirovat plánem premiér na podzim 2009 anebo Hanebnými pancharty, které jsme sa-
mozřejmě také vynechat nemohli.
 Láká vás studium v zahraničí? V Americe už byl přece každý. Buďte originální. Co třeba 
Norsko? Nevíte, jak oslavit narozeniny? Že trochu předbíhám? Jeden takový nápad bychom 
pro vás měli. Speciálně pro Vás…
 Příznivci umění, ať už hudebního nebo výtvarného, určitě ocení koncert Blakfish s téměř 
dokonalou fotografií nebo vystoupení kapely Kill The Dandies! ve Velbloudovi a fantasy fajn-
šmekři se určitě alespoň pozastaví nad jménem Vladimíra Šlechty.
 Jen poslední technická poznámka. Jako už skoro tradičně, pořádá redakce vašeho ob-
líbeného plátku VDM literární večer. Tentokrát spíše párty. Vánoční párty. Své tématicky za-
měřené výtvory v jakémkoliv rozsahu a provedení (s jedním omezením přece: musí se vejít 
do literární kavárny Měsíc ve dne) nám opět zanechávejte na baru. Odměna bude sladká… 
Více informací v pozvánce dole na této straně.

Příjemné čtení přeje Petr Kuthan, šéfredaktor

Budeme jim říkat třeba Petr a Franta.
Petr je úplně normální kluk, co chodí na 

střední. Po večerech si docela rád zajde do 
hospody, kde mu čas od času nechtějí nalít, 
anebo chodí s holkama do kina. Osvojil si 
už některé způsoby starších lidí, a tak čas od 
času nadává na politiku nebo třeba na vy-
soké ceny. Minulý pátek se ale s kámošema 
dohodl, že pojede na koncert jedné světo-
známé kapely, která při svém turné projede 
i přes Vídeň. Všichni nasednou do auta a ce-
lou cestu do Rakouska si užijí ve stylu takřka 
královském…

Franta je taky úplně normální kluk, co 
se narodil jenom o dvacet let dřív. Nepustili 
ho na střední, a tak ve svých osmnácti na-
stoupil do učení. Po večerech si docela rád 
zajde do hospody, kde za stoly sedí víc es-
tébáků než normálních hostů. Na politiku 
tam radši nenadává, protože je rád za to, 
že může bydlet na internátě, a nechce o něj 
přijít kvůli několika zbytečným podřeknu-
tím. Světoznámá kapela si může přijet tře-
ba až do Gmundu, Franta se stejně za hra-
nice podívá nejdřív za sto let…

 „Chodili jsme s pasem 
v kapse připraveni 
kdykoliv zmizet,“ 
vzpomíná 
martin Ehrlich

Martinovi Ehrlichovi bylo v době re-
voluce právě dvacet tři let. Studoval  
Vysokou zemědělskou školu v Českých 
Budějovicích a patřil k těm lidem, kte-
ří stáli na kašně a promlouvali k davu 
o tom, co je třeba udělat, aby se po čty-
řicet let trvající komunistický režim stal 
minulostí. 

Nyní je Martin Ehrlich starostou 
v Mokrém Lomu. A revoluční dny má 
stále v paměti.

Vánoční párty
Krásného dne prosincového 

- v pátek osmnáctého od 
krásných osmnácti hodin 

- v literární kavárně Měsíc ve 
dne - rozjede se vánoční párty, 
jak má být. Všichni jsou zváni! 
Kulturní program a společnost 
redaktorů vašeho oblíbeného 
plátku Vedneměsíčník, to vše 

na lll. literárním večeru! 

Taky se už těšíte na Vánoce? 

Nejistý podzim v barvě sametové

pokračování na str 2

pokračování na str 2
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Pro bystré hlavičky: Najděte v těch 
dvou příbězích pět rozdílů.

Mezi Petrem a Frantou je dvacet let. 
Dvacet let, které ale změnily tolik, na co 
byla v minulosti potřeba celá staletí. Ne-
třeba připomínat, o co na konci podzimu 
1989 šlo a kdo koho vystřídal u kormidla 
moci nebo kdo tam sedí dodnes. Jiskra 
17. listopadu vyvolala detonaci v celé re-
publice a ušetřena jí nezůstala ani krajina 
jihočeská. Dění v hlavním městě se po-
měrně rychle promítalo i do života na-
šich rodičů a my se po dvaceti letech mů-
žeme podívat, jak moc nahlas cinkaly klí-
če na jihu Čech.

Po pátečním incidentu 17. listopadu 
v Praze panovalo v československých 
médiích dusné a trapné ticho. Informace 
byly jako na příděl, kterého se nikomu ne-
dostávalo – hlavně ne novinám a televizi. 
Jako první tedy zareagovali ti, kteří měli 
k celé akci nejblíž – pražské školy a diva-
dla. Už v neděli se ale zpráva o srážce na 
Národní třídě dostala i do ostatních krajů.

„V neděli večer jsme se s kolegy sešli 
v Malém divadle, kde bylo později zalo-
ženo místní Občanské fórum,“ vzpomíná 
jeden z přímých organizátorů budějovic-
kého listopadu, tehdy herec, dnes ředitel 
Jihočeského divadla Jiří Šesták. „Diskuto-
vali jsme o tom, co bychom měli dělat a já 
jsem pak volal do Prahy, kde byl v Divadle 
Na Zábradlí hlavní stávkový výbor všech 
divadel, abychom dostali nějaké oficiální 
prohlášení. To mi do telefonu diktovala 
jedna ze stávkujících, v půlce ho ale mu-
sela přerušit, protože slyšela, že do Prahy 
jedou od Kladna tanky – tady vidíte, jak 
bylo všechno hektické a nejisté, nikdo si 
nemohl být jistý, co se stane, všichni měli 
v živé paměti demonstrace ze srpna 1969, 
kdy proti nim zasahovalo vojsko“

Reakce potrefených, tedy dvojjediné 
strany a vlády, na sebe nenechala dlouho 
čekat: „Rada jihočeského Krajského ná-
rodního výboru odsuzuje toto počínání…
divadla byla zřízena socialistickým státem 
k uspokojování potřeb občanů a nemů-
žeme souhlasit, aby byla zdrojem neklidu 
a chaosu…“ píše se v oficiálním komuniké 
JčKNV vedle zprávy o nedostatku jablek. 
Stránky novin plní rozhořčená stanoviska 
pracujících kraje, kteří vehementně odsu-
zují jakýkoliv pokus o puč nebo dokonce 
o rozvrat zřízení v naší vlasti.

„V těch prvních dnech všechno pro-
bíhalo tak nějak divně. Hned v pondělí, 
kdy jsme jako divadlo vstoupili do stáv-
ky, jsme šli manifestovat na náměstí, kde 
stálo asi padesát studentů s amplionem. 
To bylo všecko, ostatní lidé zabíhali do 
obchodů, spousta vysokoškoláků zůstala 
doma a nechtěla s tím vším mít nic spo-
lečného,“ vzpomíná Šesták. „Až tak tře-
tí nebo čtvrtý den se lidé začali přidávat, 
souviselo to i s tím, že do té doby o nás 

v novinách vůbec nepsali. My jsme jako 
divadlo byli ale ekonomicky soběstační 
a nezávislí, měli jsme k dispozici vlastní 
auta, tiskárnu a spoustu lidí, takže jsme 
třeba na té tehdejší Jihočeské pravdě ne-
byli úplně závislí.“

Ačkoliv sametová vlna probíhala po 
republice už několik dní, většina lidí o ní 
neměla téměř nebo vůbec žádné in-
formace. V jiných naopak klokotalo od-
hodlání udělat NĚCO, ale organizace z po-
chopitelných důvodů pokulhávala. „Jez-
dili jsme do továren debatovat s dělníky, 
několikrát ale došlo k dost komickým si-
tuacím,“ vzpomíná Šesták. „Ředitel pod-
niku třeba zavřel bránu a nepustil nás do-
vnitř, takže na nás dělníci volali přes plot, 
ať k nim jdeme. My jsme zase volali, že ne-
můžeme, oni na nás křičeli, co mají teda 
dělat. My jsme volali, ať udělají stávku, oni 
zase volali, že neví, jak se to dělá…samo-
zřejmě tenkrát spousta lidí ani netušila, co 
je to stávkový výbor, jak tyhle věci práv-
ně ošetřit.“ 

Jak již bylo řečeno, protestujících na 
náměstích po celé republice stále při-
bývá a našla se i nová páka na prosazení 
požadavků – ve vzduchu se vznáší hroz-
ba generální stávky. Zastavení veškerého 
pracovního provozu od Aše až po Košice 
by mělo vychýlit střelku politického kom-
pasu po čtyřiceti letech o něco málo do-
prava – ne všude, ovšem. Ještě několik 
dnů před stávkou (která se nakonec sa-
mozřejmě uskutečnila) se v novinách 
píše, že „…Hodina v českobudějovickém 
závodě Mlékárenského podniku zname-
ná tři tuny másla, osm tisíc litrů mléka, 
1200 kilo tvarohu, při stávce by děti přišly 
o tisíc litrů mléka – to přece nikdo nechce. 
Proto ani tam včera odpoledne stávkové 
tendence neměli.“

Bohužel, nebo spíš bohudíky, měli. 
Nezůstalo jen u „tendencí“, ale přešlo se 
pro změnu i k činům. Sedmadvacátého 
listopadu, v předvečer výročí narození 
Bedřicha Engelse, se po celé republice 
rozezněly sirény, signalizující stodvaceti-
minutovou protestní stávku. Kromě toho 
se hlavní budějovické náměstí (tehdy ješ-
tě pojmenované po Janu Žižkovi) zaplnilo 
padesátitisícovým davem (zhruba polovi-
na obyvatel dnešních Budějovic).

Generální stávka byla v odstupném 
hodnocení prubířským kamenem celého 
sametového převratu. Kromě nesporné-
ho významu pro vnímání politické reality 
řadovými občany ČSSR totiž vyslala i jas-
ný signál do zahraničí a připravila půdu 
pro návrat řady emigrantů, o nichž se do 
té doby nesmělo psát ani v novinách. Kro-
mě toho ovšem odstartovala i průvody 
všudypřítomných pánů s kufříky a špi-
čatými botami, kteří brzy měli ukázat, zač 
je toho loket. 

Taková skepse ale přeci jen není na 
místě, vždyť hlavně díky jednomu sych-
ravému a nevlídnému večeru před dva-
ceti lety si dnes můžeme koupit třeba me-
louny nebo tepláky adidas.

A třeba ve Vídni. 
Václav Rameš

„Chodili jsme s pasem 
v kapse připraveni 
kdykoliv zmizet,“ 
vzpomíná 
martin Ehrlich 

Jak tehdy vypadal obyčejný školní 
den? 

„Den vysokoškoláka vypadal jinak než 
den středoškoláka. V roce 1989 jsem byl 
v pátém ročníku vysoké školy. Ráno jsem 
jel z koleje do školy. Museli jsme sedět na 
všech přednáškách, protože systém stu-
dia byl jiný, nebyly žádné kredity. Všech-
no se muselo poctivě odsedět. Pozitivum 
bylo, že už jsem měl po vojenské katedře, 
tak jsem nemusel každé dva týdny na „bu-
zerplac“, jako dva roky před tím. A špatné 
bylo to, že nám přidali rok marxismu, pro-
tože jsem měl díky specializaci o rok pro-
dloužené studium. Měli jsme vědecký 
ateizmus a na něj soudruha krajského cír-
kevního tajemníka. Už od začátku bylo 
pro mě těžké, skládat zkoušky třeba z po-
litické ekonomie a dějin revolučního 
hnutí a podobných nesmyslů. Byly to ta-
kové slátaniny, že mozek si to odmítal za-
pamatovat. Měl jsem s tím jako věřící člo-
věk problém, protože se tam nedalo sou-
hlasit prakticky s ničím. I moji spolužáci, 
kteří nebyli napojeni na jakoukoliv církev, 
viděli, že to jsou slátaniny, a tak se se sou-
druhem církevním hádali „za mě“. Také  
proto jsem byl rád, když pak přišla revolu-
ce a já z toho nemusel skládat zkoušku.“ 

Jak vypadala vojenská cvičení, která 
jste zmiňoval?

„Dva roky, tedy čtyři semestry, jsme 
se jeden den v týdnu nechávali buzero-
vat od ignorantů, kteří nechtěli nebo ne-
mohli sloužit v normální armádě. Byl tam 
plukovník – vedoucí katedry, pod ním 
podplukovníci a další šarže, včetně pra-
porčíků, kteří zajišťovali technický servis 
pro vojáky. A všichni měli navrch. V to-
talitě má totiž navrch ten, kdo je spřažený 
s vládnoucí třídou. A člověk nemůže nic, 
když něco řekne nebo udělá, tak jen risku-
je, že bude vyhozen ze školy nebo ze za-
městnání, že budou nějakým způsobem 
šikanovány jeho děti a členové jeho ro-
diny. Takže my jsme museli, jak se říká, dr-
žet hubu a krok. 

Přišli jsme tam v sedm ráno, převlíkli 
jsme se do zelených hadrů, přes rameno 
jsme si dali žebradlo, v tom jsme měli sešit 
a učili jsme se „bránit socialistickou vlast“. 

Čtyři semestry, šedesát dní, dva měsí-
ce života a ještě měsíční závěrečný výcvik, 
na kterém jsme byli v Prachaticích, to jsou 

tři měsíce. Tři měsíce na vysoké škole úpl-
ně ztracené. Výhoda nakonec byla ta, že 
jsme potom nemuseli na dva roky na voj-
nu, šli jsme jen na rok.“

Jak jste se vyrovnával s buzerací těch 
lidí, kterou jste musel trpět?

„To je otázka, která je součástí širšího 
problému, a ta je, jak se vyrovnat s totali-
tou. S tím, že člověka něco omezuje, něco 
mu brání v jeho svobodě. A já jsem to řešil 
tak, že jsem si uchovával vnitřní svobodu. 
Uvnitř jsem věděl, že jsem svobodný. Ni-
kdo mi nemůže vzít to, co si myslím, jak 
myslím, s kým se scházím a s kým o všem 
mluvím. 

To byla vnitřní svoboda, kterou žádný 
režim nemohl zlomit. Tím se dala ta oře-
zaná vnější svoboda nějakým způsobem 
nahradit. Pokud člověk chtěl veřejným 
způsobem protestovat proti omezování 
osobní svobody, tak riskoval například 
persekuci svých blízkých. A vzhledem 
k tomu, že jsem nechtěl ohrozit další ak-
tivity, do kterých jsem byl zapojený, dal-
ší lidi, kteří na mě byli navázaní, tak jsem 
neriskoval žádný veřejný konflikt nebo 
konflikt s vládnoucí mocí, už kvůli tomu, 
abych zachoval utajení svých ostatních 
aktivit.“

Jak jste se dostal do centra dění? Kdy 
přišly první náznaky?

„Náznaky jsme zachytávali od začátku, 
protože jsme pravidelně poslouchali Svo-
bodnou Evropu, takže jsme věděli o tom, 
co se děje v Praze. Ale v Budějovicích ješ-
tě nic nikde nebylo. Pondělí 20. listopadu 
začalo úplně normálně, šli jsme do ško-
ly. A protože bylo patrné, že se o víkendu 
něco dělo, a ačkoliv se zdálo, že to je ome-
zené jen na Prahu, chtěli jsme se domluvit 
co a jak. Někteří z nás se ale už v neděli ve-
čer nebo v pondělí ráno vypravili do Pra-
hy, aby zjistili, co se doopravdy děje. 

My jsme přes den absolvovali část vý-
uky a pak, jak jsme se dozvídali víc a víc, 
bylo nám jasné, že je to poslední den, pro-
tože nastoupíme do stávky. Když se vrá-
tili kolegové z pedagogické fakulty, řek-
li nám, že všichni stávkují a proč my ješ-
tě nestávkujeme. 

Sešli jsme se večer v menze – kdo měl 
zájem. Neodvažuji se odhadnout, kolik 
nás tam bylo, jestli sto, sto padesát lidí… 
Radili jsme se co a jak A někteří nejmeno-
vaní soudruzi se nám snažili říct, že tohle 
ne, že se to „samo vyřeší“ a že není třeba 
stávkovat... 

Bylo zapotřebí dát dohromady stáv-
kový výbor. A já jsem měl už průpravu 
z oddílu, měl jsem už za sebou nějaké zor-
ganizované akce. Vycítil jsem, že teď zrov-
na je čas bojovat. U skautů nás naučili ří-
dit se heslem „buď připraven“, a tak jsem 
věděl, že je třeba do toho jít.“

Soudě podle situace v okolních stá-
tech se dalo předpokládat, že se něco 
změní. Jak rozsáhlou změnu jste oče-
kávali?

„Od začátku jsem očekával pád, zhrou-
cení vládnoucí strany a návrat k demokra-
cii. Věděli jsme, že to je buď a nebo. Proto 
jsme také s sebou nosili pas, protože jsme 
věděli, že pokud to nevyjde, tak všichni 
skončíme v lochu – minimálně my, kte-
ří jsme se angažovali a byli jsme vidět 
vepředu. Proto jsme věděli, že nám jde 
o všechno.“

Co jste dělali uvnitř stávkového vý-
boru? 

„Celou noc jsme vymýšleli, jak ta stáv-
ka bude vypadat. Protože stávka nespočí-
vá v tom, že se studenti seberou a poje-
dnou domů. Museli jsme být aktivní. A tak 
kromě toho, že jsme psali a roznášeli letá-
ky, monitorovali činnost VB, krajského vý-
boru strany, jsme tedy vymýšleli, jak ráno 
zahájit stávku. Aby se studenti sešli a my 
už předložili koncepci, vyhlásili stávku, 
dali to vědět orgánům obou fakult. Tím 
jsme strávili první noc. Ráno jsme stávku 
zahájili, zaúkolovali jsme studenty, aby 
se rozprchli po Budějovicích a vysvětlo-
vali lidem, proč stávkujeme a co chceme. 
A herci z Jihočeského a Malého divadla 
také stávkovali.“

Jak jste si mezi sebou dávali vědět? 
Odposlouchávali vám telefony?

„S odposlechem jsme počítali. Nevím, 
jestli to bylo druhý nebo třetí den stáv-
ky – přišli příslušníci v civilu, že na VB při-

šel anonym, že na kolejích, kde jsme měli 
stávkový výbor, je bomba. A tak tu naší 
místnost prohledávali. My jsme počítali 
s tím, že to tam chtějí napíchnout, snažili 
jsme se tam s nimi být a koukat jim pod 
ruce. Ale do dneška nevím, jestli něco vě-
děli, nebo ne, protože StB fungovala až do 
začátku roku 1990.“ 

Jaký máte nejsilnější dojem, vzpo-
mínku z té doby?

„Těch silných dojmů je hodně. V prv-
ním týdnu stávky jsem měl narozeniny, 
23. listopadu mi bylo 23 let. Přijel jsem 
domů po 4 dnech, kdy jsem byl nepřetrži-
tě v hlavním štábu stávkového výboru na 
kolejích, kde jsem spal na židličkách. Ro-
diče mi popřáli a já jsem padl do postele, 
ale nemohl jsem vůbec usnout, jak jsem 
pořád přemýšlel o tom, co je ještě třeba 
zařídit a udělat. Nebyl jsem schopný se 
vymanit z toho dění. 

Ale jeden z nejsilnějších dojmů je z ge-
nerální stávky, kdy na náměstí stálo pa-
desát tisíc lidí, což je polovina Budějovic. 
A všichni byli s námi a skandovali. Tenkrát 
mi došlo, že tohle už se nedá zastavit, že 
už nejsme na prahu svobody, ale za tím 
prahem a že se všechno zlomilo.“ 

Jaké to bylo stát před tím davem?
„Je to strašně zvláštní pocit. Dokonce 

jsem si chvílemi říkal ,drž se na uzdě´, pro-
tože ten dav, když ho nějakým způsobem 
rozpohybujete, tak je schopný udělat co-
koliv. Kdyby se tam naskytl šikovný ma-
nipulátor, tak ti lidé jsou pod jeho ve-
dením schopni jít a něco rozmlátit. Je to 
dav a i když se tam najde nějaká chlad-
ná hlava, tak ten zbytek ,masy´ - i když 
nerad používám toto slovo, protože po-
tlačuje individualitu člověka - je schop-
ný čehokoliv. Proto jsem hrozně rád, že se 
tohle podařilo uhlídat a že šlo jen o nad-
šení lidí. A ti lidé si odnášeli dobrý pocit, 
že jsou součástí něčeho většího a že se 
něco mění. Nedošlo k žádnému násilí, což 
je dobré.“

Zasahovali jste potom do předávání 
moci tady v Českých Budějovicích? 

„Ne, my jako studenti jsme si ucho-
vávali svou nezávislost na politické moci 
a v rámci nově získané akademické svo-
body jsme se nechtěli na nic vázat. Trvali 
jsme na splnění požadavků s tím, že jsme 
vědomě byli tou hybnou silou, kterou jen 
tak někdo neovlivní. Protože student je 
člověk, který je nezávislý, má kritické myš-
lení. Není snadné ho korumpovat, protože 
nemá rodinu, je sice možné ho vyhodit ze 
školy, ale přesto je to nejsvobodnější síla 
ze společnosti, která může něco změnit.“

Jaké jste měl představy o vývoji po-
litiky porevoluční doby?

„Já jsem doufal, že zvítězí pravice, sa-
mozřejmě. Doufal jsem ve většinovou 
pravicovou politiku.“

František Linduška
Já osobně jsem rok 1989 neprožil. 
Narodil jsem se až o pět let později 
a svou svobodu jsem vnímal a stá-
le vnímám jako základní princip lid-
ského bytí. Naší generaci, tedy pře-
devším generaci těch, kteří se na-
rodili až po revoluci, je svoboda kaž-
dodenním chlebem, svoboda, bez 
níž si náš svět už neumíme, nebo 
nechceme, ani představit. Avšak 
myslím si, že tato stinná stránka na-
šich dějin by neměla být odsouvá-
na do pozadí, ale naopak stále při-
pomínána. Tisíce tichých obětí by 
neměly jen tak vyprchat a zůstat ve 
stárnoucích vzpomínkách pamět-
níků, neboť právě jim a mnohým 
jiným vděčíme za šperk, který sice 
není vidět, ale o to více nás utváří 
a ovlivňuje. 

adéla Sovová
Rok 1989 pro mě značí posun ke 
svobodě slova, svobodě myšlen-
ky, svobodě projevu. Na rozdíl od 
svých rodičů můžu nosit dlouhé 
vlasy, aniž bych za to byla nějak po-
tírána, můžu se bavit s lidmi, se kte-
rými se chci bavit, můžu věřit, v co 
chci, a nemusím to skrývat. Můžu 
poslouchat hudbu, jaká jen se mi 
bude líbit. Můžu říkat a psát co 
uznám za vhodné. A když napíšu, 
že „komunismus je svinstvo a bol-
ševici jsou svině,“ tak nejenže si to 
přečtete, ale mně ani neseberou 
cestovní pas. 

Emma Vrbová
Na 89. rok si moc nepamatuju, to 

víte, byly mi tehdy mínus čtyři roky... 
Narodila jsem se už v demokratické, 
nově vzniklé České republice do svo-
bodné česko-slovenské rodiny a poj-
my jako svoboda a demokracie pro 
mě byly vždycky stejně samozřej-
mé jako slova dýchat nebo polykat. 
A pak přídou naši Poradci pro redak-
ci a chtějí, abych se nad tím zamysle-
la. Samozřejmě mi jako první dojde, 
že jsem přesně ten typ člověka, kte-
rý by měl s totalitním režimem velké 
problémy. Nemám ráda míčové hry, 
sezení u táboráku ani bakelit, stu-
duju uměleckou školu... Pak jsem ale 
uvažovala dál, nad ideály mých vrs-
tevníků tehdy a dnes. Nad potřebou 
náctiletých stavět se proti autoritám. 
Když se stavěli proti režimu, byl to jis-
tě odvážný a obdivuhodný čin. Dnes 
máme svobodu, ale potřeba bouřit 
se nám zůstala, i když nemáme pro-
ti čemu. 

Nejistý podzim 
v barvě sametové

pokračování ze str 1

pokračování ze str 1

Jiří Šesták
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markéta Frouzová
Kromě toho, že máma už byla 

tou dobou ve třetím měsíci, oče-
kávajíc mého bratra, si nejsem zce-
la jistá. Jedním z výsledků obratu 
k lepšímu je čínsko-japonský mí-
šenec na podlaze v kuchyni, mam-
ky kočkopes. Jsem ráda, že můžu 
být vybíravá, ale nic se nemá pře-
hánět.

dita Penzová
Stejně jako většině mých vrs-

tevníků, ani mě rok 1989 dnes ne-
zasahuje do života v tom správném 
morálním rozměru, v jakém by bez-
pochyby měl. Namísto toho se můj 
rok 89 pojí s narozením osoby, kte-
rá ovlivňuje a pozměňuje můj život 
každý den. Cirkulující pravdou je 
fakt, že s nádechem je nenávidíme, 
a s tím stejným výdechem své sou-
rozence milujeme. 

Jan dvořák
Konec jedné absurdní epochy jak 

v naší historii, tak i v kontextu ev-
ropských dějin. Zároveň začátek ob-
dobí, na jehož konci by se s trochou 
optimismu mohlo vyloupnout něco 
jako demokracie a kapitalismus s lid-
skou tváří.

Inventura demokracie (ID), student-
ská iniciativa ke 20. výročí 17. listopadu, 
vznikla na podzim roku 2008. Jejím cí-
lem je spojit oslavy dvacetiletí naší de-
mokracie s kritickou reflexí dosavadního 
polistopadového vývoje společnosti a po-
litiky. Jedním ze zakládajících členů je tři-
advacetiletý Jiří Boudal, student sociolo-
gie a filozofie na FF UK.

Kdo stojí za vznikem ID, potažmo stu-
dentské výzvy „Dejte nám dárek k dva-
cetinám“?

„Úplně původně za tím stojí moje spo-
lužačka Tereza, která 17. listopadu 2007 
šla do samošky, politovala slečnu proda-
vačku, že musí na svátek sedět v práci, ale 
ukázalo se, že dotyčná o nějakém státním 
svátku nemá ani ponětí. To Terezu naštva-
lo. Když mi tento zážitek převyprávěla, na-
štvala i mě – to už jsme byli dva. Poté jsme 
svolali schůzku s našimi kamarády – to už 
nás bylo šest - a společně jsme sepsali do-
pis, který zval studenty a kohokoli, kdo by 
se chtěl připojit k přípravě spíše reflexe 
než oslav dvacetiletí české demokracie. 
Na ten dopis zareagovalo asi 40 lidí; když 
vznikala loňský listopad výzva, tak nás 
bylo tak 30 aktivních převážně vysoko-
školáků z pražských vysokých škol.“

Kde berete elán k činnosti, nepropa-
dáte někdy frustraci „Stejně s těma na-
hoře nic neudělám“?

„Takové frustraci nepropadáme, proto-
že to není pravda. Sice se nám nepodařilo 
prosadit nápravu čtyř legislativních ab-
surdit – všechny čtyři zákony politici na 
náš nátlak vypracovali do návrhu zákonů, 
hlasovalo se o nich, ale byly zamítnuty – 
ale přeci jen nějaký pokrok tady je a určitě 
bude mít dohru. Dá se toho udělat dost. 
Kdybychom byli profesionální, ne banda 
studentů, co na tom dělá po nocích, tak 
bychom možná dosáhli hmatatelnějšího 
výsledku.“

Co je náplní vaší snahy, co konkrétně 
děláte?

„My jsme už docela strukturovaná or-
ganizace. Jedna skupinka připravuje 
v Praze debatní cyklus k 17. listopadu, kde 
vystoupí mezinárodní hosté jako např. 
Madeleine Albrightová. Další skupinka 
připravuje anketu, která bude v listopadu 
k vidění v pražském metru na reklamních 
plochách. Jedná se o medailonky českých 
osobností, které budou odpovídat na 
otázku: Co podle Vás nejvíce schází naší 
demokracii 20 let po revoluci?

Naší hlavní činností je ale práce oko-
lo výzvy. Snažili jsme se obcházet politiky 
zodpovědné za agendu ve sněmovně. Se-
hnat politika někdy dá dost práce-“

Jak se to dělá?
„Nejdřív se musí opatřit telefonní čísla, 

což se nám dařilo zejména přes známosti 
z médií. Sejít se s některými politiky lze 
rychle, ale třeba Vítězslava Jandáka, jed-
noho z největších cyniků v otázce medi-
álních rad, jsme nesehnali vůbec. Schůz-
ku čtyřikrát zrušil, naposledy nám napsal 
20 min před schůzkou, že ho stihla zácpa. 
Dopravní. Pak se nám nepodařilo sehnat 
Mirka Topolánka, ale s ním máme úžas-
nou SMS korespondenci. Až ji zveřejníme, 
bude to, myslím, docela pecka.(smích)

Potom je potřeba obstát v rozhovoru, 
což pro lidi z akademického prostředí, 
zvyklé věcně argumentovat, je docela oří-
šek. Museli jsme se to dlouho učit, tře-
ba sledovat, jak to dělá Jan Kraus. Museli 
jsme se naučit, že politik nikdy nereaguje 
na otázku, na kterou se ho ptáte, takže 
musíte někdy i několikrát takřka herecky 
reagovat: ‚To myslíte opravdu vážně, co 
jste teď říkal?‘“

Zmínil jsi cyklus debat vztahujících se 
k 17. listopadu. Mohl bys říct, kdy a kde 
se koná a jak je přístupný?

„Je přístupný všem, kteří dorazí 9. - 
12. a 16. listopadu do Prahy, kde budou 
ve večerních hodinách probíhat debaty 
v aulách vysokých škol. Je zdarmaJ. Kaž-
dý večer bude věnován jednomu z témat 
studentského prohlášení. Toto prohláše-
ní bylo v rámci letošního roku sepsáno 
ve studentských textových dílnách a for-
muluje čtyři nejzásadnější problémy naší 
společnosti. 

Prvním tématem je nedostatečná re-
flexe naší komunistické minulosti.

Dalším je přístup ke vzdělání, způsob, 
jakým o něm přemýšlíme, jak je dotované 
a (ne)reformované a podobně. 

Třetí bod nazýváme pracovně „křehká 
demokracie“. Vlastně co je potřeba k to-
mu, aby demokracie fungovala a také se 
udržela. Většina lidí bere demokracii jako 
něco, co je tady napořád, ale to my jako 
samozřejmost nebereme. Když se o ni 
nebudeme řádně starat, tak může vel-
mi snadno padnout. Stejně tak nástupy 
dřívějších totalit – nacismu, komunismu 
- byly velmi nenápadné a vznikly v de-
mokracii. 

Dále je to role ČR ve světě; když jsme 
toto téma připravovali, ještě jsme netušili, 
že postavení ČR dospěje až do tak tragic-
ké podoby mezinárodní ostudy.“

K čemu vybízí ID nás, občany?
„Náš odkaz, kterým bychom rádi zlo-

mili ono většinové smýšlení, je prostý: 
Demokracie není jen systém voleb a vý-
běru zastupitelů, nýbrž zřízení, ve kterém 
má každý část zodpovědnosti za kontrolu 
těch mocných. A tu nemůže na nikoho 
delegovat. To spočívá v tom, že si musí-
me umět vysledovat kauzy déle, než nás 

to baví, vzpomenout si, co ten který po-
litik říkal či dělal loni a předloni… Dokud 
se toto nenaučíme, tak naše demokracie 
bude stále posttotalitní, postnormalizač-
ní.“

Myslíš, že tento nezájem pramení 
z toho, že na rozdíl od listopadu 89 dneš-
ní politická situace není tak černobílá? 
Žijeme v relativně spokojenější době.

„Netvrdil bych, že v tom roce osm-
desát devět, devadesát a devadesát jed-
na bylo výrazně zřetelnější. Lidé byli na 
konci normalizace zalezlí, zařizovali si své 
soukromí. Potom se společně nadchli, 
bylo to emotivní, zacinkali si klíči a hned 
si mysleli, že oni měli tu odvahu vylézt 
na náměstí a zasloužit se o demokracii. 
A teď ji tu už mají. Byli by nejradši, aby 
se o ní nemuseli starat, aby si mohli dál 
zařizovat své soukromí. Nepochopili, že 
demokracie znamená, že se člověk prá-
vě nemá starat jen o své soukromí. Že 
i v momentě, kdy opadnou ideály a nad-
šení, se do ní ti, co usilují o moc a vlastní 
prachy, pořád derou, ať jsou modří, rudí 
nebo oranžoví.

Mohli bychom být naprosto spokoje-
ni, kdyby se nám podařilo tuto dovednost 
žít v demokracii otevřít jako téma. Je po-
třeba si uvědomit, že ji ještě nemáme.“ 

Jak ID můžeme my, studenti, potaž-
mo čtenáři VDM, podpořit?

„Kdo můžete přijet do Prahy, určitě při-
jeďte. Podaří-li se uspořádat nějaké pro-
jekce v rámci cyklu Doba Železná a Ko-
žená, tak se jich určitě zúčastněte, pro-
tože součástí té dovednosti je i povědomí 
o tom, co se tady posledních dvacet let 
dělo. Řada těch filmů je nastreamovaná 
na internetu. Nás konkrétně můžete pod-
pořit tak, že se přidáte k naší facebookové 
skupině. Když budeme chtít, abyste ode-
slali dopis svému poslanci, tak ho odešle-
te. Nebo zorganizujte nějakou budějovic-
kou inventuru.“

Marie Strejcová
Úplné znění rozhovoru můžete shléd-

nout na: www.vednemesicnik.cz
Více o ID, připravovaném cyklu debat, 

videozáznamy ze setkání s politiky a další 
na www.inventurademokracie.cz

STudenTSKá VýzVa
 „dejte nám dárek k dvacetinám“
vybízí politiky k nápravě čtyř 
legislativních absurdit:

• zbytnělá poslanecká 
a senátorská imunita, která je 
svým rozsahem v Evropě naprosto 
unikátní

• praxe legislativních přílepků, 
která vnáší do našich zákonů 
diletantství a zmatky

• nikým nekontrolovaný 
a neregulovaný lobbing, který se 
stává živnou půdou pro korupci 
a nekalé politické obchody

• způsob obsazování mediálních 
rad, protože členové mediálních 
rad, kteří mají hlídat nezávislost 
a kvalitu našich médií, jsou
 voleni na základě politických 
dohod a podle stranických zájmů

Soužko? Kdepak, ode dneška jsem paní učitelka!
Byl jednou jeden chlapec. Přišel první den do školy, s taškou větší než on sám, pyšně 

a hrdě s pravítkem po pradědečkovi. Slušně vychován pozdravil: „Dobrý den, paní učitel-
ko!“ Ale v té době toto bylo neslušné. Dostal pohlavek, neboť jak jsem již napsala, byl ve 
škole první den, a tak mu nemohl být udělen psaný trest.

 Uběhlo pár měsíců. Na přelomu listopadu a prosince zase jednou přišel do školy (pro 
soužku byl nemocný, ale pravda byla, že byl zdráv jako řípa a jeho rodiče také, jen ne-
věděli, nebude-li třeba opustit zemi a pokusit se o to v plném počtu rodinných členů). Při-
šel do školy, pozdravil soužku a zase dostal facku. Soužka se zatetelila, paní učitelka na-
krkla, výsledek byl ale ten, že nakonec byla naštvaná celá, jelikož si uvědomila, že ten-
to chlapec těžko bude pokračovatelem hrdého komunismu, když ji před pár měsíci zdra-
vil bez titulu. 

Z toho chlapce je nyní muž a ačkoliv mohl být pokračovatelem rodinného řemesla a si-
ce učitelství, na základě vesměs negativního zážitku popsaného výše se rozhodl jinak, to-
tiž že bude výpravčí u ČSAD. Něco jako Hrabalův výpravčí Hubička. Tváří se spokojeně. 
Takhle můžete vidět, jaký vliv mohl mít přelom na jeden život. A co teprve na tu celou 
masu?!

Maso bylo také protekční a na to, koho a jak zdravíte, se kladl důraz. Politika ve všem, 
třeba i v tom, jestli nosíte rudé spoďáry. No? Ukažte! Soudruhu studente, musíš se vzdě-
lávat v duchu sovětského veleducha, musíš být vidět a když nebudeš, nedostaneš poukaz 
na soutěž naší školy do fronty na žvejkačky. 

Tak jsem ráda. Že nemusím své rodiče na veřejnosti titulovat „soudruzi rodiče“, pro-
to abych neupozorňovala a neprovokovala. Nemusím chodit do průvodu prvního máje 
(ač máj je lásky čas, tak hrdliččin hlas mě nezve zrovna do průvodu). Jsem ráda, že nosím 
žvejkačky v kapse a žvejkám je po půlkách a nedostávám je ožvejkané od pěti lidí pře-
de mnou. 

Vážím si té volnosti pohybu, ať už fyzického nebo duševního, neboť žádný z nich není 
omezován tupou mocí od východu. Vážím si třeba toho, že můžu napsat tento článek a že 
se nemusím bát obvinění z politické provokace, když si zajdu na kafe do Havrana. Cože? 
Havran? Černej pták? Nemají něco takového ve znaku západní Němci???

Adéla Sovová

 Sametová revoluce – dvacet let od čeho k čemu?
Radost, strach, euforie, zášť a smutek, tyto všechny pocity zalomcovaly v onen listopa-

dový den snad všemi dušemi českého národa. ,,Bylo to něco neuvěřitelného, něco, na co 
do konce života nezapomenu. Všechny nás jímala radost a nová chuť do života. Vlasy na 
zátylku se mi ježily vzrušením, které v těch dnech doslova pulzovalo národem,“ vzpomíná 
babička. Nebylo člověka, který by se o tom nedozvěděl, masy obličejů jásajících, hrstka 
obličejů ztrápených a přemožených i obličeje klidné a vyrovnané. Na ulicích byly vyvěšeny 
plakáty a různé transparenty, tak odlišné a přeci v jedné věci navlas stejné: Volaly po svo-
bodě, po spravedlnosti a po ztracené hrdosti země, ve které žijeme.

 Konečně, po tolika letech temna, útlaku a komunistické zlovůle se na obzoru objevil 
první paprsek příslibu nové, krásné a svobodné vlasti. Kolik lidí, kolik statečných bojovníků 
za lidskou svobodomyslnost skončilo před tímto okamžikem za zdmi Pankráce či v dolech 
na Jáchymovsku a mnohých dalších, kde museli tvrdě odpykávat trest za to, že měli od-
lišný názor na režim. Tolik lidí bylo odsouzeno k doživotí nebo dokonce k smrti pouze za 
to, že se pokoušeli mluvit v otevřeném dialogu. Po čtyřiceti letech útlaku už to nebylo jen 
pár statečných, ale celé tisíce a desetitisíce hrdel, která volala po ideálu demokracie. Po 
čtyřiceti letech konečně mohl Čech vyjít na ulici, aniž by se musel bát oficírů v černých ka-
tovských pláštích. Hráz byla prolomena, zkažená voda i s mrtvými rybami se vylila do polí 
a vsákla do země. 

Některé však odolaly síle proudu, zavrtaly se do bláta na dně té velké nádrže a vyčká-
valy, dokud se znovu nenaplní - na tomto místě je třeba poznamenat, že odolnost a při-
způsobivost bývalých soudruhů byla, je a bude skutečně velká. Když se z hor přivalila voda 
nová, čistá a plná ideálů, naplnila životem i polomrtvé žábry přeživších ryb, které se posil-
něny čistotou oné vody vyhrabaly z bláta ven a vesele s čistou myslí, bez výčitek svědomí 
za krutovládu minulého století, byly znovu dosazeny na přední místa v nádržní hierarchii 
- kde jsou pracovní tábory, vykonstruované monstrprocesy z padesátých let či násilné za-
vírání handicapovaných? A tak zůstává otázka, zda-li oběti, které za naše svobodné životy 
položily stovky statečných, dojdou kdy nějaké satisfakce a důstojného zadostiučinění. 

František Linduška

naHLÉdnuTÍ POd 
ŽeLeznOu OPOnu

Magistrát města České Budějovice ve 
spolupráci s Bohuslavou Maříkovou, fo-
tografkou Jihočeského divadla a organi-
zátorkou celé akce, pořádá výstavu k 20. 
výročí Sametové revoluce znázorňující 
období let 1989-1990 v Českých Budějo-
vicích.

 Vše započne vernisáží “První rok svo-
body“ 1. část na českobudějovické rad-
nici, dne 17. listopadu v 16:00 hodin. Akci 
doplní výstava v Galerii Nahoře, ve dru-
hém patře Kulturního domu Metropol, jež 
bude možno shlédnout od 10. listopadu 
do 6. Prosince. 

Výstava se skládá z fotografií Bohusla-
vy Maříkové, Lubomíra Lapky, Vlasty Beč-
váře, Karla Burdy a materiálů vydaných 
v době revoluce. 

„Výstava je zpracována stejně jako 
vzpomínka pro účastníky protestů, tak 
i jako osvěta mladším ročníkům a školním 
lavicím,“ vysvětluje Maříková. Pro ty je pak 
připraven program v podobě koncertů 
na náměstí Přemysla Otakara II. od 21:00 
(skupiny VVV, GOOD MOOD, THE POOH). 
V 18:00 hodin se setkají v Malém divadle 
aktivisté roku 1989. 

Dita Penzová

Ester Kmochová
Až do dneška jsem si neuvědo-

movala důležitost a výjimečnost 
listopadu 1989. Až teď. Mamka ří-
kala, že to bylo šťastné a veselé 
období, doba plná paradoxů, ale 
především období naděje. Od lis-
topadu jsme se dostali k propoje-
nému světu a neomezeným mož-
nostem. Já listopad 89 nezažila 
a těžko mohu říci, co pro lidi v té 
době znamenal, ale vážím si lidí, 
kteří se postavili proti režimu a ote-
vřeli tak nám všem dveře do lepší-
ho života.Važme si toho! Svoboda 
přece není samozřejmost...

Žít v demokracii je dovednost, kterou se musíme naučit

Foto Jiří Plachý. Fotografie Václava 
Havla byla pořízena při návštěvě 
Českých Budějovic dne 29. května 1990. 



Petr Kuthan
Listopad 1989 pro mě jako pro 

mnoho jiných znamená Sameto-
vou revoluci a především s ní spo-
jenou svobodu. Svobodu pohybu, 
cestování. Jako pro studenta ja-
zykového gymnázia je pro mě ne-
myslitelné žádat o povolení při 
každém výjezdu do zahraničí. Vše 
usnadňující svobodný přístup k in-
formacím je a do budoucna bude 
základem mého celého studia. Ale 
nesmím také zapomenout na stu-
denty, kteří i při svém společen-
ském postavení dokázali něco, co 
si snad bude pamatovat celý svět, 
na studenty, bez kterých by nám 
doteď otvírali dopisy na poště…
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Jan Škoda
Lamentování nad stavem české 

společnosti a rozpačité bilancová-
ní dvaceti let svobody je sice v do-
bě ekonomické a ústavní krize lo-
gické, nikoli zcela oprávněné. Naše 
svoboda oslavila dospělost před 
dvěma lety. Slavila se však i vyzrá-
lost, vyspělost? Jaký je člověk ve 
dvaceti letech? Pubertální bouření 
ustalo, pojmy jako hledání, tápání 
nebo nejistota jsou ale pořád aktu-
ální. Ne, v kramflecích nestojí pev-
ně nikdo. Svoboda je ještě mladá, 
nenasměrovaná a my se s ní pořád 
učíme zacházet. A stav společnos-
ti? Po čtyřiceti letech totality nás 
už nikdo nevodí za ručičku. Kaž-
dý je svého štěstí strůjcem, každý 
se rozhoduje nezávisle. Někdy se 
rozhodneme špatně, je nám přece 
dvacet let. Ale to rozhodnutí jsme 
udělali sami, svobodní.

Vyřván, vyřízen, zpocen, popliván, ale 
zároveň nadšen a energií překypěn. Tak-
hle nějak jsem se cítil po koncertě skupin 
DeerDeer (CZ) a Blakfish (UK), pořádané-
ho agenturou Noise ASSault agency Bud-
weis (bandzone.cz/fan/naab), který se ko-
nal v září v klubu Velbloud. 

U vchodu jsem vysolil 150 korun čes-
kých a šel rovnou k baru objednat si ko-
folu. Publikum tvořilo prozatím několik 
málo lidí, převážně sedících u stolů a tvá-
řících se, jako by se žádný koncert ani ne-
konal. Když jsem se ovšem pořádně po-
díval na stage, zarazila mě a vnitřně ro-
zesmála velká plachta s nápisem „Blakfish 

says: Let’s fucking party!“. 
Kofola je do půlky upita a na pódiu se 

lesknou již postavené bicí a zapojují se 
kytarové aparáty - předkapela DeerDeer 
začíná zvučit. Hned při zvukové zkouš-
ce bylo patrné, že jsou to kluci z českých 
luhů a hájů, nicméně následující show 
byla plná zábavy a bylo vidět, že to kluky 
baví a jsou už sehraní. DeerDeer jsou ka-
pela hrající instrumentální indie-rock do-
plněný mnoha efekty. Zahráli si zhruba 
šest písniček a jeden přídavek. 

Po jejich vystoupení se většina klu-
bu přemístila ven, ale zhruba půl hodiny 
po české předkapele znenadání a bez ja-

kéhokoliv předchozího upozornění na nás 
spustili Blakfish svou indie-hardcorovou 
smršť. Málokdo se v klubu ubránil alespoň 
poklepávání nohou. Právě podmanivý ne-
pravidelný rytmus totiž spolu s náhlými 
obměnami, snad každou minutu, v kaž-
dém songu tvoří prvky tak chytlavé a za-
jímavé. Nicméně to není všechno. Musím 
také zmínit do detailů propracované ky-
tarové riffy, hutnou basu a zpěvové linky 
obou kytaristů, které splývají v celek, kte-
rý rozhodně není ani na živo falešný, což 
při show, kterou při hraní všichni členové 
vytváří, se mi zdá jako nadlidský výkon. 
Jak jsem již nakousl, show byla spolu s hu-

dební stránkou kapely úžasná a přeplněná 
energií. Kontakt s publikem Blakfish zvlá-
dají na jedničku s hvězdičkou, nemohu 
nezmínit plivání do výšky, pravidelné vý-
skoky snad metr vysoko, nekonečné há-
zení hlavou a tak dále a tak dále. Nejvíce 
mě však dostalo, když druhý kytarista vy-
lezl na basový aparát a chvíli hrál skrčený 
u stropu - to už chce trochu kuráže a pra-
xe. Nicméně všechno jednou končí, a tak 
i kytarista před poslední písničkou ozná-
mil, že se již loučí a pokračují v turné po 
Evropě. To jsme si však nenechali líbit a vy-
pískali jsme si jeden přídavek, při kterém 
už ale byla znát únava kapely. 

Blakfish měli playlist tvořený převážně 
ze songů z nové desky „Champions“, ale 
zazněly i písničky z jejich EP „See You in 
Another City“. 

Blakfish nepatří mezi kapely, po jejichž 
koncertě si cestou domů broukáte otrav-
né melodie vpletené do hlavy, na které si 
možná už za pár dní ani nevzpomenete, 
ale právě mezi ty, které vám zanechají zá-
žitek na celý život… snad mě napadá jed-
na linka, která se vryla do paměti každé-
mu přítomnému divákovi: It could be wor-
se, we could be dead / I don’t know how 
we survived but all I know it’s..,we did…

Zdeněk Lhotka

Viděli jste v pondělí 21. září, někdy 
v podvečer opravdu vyfešákovaného 
rockabilly kluka? Úzké černé kalhoty, 
bílý pásek, černá košile, sem tam nějaký 
cvoček. Vlasy á la Elvis Presley. Vsadím 
se s vámi, že takový mířil do Velblouda. 
Byla jich tam spousta. I slečnám to slu-
šelo - retro vyčesané vlasy, spousta laku 
(jinak by to asi nebylo možné, neboť 
gravitace je neúprosná), výrazný dekolt, 
také úzké kalhoty a boty na vysokém 
podpatku! 

Ale nešlo o přehlídku kreativity, ani 
o soutěž „ukaž správné rockabily“. Kon-
cert švýcarských The Peacocks, to je to, 
oč tu běží. 

Pánové z kapely, jejíž prapočátky sa-
hají až do roku 1990 (v té době autorka 
článku nebyla možná ještě ani v plánu) 
a kteří mají na kontě již sedm desek, ne-
spočet odehraných koncertů v téměř 
všech evropských zemí, v USA, v Kana-
dě a v Japonsku, na sebe nechali chví-
li čekat. 

Ale publiku to nevadilo. Atmosféra 
byla přátelská až veselá, jako by se se-
šli nejlíp naladění lidé z celého města. 
Lidé různě postávali, třeba i venku před 
klubem a natěšenost s očekáváním dé-
monské hudby byly téměř hmatatelná. 

A pak to přijde - trojka se chopí ná-
strojů, uhodí do strun, praští paličkami 
do bubnů a pro další dvě hodiny je roz-
hodnuto - nikdo se nevymaní! Každý je-
jich našlápnutý rock&roll užívá jinak. 

Někdo stojí vzadu se sklenicí dobrého 
pití a pohupuje si nohou, někdo před-
vádí taneční kreace a podstatná část 
se potí v kotli. Zběsilé pogo mu vládne 
a zběsilému pogu vládne basák - stačí 
mu jedna jediná struna, aby nás všech-
ny ovládl a přivedl k šílenství. 

Na stěnách se sráží vzduch a z kli-
matizace nad barem dopadají kapky 
na mou hlavu. Jsem zmatena. Dochází 
vzduch. „Ty voe, já pařim jako debil,“ ta-
kové a podobné průpovídky donesou 
se k mým uším v přestávkách mezi pís-
němi, kdy si ti na podiu stírají pot z ná-
strojů a ti v kotli z krku. Koncert je v nej-

lepším a jedno tričko v kotli není suché. 
Nikdo by ale neplakal pro zpocené trič-
ko tím méně, když si po koncertě může 
koupit nové a ještě navíc s potiskem 
„The Peacocks“. 

Energické, zběsilé, živelné pecky říz-
nuté punkovou zuřivostí střídají nepa-
trně pomalejší, hopsavější a rock&rollo-
vější. Bubeník se nešetří a jeho bubny 
jsou opravdu úderné. Zpěvák a kytaris-
ta v jednom si to celé také užívá a zuřivě 
hraje. Mezi písněmi vtipkuje s publikem. 
Tedy s největší pravděpodobností vtip-
kuje, soudě podle veselého chrochtání 
davu pod pódiem, sama totiž jeho an-

gličtině nerozumím. Basák je ve svém 
živlu, provádí s basou cirkusové kousky, 
nejen zvukově, ale také fyzicky - otoč-
ka sem, otočka tam, zpěvákovi tu masu 
dřeva na hlavu, naklonit k lidem, nad 
ně. 

Nikdo je nechce pustit - třikrát při-
dávají. A jsou totálně hotoví, stejně jako 
fanoušci z kotle. Načesané vlasy padají 
do čela, černé linky stékají. 

Po koncertě se snažím domluvit krát-
ký rozhovor. Podaří se mi to s basákem 
Simonem, který mi ochotně odpovídá 
na několik otázek: 

Jak sis užil koncert?
„Jo, moc. Bylo to úžasný. Nikdy jsem 

nezažil tak skvělej pondělní koncert.“
Jak jste dospěli k Českým Budějovi-

cím jako městu pro koncert?
„Jde o návaznost cesty. Včera jsme 

hráli ve Vídni. Jedeme takové malé tur-
né. Naposledy jsme tady byli před dvě-
mi lety, ale tady v Českých Budějovicích 
jsme hráli třikrát. A tady v tomto klubu, 
ve Velbloudu hrajeme podruhé. Zná-
me se s Viktorem, majitelem klubu, tak-
že tak.“

Co víš o listopadu v 89 a Sametové 
revoluci?

„Vím, že to je doba, kdy se všechny 
Východní země odtrhly od Sovětského 
svazu, padla berlínská zeď. A byl jsem 
mladej, asi jako ty.“

Adéla Sovová

KILL THE daNdIES!

„Blakfish says: Let‘s fucking party!“

Bylo nebylo jednou jedno rockabilly království

Ku příležitosti křtu nového, prvního profesionál-
ního alba této mysteriózní skupiny, měly České Bu-
dějovice po roce Vánoce, které tentokrát připadly na 
23. září, a slavilo se v klubu Velbloud, který se osvěd-
čil již před rokem.

Myslím si, že vidět (a slyšet!) Sonju je něco oprav-
du úžasného, ale vzhledem k počtu návštěvníků asi 
letos děti v naší jihočeské kotlině moc hodné neby-
ly... Ze začátku jsem, přiznám se, i já byla celá nesvá, 
bylo půl desáté, nikde nikdo a zatím nehrála ani před-
kapela. Pak jsme se ale těch kluků ušatejch konečně 
dočkaly a na parket dorazili DRAIN, místnímu publiku 
jistě známí a hlavně známí KILL THE DANDIES, neboť 
nebýt jich, byli bychom všichni nuceni jít na ZNC do 

Martysu, nebo doma štupovat ponožky. Pak konečně 
přišel hlavní bod večera, hrstka diváků se po několika 
hodinách pomalu odlepila od svých barových židlí to-
netkového typu a začala sebou házet, šít a kroutit se 
do nebesky krásné hudby. Ti zdatnější i tančili... 

A pak byl najednou konec, půl jedné v noci, na 
parket dorazil německý DJ Steve Morell, který je pro 
zase kamarád KtD, a já šla domů a ráno do školy. A pak 
jsem se zase vrátila a pustila jsem si ono album, které 
bylo k zakoupení za 250 Kč. A bylo dobré, ale ani zda-
leka ne tolik jako živé koncerty. Přišlo mi nějaké umě-
lé a trošinku mě to mrzelo. Ale další den jsem si ho 
stejně pustila znova, protože KILL THE DANDIES...

 Emma Vrbová

Václav rameš
Sametový převrat pro mě ne-

znamená jen nekrvavou změnu za 
kormidlem vstříc světlým zítřkům, 
ale hlavně převrat v myšlení lidí. 
Revoluce sama o sobě může být 
výsledkem souhry náhod, ale když 
lidé začnou svobodně myslet, je to 
mnohem víc než deset revolucí, 
ať už mají jakoukoliv barvu. I když 
se po listopadu udělala spousta 
chyb a těžili z toho lidé různých 
charakterů (možná to taky po-
sloucháte doma každou neděli při 
obědě), tak jsme na tom pořád ješ-
tě dost dobře - pár komoušů v par-
lamentě už nikoho nezabije (že jim 
to ale šlo) a jsou alespoň na očích. 
A vězme že, použijeme-li slov kla-
sikových, „...demokracie zvítězí 
v momentě, kdy předposlední ko-
munista vyloučí toho posledního 
ze strany a pak sám umře.“ Amen.
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V parku

„Já jsem blázen,chci tě střelit.
S tebou dnes v noci
pořádně si užít.“
„A ty si myslíš, že tě chci?“
„Ale co tě holka nemá,
vždyť mluvit nemůžeš jsi němá.
Policajtům nezavoláš
a nikam se mi neschováš.“
„Ale vždyť já nejsem němá.“
„Prozatím. Jazyk ti vyříznu, to bude tvá 
odměna.“
Blázen má oči podlité krví,
Co že to dělá? Vždyť on to neví.
Je to přece blázen, co čekal v parku.
Ale na co? Na holku či na veverku?
Je mu jedno, co se stane...
Baví ho to, ukájí se, nepřestane.
Mrtvé tělo pak zahrabe do spadlého listí,
co se mu honí v hlavě?
To nikdo neví... Snad jestli to někdo zjistí.
S tím si však on poradí hravě...
Jak? Co řekne? Čím se obhájí?
„Jsem blázen, co nemá pořádek v hlavě!“

Petra Dostálová

Plastik

Pilíře z plastiku
Čirá zoufalost spojující

Zemi s povzdechem
A ano

Vypadají jako
Prezervativy

V tomhle moučném podnebí
Se krmím slaností

Loňské svatojánské noci
A ano

Je mi jako bych nosila
Tlusté děcko
Ve tmě klína

Říkáme
Zrůda
Je to

A ano
Je

Je mi jako bych ji nosila
Devatenáct let

Nevědoucí
Zdá se mi trhaně

Každou odbitou noc
O všech možných otcích

Mojí zrůdy
A ano

Vypadají jako
Prezervativy

Elena Jelenná

Krávy

Jseš ze mě celej jelen.
Tak…
si lehni do trávy a roztáhni…

..ruce.
Když zatneš zuby
nebude tě tolik bolet
až tě rozkošnicky
kousnu do bůčku.

Jejej,

papal jsi potají moc sladkostí
a vypadaly ti všechny zuby.
Tak se moc neusmívej,
ať nepoplašíš zlatohlávky.

Lisohlávky kvetou,
Natrhala bych ti jich celou náruč,
ale ty radši Slunečnice.
Přišla se na nás podívat
strakatá Milka
a odešla vyprázdněná.

Bůh ví co si o nás myslí?
Asi nic, je to jen kráva.
A tráva se těžko pěstuje,
ale tady je jí hodně,
tak se pojď ještě chvíli válet.

Můžeme kutálet sudy,
krávy se přidají,
bude to fajn!
To mi připomnělo,
že jsem vlastně taky kráva.

Ale co,
lepší mít rohy
než paroží.

Markéta Frouzová

nepovolený doping

Přemluvil jsem včera Kurta,
Hráti tenis po ránu.
Vzali jsme to pěkně zhurta,
Skoro jsem pad na tlamu.

Jak bych to jen jak si tak si
Ten Cobain má ale praxi.
Snad to bude mými léty,
Že jsem prohrál na tři sety.

Třeba bude ještě možnost, 
Vyhrát jindy pro změnu,
Nyní mu však kreslím pod nos
Zasloužilou odměnu.

Tahle trofej, milý Kurte, 
To je jenom pozlátko.
Nakreslím ji bílou křídou
Na betonu za krátko.

Bez pozlátka ani ránu,
Zvláště takhle po ránu.
Kreslím křídou na zem kurtu
Černobílou nirvánu.

Kreslím lajnu, je to bída,
Snad se na to nepřijde.
Lepší na kurtu je křída,
Než když je Kurt na křídě.

Michal Tejmar

duše

Nechci nějak prudit 
Ale co jsi to říkal??
Co že jsi včera říkal?
Že tahle hmota nemá duši!

Ach jak miluji tvé
Pohledy zamyšlené
Jak miluji tvé
Tělo když se v tobě utápím

Počkej!
Jsi si jistá svou zahradou
Plnou barevných motýlů?
Miluji tě Moniko 
A tvé ňadra dmoucí
Jak se zvedají a klesají
Když s víčky přivřenými
Prodýcháváš

Ležím na chodníku
Před barem nočním
A v hlavě zní chór
Létající Sáně Duní
Létající Sáně Duní
Létající Sáně Duní
Láska!!
Sex!!
Deflorace!!

Zase je mi z tebe na zvracení
A ty víš,
že tak se mi líbíš
A víš,
že zas mi slíbíš
Dotýkej se míst
Kde to mám ráda
Ten pocit
Když ležím na zádech
A tvůj jazyk mne drtí
Svou silou mocného
Poloboha
Pšš.. Maličký 
Svou lásku si nech 
Svou lásku si nech pro tu 
druhou

Když stéká
Kapka po tvém těle
Přes tvé ňadra až 
Až po klín tvůj
Lačný
Ta kapka krve z očí mojich
Kde smísí se s nektarem
Tvého klína a já křičím
Miluji tě Markéto!

Pšš.. Maličký
Svou lásku si nech pro tu 
druhou

A já ležím v trávě 
U fontánky na sadech 
Kde
Lampióny Svítí Dlouze
Lampióny Svítí Dlouze
Křičím!
Létající Sáně Duní
Létající Sáně Duní
Létající Sáně Duní

Láska!!
Sex!!
Deflorace!!

Nechci nějak prudit 
Ale o čem že je duše?
Duše ta není!
Je jen Mysl Lidská
Mysl hnutá

A Já?
Já se ponořím
Do květin které
Rozsypals mi na polštář
Ach povídej mi krásná slova
Čti mi své básně
O motýlech a Lásce

Já tě hladím po stehnech
A tvé závoje zlatavých vlasů
Halí pelest
Pelest postele
A dřív než motýl
Roztáhne křídla prachová
Ti já roztáhnu nohy
Budu se k tobě chovat
Jako ke zmrzlině
Zmrzlině jejíž kornout
Nikdy nevyschne
Nepřestanu tančit
Tančit valčík 
Svým jazykem
Dokud z ti z očí
Nepoteče tolik 
co teče z tvé píči
to proto že rozkoší
tiskneš víčka 
řasenkou prodloužená
stejnou silou k sobě 
jako tlačíš mi hlavu do klína

Z nebe padají květy
květy kopretin
A já ti je natrhám
Neslyším Létající Sáně

Budu tě hladit 
po tvých vlasech havraních

Pšš.. Nech si svou lásku
Pro tu druhou
Pro dnešní noc
Sem já tvá děvka
Teď když klečím
Na všech čtyřech 
Tak tě prosím
Řekni mi co chci slyšet
Dělej!!

Markéto! Jsi má děvka!
Tak je to správné
A teď jdi za svou Láskou

Klečím a křičím
Létající Sáně Duní!

Otakar Nechvátal

zmrzlinář

,,Co to bude, pane?“
,,Jednu hříšnou, a navrch drobné úplatky.“
,,Jistě, pane,“ odvětil poněkud sklesle zmrzlinář. Zkušeným 
pohybem hrábl baculatou rukou v bílých chirurgických 
rukavicích pod pultík svého zmrzlinářského vozíku. Pak se náhle 
zarazil a přísným pohledem svých malých prasečích oček se 
zahleděl na tvář zákazníka, nebo spíše se snažil proniknout do 
stínů, které vrhal hluboko posazený ošuntělý kovbojský klobouk. 
Když to majitel onoho klobouku zjistil, nedůvěřivě a poněkud 
nervózně přešlápl a pro jistotu si klobouk stáhl ještě hlouběji do 
čela. Vypadal skoro jako želva, která před hrozícím nebezpečím 
zatahuje hlavu až hluboko do útrob svého krunýře.
,,Přejete si velký nebo malý kornout?“ pozdvihl obočí zmrzlinář. 
,, Oh, samozřejmě ten velký, ano, hm…“ viditelně se Kovbojovi 
ulevilo.
,, A chcete zabijáka nebo vám stačí nešťastná náhoda ?“ zeptal se 
a už předem vytáhl zabijáka.
Kovboj se viditelně ve stínu krempy svého klobouku ušklíbl.  
,,A nic jiného nemáte?“ zeptal se a dal na pult pěkně zelenou čistou 
a nepomačkanou bankovku. Zmrzlinář se zarazil, zkoumavě si 
prohlédl dvacetidolarovku a přikývl.
To bude ňákej vopravdu velkej kalíbr, pomyslel si, ale souhlasně 
přikývl a zastrčil si peníze za zašpiněnou zástěru. Pak sáhl pod 
pult a vytáhl opravdu, ale opravdu velice zvláštní kornoutek. 
,, Tak tady to máme, toto je náš prvotřídní politik s chladnou 
logikou a precizností hodně, ale hodně dobrého zabijáka.  
A… a to navíc před volební kampaní! Umíte si teda vybrat, pane 
to vám řeknu,“ usmál se zmrzlinář a naplnil podivný kornoutek 
jednou hříšnou s drobnými úplatky.
,,Děkuji,“ vzal si od něj zákazník zmrzlinu a vysypal na pult pár 
drobných a navrch trochu ušmudlanou desetidolarovku. ,,A nikdy 
jsem u vás nebyl, rozumíte?“ dodal s výhružností a zároveň 
prosbou v hlase. 
,, Ovšem, jsme přeci seriózní firma,“ řekl a šibalky na Kovboje 
zamrkal.
Ten si jen sklepl krempu víc do čela a bez pozdravu na rozlou-
čenou urychleně a, rozhlížeje se kolem sebe, zmizel za stinným 
rohem. V dálce vykřikla kočka, zapískala krysa a… zmrzlinář byl 
pryč.

František Linduška kresba Ester Kmochová



HaNEBNÝ 
PaNCHarTI

 Hanebný pancharti. Jednotka americ-
kých Židů, operující v nacisty okupované 
Francii. Nemají slitování, nemají zábrany, 
neberou zajatce. Prostě vraždí nácky. Je-
jich mise má vyvrcholit při premiéře pro-
pagandistického filmu Stolz der Nation 
v pařížském kině. Mezi diváky totiž used-
nou i nejvyšší pohlaváři včetně samotné-
ho Hitlera, tudíž by byla škoda nevyhodit 
biograf do povětří. Nevyřízené účty se 
Třetí říší ovšem tíží i osobu za promítač-
kou, židovskou dívku Shosannu…

 Režisér Quentin Tarantino znovu za-
nechává nesmazatelnou stopu v dě-
jinách kinematografie, činí tak snímkem, 
kterému je těžké cokoli vytknout. Tvůr-
ce Batmana Christopher Nolan v jednom 
rozhovoru prohlásil, že film nesmí být za 
žádných okolností sterilní. Tarantino jeho 
slova naplňuje do posledního písmene 
a jeho opus magnum nemůže být vzdá-
lenější schématickým vyprávěnkám, ji-

miž nás továrna na sny neúnavně krmí. 
Tarantino miluje film a nebojí se to dát 
najevo. Boří konvenční postupy, hraje si 
s diváckým očekáváním, vyhýbá se zave-
deným klišé a Pancharti se pod jeho ru-
kama stávají neuvěřitelně živým a svěžím 
dílem, které je radost sledovat, prožívat, 
vychutnávat… Má to sťávu, má to grá-
dy, má to styl a nad vším ční scénář, který 
hluchá místa nezná. Pro svou drzost a ne-
korektnost možná Pancharti nenadchnou 
všechny (většina diváků se tetelí blahem, 
každý však nemusí skousnout maximum 
dialogů a minimum akce), pro osoby vyží-

vající se v odkazech na jiná díla pak Taran-
tino otevírá jiné dimenze. Pancharty ne-
lze žánrově definovat, balancují na hraně 
mezi černou konverzační komedií a hod-
ně svérázným válečným dramatem. Os-
tentativní ignorance historických učeb-
nic nepřekvapí, nečekané je naopak sil-
né obsazení. Brad Pitt je možná sázkou na 
jistotu, taková Diane Kruger ovšem dává 
svým výkonem zapomenout na rozpačité 
herecké rozcvičování v Troji nebo Lovcích 
pokladů a vstupuje do první ligy. Do té 
se pomalu dostává i ďábelský Christoph 
Waltz, jež si prostřednictvím Hanse Lan-

dy rezervuje oscarovou nominaci nebo 
éterická kráska Mélanie Laurent, potvrzu-
jící pověst objevu roku. Filmem roku jsou 
Hanebný pancharti. Přesvědčte se sami. 
C´était génial.

Inglourious Basterds, USA/Německo 
2009, 153 min
Scénář a režie: Quentin Tarantino
Hrají: Brad Pitt, Mélanie Laurent, Chris-
toph Waltz, Diane Kruger, Michael Fass-
bender, Eli Roth, Daniel Brühl, Til Schwei-
ger, Mike Myers, B.J. Novak, Julie Dreyfus, 
Sylvester Groth 

Jan Škoda
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zdeněk Lhotka
Pro mě jakožto mladého mu-

zikanta to určitě znamená hodně. 
Díky roku 89 můžu v dnešní době 
například skládat texty v jakémko-
liv jazyce, dá se říci o čemkoliv a to 
bez úhony. Můžu v něm vyjádřit 
svůj názor, za kterým si stojím, vy-
jádřit své pocity, aniž by cenzoři 
zasáhli a text jednoduše zahodili 
a řekli „ne“. Nebo hůře - kapele za-
kázali veřejné vystupování či je do-
konce zavřeli. Svoboda projevu 
je zcela jistě důležité lidské prá-
vo, které si nenechám upřít. V hu-
debním odvětví jsem tedy stopro-
centně spokojen a myslím, že lze 
i po těch dvaceti letech tu změnu 
vidět. Ostatní odvětví bohužel ne-
jsem hoden posuzovat. Inu, já nic, 
já muzikant.

mirka Uhlířová
Listopad roku 1989 se pro mé 

rodiče zapsal jako období revoluč-
ních proměn. Pád komunistického 
režimu pociťovali hlavně v mož-
nosti svobody projevu a vyjádření 
vlastního názoru, možnosti ces-
tování a tím i rozšiřování si obzorů 
a vzdělání. Mě osobně se dotýkají 
následky, jakými jsou třeba: ne-
zcenzurovaná literatura, ale i vět-
ší výběr sortimentu v obchodech, 
lepší možnosti seberealizace a sa-
mozřejmě možnost cestování, už 
tím, že jsem byla počata ve Švý-
carsku, což by před rokem 1989 
šlo těžkoJ.

Tereza müllerová
Je to zlom, který jsem nezažila. 

Nemohu doby „před“ a „po“ porov-
návat či posuzovat. Vím, jaké byly 
problémy kvůli alternativní hud-
bě, že byl nedostatek potravin, že 
se stály fronty na kroužky k záclo-
nám, že se věznilo, práskalo a cen-
zurovalo, že nyní je větší svoboda, 
že důchodci lamentují „zlatí komu-
nisti“ a neuvědomují si, v jaké době 
to žijí a žili. Věřím, že prožívám lep-
ší mládí, než měli mí rodiče.

Podzim v duchu alternativy a hluku! 
Co takhle v sobotu  

21. listopadu zajít na 
NOISE aTTaCK vol.I? 

Plzenští Be aching To See spolu 
s kapelou Kotel #26 z Chomutova 

a No.Pavarotti (projekt lidí 
z labelu KLanGundKRaCH). 
noise-industrialová párty 
startuje ve 21 hod v klubu 

VELBLOUd.
Tereza Müllerová

Kam s listopadem?
Listí bude požehnaně, zvláště v předprodeji na 
www.bazilika.cz

• 28. listopadu zakoncertuje Rudy Lin-
ka Trio. Rudy Linka se narodil v Praze, 
v devatenácti emigroval do Švédska 
a dneska žije v USA. Patří ke světové jaz-
zové špičce, známka: nepropásnout.
• Na již tradiční předvánoční improvi-
zační večírek zve 16. prosince od 20 
hodin divadlo VIzITa s Jaroslavem 
Duškem a Pjéreme Lašézem. Vstupné 
220/200 Kč.

• 19. listopadu Orchestr Berg.
• 24. listopadu se nám představí Měst-
ské divadlo Brno se rockovou operou 
Jesus Christ Superstar, jejímž autorem 
je slavný Andrew Lloyd Webber.
• Od osmé hodiny večerní v ten samý den 
a sice 28. listopadu si můžete vybrat i Sup-
port Lesbiens, kteří vystoupí v Bazilice. 
Předprodej 250 Kč, na místě pak 280 Kč. 
• Svátek všech milovníků irských, skot-
ských a anglických písní připadl na  
9. prosince. Od 20 hodin vystoupí v Ba-
zilice asonance. To vše za 150 Kč.
• O necelý týden později – 15. prosin-
ce - přiveze do Budějovic jedinečný mix 
romské a latinskoamerické hudby a jaz-
zu Ida Kellarová (netřeba představo-
vat) s Jazz famelija a dalšími hosty. Po-
křtí zde i nové CD Aven Bachtale. Lístky 
kupujte raději rovnou v předprodeji. 

 V kinosálech se definitivně dobojova-
lo a dokouzlilo (tj. velké letní blockbustery 
zmizely za obzorem), ale místo pro oscarové 
naděje se uvolní až na konci prosince. Kdo 
tedy obsadí stříbrná plátna do té doby? Zá-
zračný district 9 aspiruje na událost roku. 
Nízkorozpočtová sci-fi z produkce Petera 
Jacksona nepředstavuje mimozemšťany 
jako ničitele Modré planety, nýbrž jako zu-
božené uprchlíky žádající o azyl. Paralely 
s realitou jsou více než znatelné, neboť Dis-
trict 9 otevírá témata jako xenofobie nebo 
rasová nesnášenlivost. Dojde i na intenzivní 
akci, zajímavě kontrastující s dokumentárně 
laděným zbytkem snímku, ve výsledku pro-
to nezbývá než smeknout před kreativitou 
tvůrců. Inteligentní, nápadité, sofistikované 
– pokud je tohle budoucnost žánru, nebu-
deme se vůbec bránit. 

 To Únos vlaku 1 2 3 na všechny zmíně-
né přívlastky rezignuje a nabízí jen otrav-
nou thrillerovou rutinu, v níž se dva her-
ci nejprve „vykecávají“ po telefonu a pak 
se chvilku nahánějí ve spleti podzemních 
tratí a v ulicích New Yorku. Vyšší smysl ne-
hledejte, nic nenajdete.

 Do regulérní kinodistribuce zavítalo 
i několik snímků uvedených ve Varech 
a nastala tak paradoxní situace. Zatímco 
na festivalu byly projekce filmů Rozerva-
ná objetí, duše Paula Giamattiho, Sin 
nombre, Whisky s vodkou a na sever 
beznadějně vyprodané (živě si vybavuji 
potyčky s ochrankou Thermalu o poslední 

volná místa na schodech ve Velkém sále), 
o pár měsíců později biografy zejí prázd-
notou. Vy byste však tuhle pětici ignoro-
vat neměli, jedná se o díla zdařilá, hravá 
a v jednotlivostech originální. Bez výjimky.

 Český Protektor vyráží do boje o Os-
cara! Tahle zpráva možná přišla jako blesk 
z čistého nebe, dobové drama Marka Na-
jbrta ovšem velké ambice nepostrádá. Pří-
běh o manželství rozhlasového reportéra 
Emila a Židovky Hany v bouřlivých dobách 
německé okupace totiž tvůrci oprostili 
od většiny neduhů lokálních historických 
snímků. Nejedná se o dílo uhlazené, líbivé 
a konvenční, nýbrž stylové, vyspělé a od-
vážné, tudíž schopné obstát v mezinárod-
ní konkurenci. Normal se může jít klouzat.

 Na nenáročného milovníka akčního 
mainstreamu cílí thriller náhradníci. Zá-
pletku o robotických dvojnících a rozsáh-
lém spiknutí bohužel tvůrci dostatečně ne-
vytěžili a ukázali jen bezzubou a krotkou 
vizi nelichotivé budoucnosti. Na páteční 
večer nicméně ideální. 

 Komedii Julie & Julia a animák zata-
ženo, občas trakaře spojuje stejné téma. 
Jídlo. V prvním případě se postává za plot-
nou, druhý jmenovaný přechází na vyš-
ší level – potraviny zde padají z nebes. Ža-
ludeční potíže nehrozí, díla se pyšní po-
zitivními ohlasy.

 Pro otrlé pak dánský provokatér Lars 
von Trier připravil drama antichrist. Netře-
ba představovat, pověst drsného, kontro-

verzního psycho-teroru snímek předchází.
 Režisér Rolland Emmerich si nedá po-

koj. Seslal na nás naštvané ufony, obří ješ-
těrky i novou dobu ledovou. Všechno ale 
bledne ve srovnání s velkofilmem 2012. 
Podle mayského kalendáře náš svět de-
finitivně skončí, dvatisícedvanáctka nám 
tuhle apokylypsu ukáže v praxi. Trailer láká 
na nevídané destrukční orgie, jinou než 
velkohubou a příjemně patetickou zábavu 
od Emmericha ani nečekáme. 12. 11. 2009 
v kině, 21. 12. 2012 naživo.

 Alternativou by mohla být 3D adaptace 
románu Vánoční koleda. Moralizovat se 
bude nejspíše ve velkém, atmosféra a str-
hující vizuály by však chybět nemusely. 

 Nechci se rozčilovat, potažmo nadávat, 
proto jen stroze připomenu, že se do kin 
chystá i Twilight Sága: nový měsíc. Před-
prodeje prý trhají rekordy, to je těch ma-
sochistů vážně tolik?

 Do diáře si zaznamenejte nenápadnou 
trojici 500 dní se Summer (romantika 
a jeden z nejlepších filmů roku), Panika 
v městečku (animák, po kterém nezůsta-
ne jedna bránice neprotržená) a Rebelka 
na bruslích (prý „jiná“ teenagerovská ko-
medie s Ellen „Juno“ Page).

 Štědrý den letos připadá na 17. pro-
since. V ten den totiž dorazí do kinosálů po 
celém světě 3D spektákl avatar režiséra 
Jamese Camerona. Leckdo očekává nej-
větší film všech dob. Těšíte se?

Jan Škoda

I ve fabrice si může člověk odpočinout
Otravná herna, lákající pochybně vy-

hlížející individua. S pohledem na ni jsem 
vstával i usínal. Jak dlouho jsem si přál, 
aby zmizela! Nakonec se ale mé přání 
vyplnilo a dokonce na 200%. Herna to-
tiž zkrachovala a objevil se neočekávaně 
zcela nový hudební klub.

Ten dostal jméno mcFabrika, což pod-

trhuje i růžovo-černé logo zobrazující si-
luetu továrny. Než jsem se odhodlal ho 
navštívit, dlouho mi vrtalo hlavou, proč 
zrovna název mcFabrika. Když jsem však 
prošel průjezdem v Jeronýmovce na dvůr, 
kde se klub nachází, bylo mi vše jasné. 
Klub totiž zvenčí vypadá opravdu jako 
„fabrika“ a kompletní iluzi dotváří vy-
soký cihlový komín, který stavbě dodává 
punc starobylosti. Na první pohled, hned 
po budově, zaujme pěkně udělaná „za-
hrádka“ čítající několik stolů krytých slu-
nečníky, nad nimiž se kývají dva listnáče, 
které bohužel tvoří jedinou flóru v celém 
dvoře. 

Už když jsem udělal první krok do pro-
stor klubu, cítil jsem z něj novotu, ale zá-
roveň zápach klubu, který jako bych znal 
a často navštěvoval. Neváhal jsem ani  
vteřinu, zasedl jsem a objednal si oblí- 
benou kofolu. Bohužel pouze v lahvi,  
točená kofola se nevede, což může být  
pro někoho zklamání. Snad to ale na-
praví prostředí, které je tam opravdu pří- 

jemné, které dokresluje i pěkná výzdoba. 
Klub je rozdělen na dvě části sloužící vý-

hradně k posezení, již zmíněnou venkovní 
terasu a pak sál s pódiem. Zde se odehrá-
vají ať už koncerty kapel různých žánrů, tak 
i sety předních jihočeských DJů. 

Mrtvo však v klubu není, ani když se 
zrovna nekoná žádný program: díky Wi-Fi 
free připojení od Starnetu a opravdu níz-
kým cenám za kafe (pro držitele student-
ských karet ISIC ještě nižších) slouží fab-
rika i jako internetová kavárna. Co se týče 
obsluhy, musím říci, že je opravdu velmi 
příjemná, více netřeba dodávat, každý ať 
se přesvědčí sám.

A když jsem s přáním začínal, tak jed-
ním přáním i skončím: doufám, že mcFab-
rika neskončí podobně jako zkrachovalá 
herna, protože takovýchto klubů je v Bu-
dějovicích žalostně málo.

Internetové stránky klubu:
 www.mcfabrika.cz

Zdeněk Lhotka

Před plískanicí do kina! ale na co?

I ve fabrice si může člověk odpočinout
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Sametová revoluce se dělala v sameto-
vých rukavičkách, až z toho vznikl „plyšák“, 
jak se také listopadové události označují. 
Znamená to, že slova tehdejší písně Jiřího 
Dědečka: „Už jde rudoch od válu, bože, 
to jsou zvěrstva,/ von by chtěl jít pomalu, 
ale musí zčerstva...“ zůstávají v mnoha pří-
padech jen zbožným přáním. Ale i přesto, 
že mnozí soudruzi se „překabátili“ a – když 
užiji slova Karla Čapka – mají s prominu-
tím „plnou hubu demokracie“, nebo do-
konce vyměnili Marxe za Friedmana a sta-
li se z nich „buržousti“, máme dnes alespoň 
možnost na to svobodně poukázat. A prá-
vě znovunabyté svobody bychom si měli 
vážit – především bychom se však o ni měli 
starat, a to aktivním občanstvím, aktivním 
zájmem o věci veřejné, o dění kolem nás. 
Jedině tak skoncujeme s tou omšelou ve-
teší doby minulé, která – připusťme si to 
– je stále tak hluboce zakořeněna i v nás 
samotných, i v nás totiž zůstává dědictví 
„totáče“, především ustrašenost, pasivita 
a rezignace, s jakou přijímáme morální po-
klesky našich elit (ale nejen jich), které se 
stále řídí „étosem“ prospěchářství „salámo-
vého“ socialismu.

Martin Volný 

ARCTIC MONKEYS
Humbug, tak zní název nového, v pořa-

dí již třetího alba britské populární kapely, 
která od roku 2006, kdy vydala svou první 
desku nesoucí příznačný název Whatever 
People Say I Am, That’s What I’m Not pluje 
na vysokých příčkách britské pop music. 
Pětinásobní vítězi Brit Awards a držitelé 
jedenácti cen časopisu NME, chtěli svým 
Humbugem uvést na trh představu o tom, 
co ve svém repertoáru chtějí nadále změ-
nit a způsobit velký humbuk, nebo naplnit 
jiný význam tohoto slova, kterým je pod-
vod. Arctic Monkeys se totiž rozhodli změ-
nit úplně všechno. V první řadě posadili 
za mixážní pult člena americké rockové 
kapely Queens Of The Stone Age a úspěš-
ného producenta Joshe Homma, kte-
rý spolupracoval třeba na takovém albu 
jako je The Age of The Understatement, 
které loni natočil Alex Turner.

 Homme skupině pomohl udělat nový 
zvuk a vytvořit dramaturgicky dobře se-
hranou nahrávku. Ovšem výsledek mi-
nul představy, a tak se z plánovaného 
alba nesoucího novou tvář, už ne tolik na-
štvaných a nadržených kluků odchova-
ných na punku a britpopu, stal jakýsi po-
chmurný počin, který místy zní jako kdy-
by Floydi natočili společný singl se Sex 
Pistols. A právě ztráta oné strhující ener-
gie, kterou předchozí desky a vůbec celá 
kapela až do Humbugu doslova čpěly, činí 
z tohoto alba jakousi poskvrnu jejich mla-
dé tvorby. Jako kdyby si kluci řekli: „Už ne-
chceme být ti mladí a naštvaní hoši, ale 
rozumní usazení pánové.“

A tak si říkám, že deska bude u lidí 
místo humbuku vzbuzovat spíše nega-
tivní pocity a naplní se druhý význam to-
hoto slova. 

František Linduška

Dovolte mi, abych vám představila Terezu 
Ješátkovou, mladou básnířku, jež tento 
rok publikovala svou první sbírku. 
Tereza Ješátková vystudovala Gymnázi-
um Jana Valeriána Jirsíka v Českých Bu-
dějovicích. Ve studiích pokračovala na bo-
hemistice a estetice na FF UK v Praze. V té-
to době pracuje jako šéfredaktorka v na-
kladatelství Dokořán.
Svou tvorbu publikovala nejprve v Jihočes-
kých listech, později v Literárních novinách 
a v Hostu. Nyní se těší oblibě podobně na-
laděných lidí na internetovém serveru Li-
terra.
Její básně zaujmou svou civilností a téma-
ty blízkými všem, kteří jednou milovali, po-
těší, povzbudí, vyvolají pousmání, někdy 
při nich zamrazí a z některých mrazí stále. 
Mají vše, co by měla mít dobrá poezie. 

Jste ten typ básníka, který kudy chodí, 
tudy nosí notýsek a tužku a zapisuje si, 
co ho napadne?
„Průběžně ne. Nosím v hlavě obrazy a za-
píšu je, až když už se mi tam nevejdou 
nebo mě tlačí.“
Psala jste básničky během Vašich stu-
dentských let? Jaké?
„Básničky jsem psala odmalička. Během 
studentských let byly například takové-
hle:
Sousedovic Macháček / nese v ruce kar-
táček / ve druhé má pastu/ maskuje pach 
chlastu.“
Jací jsou Vaši oblíbení básníci, potažmo 
jiní autoři? 
„Za největšího básníka považuju Karla 
Hynka Máchu. Máj je pro mě nejlepší dílo 
vůbec. Současné básníky se snažím číst.“
Jaké například? Co si o nich myslíte?
„Mám pár oblíbenců jak v té trošku starší, 
řekněme zavedené, generaci (Wernisch, 
Jirous, Krchovský), tak v té úplně nejmlad-
ší (Zedník, Hanus).“
Co je „léríó“, které se objevuje ve vašich 
básních?
„Ať si každý dosadí sám. Jde hlavně o zvuk 
- naléhavý, někdy možná hysterický, jindy 
něžný...“
Chystáte další sbírku?
„Nosím v hlavě obrazy... Uvidíme.“
Co pro Vás osobně znamená rok 1989? 
„Znamená pro mě mnoho - svobodu. 
A svoboda je pro mne jedna z nejdůleži-
tějších hodnot.“

Adéla Sovová

Lepší by to bylo medem

lepší by to bylo medem
…ale pomažem se klidně solí
(však namazaní už jsme i tak dost)

svá těla trochu otřem
ať to bolí
dlaň o dlaň
prsty propletem
i stydkou kost
(ne, láska zbude nepotřená)

jsem přeci tvoje žena
pro tuhle a snad i příští noc
(lepší by to bylo medem)
ale ať si klidně solený pot prýští
jen se mě dotkni protkni vzmoc---
(ne, láska zbude nedotčená)

jsi přeci…

lepší by to bylo s medem
však piju ráda i silná hořká rána
jsme přeci už velký na sladkosti
a tak po tobě mi postý
zůstane jen
napuštěná prázdná vana
znovu!

nemít strach
vyhodit nedopalky citů
(aby tak od nich něco chytlo!)
zamíst si před prahem bytu
(líp ještě: změnit práh)
přestat se litovat
hry na popelku skončit
(neházet na zeď
stokrát přebranej hrách)

vrátit lahve od všech druhořadejch vin
(byl po nich stejně jenom bolehlav)
nářky a slzy sbalit do novin
a vynést do nádoby na odpad

kožichům lží vyprášit kožich
otevřít hlavu – vyvětrat
čerstvě rozestlat na novém loži
a znovu
a víc
a vášnivěji

milovat

VI.

krásné smutnice
královny v předem prohrané partii
lodě s vylámanými zuby
kýlem vrážejí do černých kamenů

víc černé než bílé velryby
pláčou
léééríííóóó
pláč se potápí
a vstoupá
léééríííóóó
potápí se ke dnu
naší mělkosti

fontánky kapiček pláče
z obřích nozder
čistých stvoření
ztratí se
v duze krutě barevné
netečné

lérííó moře
suše
spolkne
uzavře
nevydá
vodami doruda
projede cosi
co páchne nebytím
léééríííóóóóóóóó

krásné tajemství
pod ztichlou hladinou
dorůstání

holátka křičte
křičte zas
křídla často znamenají naději
jen
dnes ještě ne

Lepší otázku bys neměl?
(sms-monology)

děje se něco?
děje!
odčítám
dělím
bez-naděje
dějů se bojím
nedějů však víc
a čekám svého
čaroděje
a jinak?
jinak nic…

nemám čas
napsal
projelo to
jak změklým
máslem nůž
nuž
máslo na chléb
namažu si
a u toho muže
smažu
plus

mlčíš
zlá ryba
tichý břeh
slzy se
lesknou
jako slída
je chyba
ve mně?
tak mě nech

chtěl volat
chci tě
z pohnutky známé
měl špatný signál
do její sítě
takže namísto
miluji tě
slyšel jen stokrát
aťděláme coděláme…

V nepravidelné rubrice “Studenti 
a jejich zážitky ze zahraničního studia” 
se o slovo tentokrát hlásí Petr Salaba. 
Tento nadějný student vzešel z pod-
houbí Biskupského gymnázia a v sou-
časné době se již druhým rokem účastní 
speciálního studijního programu v rám-
ci United World College. Od polárního 
kruhu živě Jan Dvořák.

Co – Red Cross Nordic United World 
College (www.rcnuwc.no). Mezinárodní 
škola s dvouletým programem Interna-
tional Baccalaureate v prostředí maleb-
ného norského venkova se zaměřením 
na humanitární vzdělávání.

Kde – Mezi fjordem a lesem, 3 km od 
vesničky Flekke. Na nejbližší mezinárod-
ní letiště v Bergenu, stejně tak i k polár-
nímu kruhu, se odtud cestuje lodí a bu-
sem půl dne. Okolo se pase hodně koz.

Počasí – Déšť se tu mísí se silným 
deštěm, občas déšť se sněhem. Nepřetr-
žitě oblačno s tím, že od poloviny listo-
padu slunce už stejně nevychází. V srp-
nu se mě zoufalá spolužačka Kabebush 
z Etiopie ptala: „Když je tu teď 8 stupňů 
a pořád prší, tak v prosinci tu bude léto, 
že jo?“. Co jsem loni zažil, tak léto tu tou 
dobou moc nebylo.

Strava a ubytování – Vaří nám tu 
fiskekake. Chutná to tak, jak to zní. Byd-
líme v domcích u fjordu v pokojích 
s palandama po pěti lidech. O tzv. cul-
tural sharing tu není nouze. Za otevřené 
okno ve čtyři ráno si vedle klasického 
„go to hell you fuc*ing bitch“ klidně vy-
slechnete i peprné vulgarismy v jazyce 
urdu.

Kdo – Psychicky otrlí studenti a kan-
toři z 88 různých koutů světa, včetně 
Aucklandu a Havířova. Novozélandský 
a slezský folklor tu ilustrují občasná 
zvolání „They are taking the hobbits to 
Isengard!“ či „Banik pičo!“. Spousta stu-
dentů tu je docela chytrá. Třeba takový 
Andrés, který tu minulý rok maturoval, 
pravidelně bere LSD a zatkli ho, když při 
udělování cen za matematiku pokřiko-
val na mexického prezidenta. Teď prý na 
Standfordu zkoumá mozek. Víc o něm 
viz Wikipedia, heslo Andrés Emilsson.

Ale například Švédy tu máme docela 
hloupé. Blonďatá Jannette z Götebor-
gu (čte se Chanet z Jeteborgu), která 
by ráda studovala mezinárodní vztahy, 

prohlásila: „Karl Marx. To jsem slyšela! 
Nebyl on Švéd?“. No představte si blon-
ďatého Marxe...

K těm mezinárodním vztahům. Mo-
mentálně se tu snažím sbalit jednu Tád-
žikistánku, co má polsko-rusko-ukra-
jinsko-arabské předky. Má ráda umění, 
takže se spolu díváme na krátké filmy 
Jana Švankmajera. Ale už mi ty loutkové 
animáky dochází, takže kdybyste někdo 
měli tip, jak oslnit dívku, tak mi ho po-
šlete na petr.salaba@gmail.com.

Jéé, to je super škola, já tam chci 

taky! - Kontrolní otázka: chcete ve svém 
životě zkoumat mozek či mezinárodní 
vztahy nebo něco takového? Tak nevá-
hejte se podívat na www.uwc.cz. Kon-
cem listopadu bude vypsáno výběrové 
řízení. Většinou chtěj poslat nějaké sí-
víčko a eseje. Pak si vás pozvou do Pra-
hy na pohovor a praktické testy psy-
chické otrlosti. Pokud prokážete, že jste 
dostatečně originální a bystří (neplatí 
ve Švédsku), jednoduše pak dostanete 
plné stipendium na dva roky na jedné 
z dvanácti United World Colleges.

Jan Dvořák

Tereza Ješátková: „za ,léríó´ dosadit svůj vlastní výkřik!“

z KraJE SOBů a gENIáLNíCH maTEmaTIKů

Oslava narozenin v norském stylu
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Tento Projekt
je spolufinancován 
městem
České Budějovice.

 POSLEDNÍ SLOVO

„dokončení Hořících přízraků mi trvalo 
dva roky a stálo mě velké úsilí, takže teď 
plánuji, že si dám pauzičku,“ říká v rozho-
voru Vladimír Šlechta, českobudějovický spi-
sovatel žánru sci-fi a fantasy, kterému v čer-
venci vyšel nový román ze známého cyklu Kr-
vavé pohraničí.

Začínal jste psát v době, která pro čes-
kou fantastiku nebyla příliš příznivá, jak 
jste se prosadil?

Nemyslím si, že by ta doba byla nepřízni-
vá, naopak. V osmdesátých létech se ve sci-fi 
prosadilo plno českých autorů, například On-
dřej Neff nebo Jaroslav Veis. Sci-fi psali do-
konce i autoři „vážné“ literatury jako třeba 
Vladimír Páral a Ludmila Vaňková. Existovala 
tu soutěž Cena Karla Čapka s oficiálními sbor-
níky vítězných povídek. Vycházely takzvané 
fanziny, vydávané fanoušky „na koleně“. Po 
revoluci, zejména se vznikem časopisu Ikarie, 
se psaní sci-fi zpřístupnilo naprosto všem. Do 
psaní se pustily mraky nováčků, staří matado-
ři vyprazdňovali své předlistopadové šuplíky. 
Byl jsem jen částečkou obrovské vlny.

A jak jsem se prosadil? Prostě jsem psal, 
učil jsem se za chodu a rozesílal texty. Od-
mítavých dopisů jsem měl celý štos. Tohle 
zažívá každý začínající autor: nepublikují ho, 
protože není známý a není známý proto, že 
mu nic nevyšlo. Trvalo několik let, než se ledy 
prolomily. 

Nedávno jste dopsal poslední román 
z Krvavého pohraničí, co máte rozepsaného 
teď?

Trošku to rozvedu: v roce 1999 jsem na-
psal román Voskový obelisk, který mi nakla-
datel přejmenoval na Krvavé pohraničí. Prav-
děpodobně jsem tehdy vynalezl nový sub-
žánr, který někdo nazval „zálesácká fantasy“. 
Ke Krvavému pohraničí později přibyla vol-
ná pokračování i „předkračování“, vznikl cyk-
lus románů a povídek, rovněž nazvaný Kr-
vavé pohraničí.

Letos jsem dopsal knížku Hořící přízraky, 
což je závěrečný díl trilogie Gordonova země, 
která také patří do zmíněného cyklu. Musím 
říct, že se trilogie stala takovou mojí koulí na 
noze – nemohl jsem si psát, co bych chtěl, 
protože čtenáři čekali na druhý a pak na třetí 
díl. Dokončení třetího dílu mi trvalo dva roky 
a stálo mě velké úsilí, takže teď plánuji, že si 
dám pauzičku. 

Společně s nakladatelem připravujeme 
nová vydání již vyprodaných knížek Nejlepší 
den a Orcigard. Chtěl bych tyto dvě knížky 
propojit novým románem a tím vznikne (jak 
já tomu říkám) „malá trilogie“.

Vy soukromě podnikáte, což je velká ča-
sová zátěž, jak zvládáte ještě psát romány?

Deset let jsem neměl dovolenou, „v pátek 
i ve svátek“ jsem pracoval na zakázkách. Kro-
mě toho jsme stavěli dům, dvakrát jsme se 
stěhovali... Nikdy jsem se nemohl jen tak se-
brat a odjet k moři nebo do hor, na to prostě 
nebyl čas. Psaní se pro mě stalo jedinou do-
stupnou zábavou. Občas jsem si vyšetřil pár 
volných hodin a psal, to je vše.

Jenom dodám, že psaní třetího dílu Gor-
donovy země už vůbec nebylo zábavné. Víc 
než půl roku jsem psaní věnoval téměř kaž-
dý večer, průměrně dvě hodiny denně. Večer 
jsem se obtížně dostával do příběhu a ráno 
jsem musel mít čistou hlavu, abych se mohl 
soustředit na práci.

Oba vaši synové také něco napsali, kri-

tizujete někdy jejich díla nebo naopak oni 
ta vaše?

Jenom upřesním: mladší syn sice něco na-
psal, dokonce i dvakrát publikoval, ale zdá se, 
že už s psaním skončil. Starší syn píše dál. Po-
kud se tomu můžu vyhnout, tak jeho texty 
nečtu. Někdy ale není zbytí: letos jsme oba 
publikovali ve sborníku Město přízraků, tak-
že jsem první verzi jeho povídky přečetl. Vytkl 
jsem mu nějaké logické chyby, ale k ději a ke 
stylu jsem se vůbec nevyjadřoval. On píše 
způsobem, kterému říkám „zdementizovaný 
Chandler“ – také jsem měl období, kdy jsem 
psal podobně. 

Ke druhé části otázky: synové moje věci 
čtou. Některé knížky četli i vícekrát, což je od 
nich pěkné. V zájmu zachování klidu v rodině 
si však nechávají názory pro sebe. 

Pár let jste také učil na stavební průmys-
lovce, zajímali se studenti o vaše knihy?

Zkusím to vyjádřit statisticky: za šest let, 
co jsem na průmyslovce působil, jsem učil 
zhruba 10 tříd. Dvě třídy projevovaly „vřelý 
zájem“ jako kolektiv, ve čtyřech dalších tří-
dách byli jedinci, kteří věděli, že „něco“ píšu. 
„Zbytek“ (tedy kompletní osazenstvo čtyř 
tříd) neměl o mých literárních výbojích ani 

tušení. Oni se průmyslováci o literaturu moc 
nezajímají a já jim to nijak nezazlívám.

Když máte čas, co si vy sám rád přečtete?
Dřív jsem hodně četl, teď už mě to nějak 

nebaví (je to divné, ale je to tak). Rád si pře-
čtu populárně naučnou literaturu a je mi cel-
kem jedno, o čem je, hlavně, aby to bylo dob-
ře napsané. Za uplynulý rok jsem přečetl na-
příklad: Zvířata, která změnila člověka (Ro-
ger A. Caras), Konec doby ledové (Steven Mi-
then), Šajeni (John H. Moore), Příběh předka 
(Richard Dawkins). Teď jsem dočetl úžasného 
Třetího šimpanze od Jareda Diamonda.

Ještě poslední otázka, listopadové číslo 
Vedneměsíčníku je věnováno především re-
voluci v roce 89, jaké máte vy na tuhle dobu 
vzpomínky?

Pamatuji si, co jsem dělal 17. listopadu 
1989: opravovali jsme brzdy v autě. Měli jsme 
zelenou škodovku 1000 MB z roku 1969, které 
jsme říkali Soptík a pořád nám utíkala brzdo-
vá kapalina... To bylo v pátek. Teprve v pondě-
lí jsme zjistili, že se „něco děje“. Internet ten-
krát neexistoval, televizi i noviny drželi pod 
palcem komunisti, dokonce ani Hlas Ameriky 
neměl přesné informace. Zprávy prosakovaly 
pomalu. První demonstrace na českobudě-
jovickém náměstí proběhla (tuším) v úterý. 
Ve středu jsem tam šel taky. Byl jsem hodně 
skeptický, nevěřil jsem, že režim padne, dou-
fal jsem alespoň v „kosmetické úpravy“. Při-
tom bylo očividné, že se komunisti neudrží. 

V listopadu 1989 jsme byli posledním os-
trůvkem socialismu. Poláci i Maďaři se už ko-
munistů zbavili, východní Němci nadělali díry 
do berlínské zdi a chystali se soudit Honecke-
ra. Už bylo jasné, že Moskva nepošle tanky. Ať 
se bude v „ostbloku“ dít cokoliv, Rusové ne-
hnou prstem.

Lidé chodili do práce a pak, po pracovní 
době, si šli pokojně zademonstrovat. Za tý-
den se režim sesypal. Bylo to příliš snadné.

Okamžitě se vyrojily teorie, že plyšový 
převrat zinscenovala STB. Potvrdilo se totiž, 
že STB vyrobila dezinformaci o smrti studen-
ta, čímž masové demonstrace rozpoutala. Eu-
forie zmizela a zůstaly pochybnosti: kdo v té 
listopadové „revoluci“ zvítězil? Estébáci, šme-
lináři a veksláci nebo „lid“? Ještě v roce 1989 
byla zřízena parlamentní komise, která to 
měla vyšetřit. Nezjistila nic. Student Bartuška, 
člen komise, o tom napsal knížku Polojasno.

Co se týká mě – vzpomínky na „listopad“ 
jsou doprovázené trpkou pachutí. Vybaví se 
mi především to, jak Karel Gott a Karel Kryl 
společně zpívají hymnu. Toho sametu bylo 
přespříliš.

Tomáš Erhart

Štamgasti do zbraně!
Sedíte tady (rozumějte v literce) často 

(rozumějte tak často, že je Vás tu vidět sko-
ro častěji než doma) a řešíte stále tutéž stě-
žejní otázku: dát si další zonku nebo ne-
dát? Máte pocit, že by vás měl někdo spon-
zorovat a jak je to kolikrát tuze nefér být od-
kázaný nejen na svou, ale i na peněženku 
spolusedícího u stolu? Nebo mít dokonce 
sekeru! Připadáte si býti štamgastem? Od-
pověděli jste na všechny předchozí otázky 
ano a rozbušilo se vám při tom srdce? Pak 
byste se nám měli neprodleně ozvat na 
mejl vednemesicnik@centrum.cz. My si 
vás vyfotíme, zeptáme se vás na pár otázek 
a již v příštím čísle si právě Vás bude moci 
najít Váš anděl strážný literární – sponzor!

Adéla Sovová

Lannovkou zase spěchají sochy
Dne 5. října se nám do Českých Budějovic natrvalo vrátilo sousoší Humanoidi. 

Slavnostní odkrytí proběhlo v 15:00 na Lannově třídě, za přítomnosti autora soch 
Michala Trpáka a příjemného hudebního doprovodu. 

Co vlastně Humanoidi jsou, proč a jak vznikli, objasňuje Michal Trpák: ,,Huma-
noidi jsou moje diplomová práce a vyšli tak trošku z mého strachu, že po skončení 
střední školy se tím humanoidem stanu. Když jsem chodil po Praze a sledoval ty 
chvátající davy, které nevidí žádné krásy a ženou se za nějakými materiálními hod-
notami, rozhodl jsem se je nějak ztvárnit a udělat v podstatě jejich parafrázi.“

 A co si vlastně máme o skupince pospíchajících lidí, jakýchsi „zajatcích systému“, 
jež sousoší ze syntetické pryskyřice představuje, myslet? „Já bych byl rád, kdyby se 
třeba lidi při pohledu na ně zamysleli nebo až budou kolem zarputile chvátat, aby 
třeba zpomalili a usmáli se. Aby sochy byly takový třeba i odstrašující případ,“ vy-
světluje Trpák svůj záměr.

Humanoidi byli poprvé vystaveni v roce 2007 v Českých Budějovicích, kam se 
teď, po dvou letech, během nichž absolvovali výstavy například na letišti v Ruzyni, 
v Paláci Křižík na Smíchově v Praze nebo třeba na golfovém hřišti Hostivař, vracejí. 
„Město uměním žije a instalace Humanoidů v Českých Budějovicích byla nejzdaři-
lejší. Jsem rád, že se sem vracejí,“ dodává Trpák. 

Humanodidi, které bychom mohli nazývat jakýmsi „pomníkem dnešní doby“ 
jsou dalším z mnoha povedených uměleckých děl, které vytvořila skupinka mla-
dých umělců, kteří si říkají 4SCULPTORS, neboli skupina “4“. 4SCULPTORS v Čes-
kých Budějovicích v posledních dvou letech pravidelně vystavují, jejich díla se ob-
jeví vždy v létě v městských ulicích. Letos to bylo celkem sedm nepřehlédnutelných 
sochařských klecí.

Mirka Uhlířová

 Dvě školy, Jeden svět
Již šest let mohou aktivní či iniciativ-

ní studenti středních škol, případně uči-
telé, věnovat svůj volný čas organizaci 
Filmových klubů v rámci projektu Jeden 
svět na školách Člověka v tísni. a čas to 
není určitě promarněný. Ostatně kdo by 
nechtěl být v obraze?

Cílem projektu je motivovat studenty 
k zájmu o lidská práva a o celosvětová so-
ciální témata, a to nejen tím, že audiovizu-
ální forma filmového dokumentu je dneš-
ní generaci nejbližší, ale také tím, že se na 
fungování klubu podílejí především sami. 
K tomu se využívá přímo prostor jednotli-
vých vzdělávacích ústavů a jejich technic-
ké zázemí. Je jen na studentech, jaké téma 
či film si vyberou, jak zajistí diváky, jak se 
k dané problematice po projekci postaví. 
Přestože projekce dokumentárních filmů 
jsou základním kamenem těchto klubů, 
mohou být pořádány také například růz-
né besedy s hosty, ochutnávky tradičních 
jídel a výstavy. Dnes už se kreativitě meze 
nekladou. 

Navíc Člověk v tísni nabízí propracovaný 
systém pomoci. Řadu doprovodných mate-
riálů k jednotlivým filmům si můžete stáh-
nout na stránkách Jednoho světa (www.
jedensvetnaskolach.cz). Ani objednání sa-
motných filmů není příliš komplikované. 
Vybrat dokumenty si můžete z katalogu, 
obsahujícího více než sto padesát filmů, 
které vám budou posléze bezplatně za-
půjčeny. 

A proč si dávat práci ze založením klu-
bu? Nu, jeho prostřednictvím můžete po-
znat spoustu nových lidí – vrstevníků, kte-
ří organizují promítání na svých školách, 
nebo třeba dokumentaristů. Můžete se 
osobně seznámit s činností nevládních or-
ganizací věnujících se filmem ztvárněným 
tématům. A v neposlední řadě vám klub 
může zprostředkovat mnoho cenných  

informací pro vaše další studium, zaměst-
nání či jednoduše pro život.

O tom, že má tato aktivita v České re-
publice již dlouhou tradici, svědčí fakt, že 
jen za tento rok se stačilo uspořádat již více 
než sto osmdesáti projekcí dokumentů 
o lidských právech.

V Českých Budějovicích se tohoto pro-
jektu oficiálně účastní pouze dvě ško-
ly – Gymnázium Česká a Biskupské gym-
názium J. N. Neumanna. Případní zájemci 
o založení filmového klubu na své škole se 
můžou zaregistrovat na již zmíněných we-
bovkách, nicméně projekt filmových klubů 
má svojí stránku už i na Facebooku.

Každoročně se pro organizátory klubů 
pořádá několik třídenních setkání, v rámci 
nichž jsou připraveny workshopy, mode-
lové projekce a debaty s hosty. Díky těmto 
setkáním se daří navázat i spolupráci mezi 
samotnými kluby. Během tří dnů si organi-
zátoři navzájem předávají zkušenosti a se-
tkávají se se zajímavými lidmi. Studenti, or-
ganizující filmové kluby se v rámci jeho ak-
tivit také učí pracovat s dokumentárním fil-
mem. Mezinárodní škola dokumentárního 
filmu Jeden svět s workshopy zaměřenými 
právě například na tvorbu krátkých do-
kumentů studentům pomáhá lépe pro-
niknout do práce s filmem, osvojit si schop-
nost film analyzovat.

 Díky tomu se stává student jak nároč-
nějším a kritičtějším divákem, tak i schop-
nějším organizátorem. Ale především, je 
v obraze. 

Markéta Frouzová

rozhovor s autorem „zálesácké fantasy“ Krvavé pohraničí

Vladimír Šlechta (*1960, Liberec) 
 Úspěšný český autor fantastiky. Značnou 
část svého života strávil v Českých Budě-
jovicích. Vystudoval gymnázium a později 
absolvoval stavební fakultu ČVUT v Praze. 
Dnes má vlastní firmu a stále aktivně píše. 
Ostatně psaní se věnuje již pěknou řád-
ku let. V roce 1993 se čtenářům představil 
povídkou Legendární zbraň. V té se poprvé 
objevuje svět sci-fi série, čítající několik po-
vídek a tři romány, z chmurné budoucnosti 
Země zdevastované několika válkami o po-
slední energetické zdroje.

Ovšem Šlechtovým nejznámějším poči-
nem v současnosti zůstává Krvavé pohra-
ničí. Je zvláštní už tím, že v české kotlině se 
rozsáhlé fantastické ságy objevují jen vý-
jimečně. I když Pohraničí lze jen těžko po-
važovat za klasickou fantasy. Ano, nalez-
nete v něm obvyklá témata i postavy, ale 
autor vše pojímá značně netradičně a zná-
má fantasy klišé převrací naruby. 31. čer-
vence vydal knihu Hořící přízraky. Ta se stá-
vá již osmým románem cyklu Krvavého po-
hraničí, který čítá i mnoho dalších povídek. 
Další podrobnosti naleznete na webových 
stránkách krvavepohranici.cz.

Aspoň že ti naši redaktoři to mají v hlavě 
srovnané, ulevilo se mi při přípravě toho-
to čísla. Alespoň mezi mladými žije naděje 
do budoucna - vědomí důležitosti svobo-
dy. Nemohu se totiž v poslední době ubrá-
nit chmurným předtuchám, že bumerang 
historie se začíná otáčet a vydávat na ces-
tu zpět. Ne, nebojím se návratu komunis-
mu, zas tak přesně se historie neopakuje. 
Ale nějak nás pálí dobré bydlo. Opět dych-
tivě směřujeme k mocnému paternalistic-
kému státu řízenému demagogy. A znovu 
někteří politici s nadějí hledí na východ.
Protože heslem doby je, ať se stará ně-
kdo jiný. O vzdělání, zaměstnání, zdra-
ví, důchody, o politiku (kterou „lid“ vzne-
šeně opovrhuje, přitom odkud jinud vze-
šli ti odpudiví politici než z „lidu“?), o bez-
pečnost (ať nám sem Američané nestrkají 
radar a co bychom jim pomáhali v Af-
ghánistánu? - ale ať se o nás postarají, až 
to bude třeba!). Pokud možno o všechno 
a ještě zadarmo.
Zodpovědnost nám nevoní, a tak ji chce-
me předat dál. Jenže se zodpovědností se 
zároveň zbavujeme svobody - když pře-
neseme zodpovědnost za své životy na 
jiné, dáváme jim zároveň právo za nás 
rozhodovat. 
Ano, zodpovědnost a svoboda znamenají 
rizika a tudíž někdy dost bolí. Ano, sou-

časný režim má hodně chyb. Jenže do-
konalá demokracie nikdy být nemůže, ne-
boť jde o lidský výtvor a lidé sami jsou pře-
ce nedokonalí. Demokracie nemůže za-
ručit každému, že se bude mít dobře. Ale 
dává každému příležitost prosadit se pod-
le svých představ a schopností. Jen musí 
chtít, přijmout za sebe zodpovědnost. 
Buďme na ni hrdí místo nereálného sně-
ní, že by se o nás někdo jiný mohl postarat 
lépe. 
I ta nejupřímnější touha po lepší společ-
nosti, kde se „někdo“ o všechny postará, 
totiž vždycky skončí terorem a vládou sa-
mozvanců, kteří splynou v jedno se stá-
tem, od něhož si pořád tolik slibujeme. 

Milan Brabec


