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Z extrému do extrému
Co je to vlastně extremismus? „Každý 

si pod tímto pojmem představuje trochu 
něco jiného. Pro některé je to pohodlná 
škatulka, kam se dají zařadit všichni ti, kte-
ří nesouhlasí s obecně sdíleným přesvěd-
čením většiny. Pro jiné je spojen s extrém-
ním chováním. Pro další s násilím,“ říká po-
litolog Jiří Pehe.
 Ať už si ale vybere jakoukoli z  těchto 
škatulek, dá se říci, že extremistické chová-
ní je jedna z mnoha věcí, kterých se lidstvo 
nikdy nezbaví a které tady byly, jsou a bu-
dou a dost možná ovlivní vývoj našich bu-
doucích dějin, jak to alespoň nastiňují au-
toři postkatastrofických filmových vizí, kde 
se poslední zbytky lidí (někdy jen těžko tak-
to označitelní), žijící ve špinavých stokách 
Země, přiklánějí právě k radikalismu, anar-
chismu, nacionalismu a podobným ismům.

Nemusíme ale chodit tak daleko, zkus-
me jen zavzpomínat na minulé století, na-
lezneme zde dějin, které doslova formo-
vali právě extremisté, od Hitlera počínaje,  
u bolševiků zdaleka nekonče. 

I dnes před našima očima defilují holé 
lebky, islámští bojovníci džihádu, anarchis-
tičtí squateři či antifašisté, dokonce i někte-
ří politici, ti všichni se nějakým způsobem 
stávají náplní slova „extremisté“. Vzpomeň-
me třeba na extrémně pravicovou Dělnic-
kou stranu, poprask a vlnu násilí, které způ-
sobily ironické karikatury islámského pro-
roka Muhameda nebo třeba případ „za-
bydlení“ vily Milada pražskými anarchisty 
nebo některé výroky nejmenovaných pánů 
„zhora“ používajících ve svém slovníku „na-
cismy“: Až přijde den či noc dlouhých nožů.  

Často si klademe otázku: jak můžeme 
s extremisty účinně bojovat? Chammurabi 
by nám určitě poradil své „Oko za oko, zub 
za zub“. Ale nestaneme se přijetím násilí 
sami násilníky? Je vůbec možné užít k obra-
ně demokracie demokraticky pochybných 
prostředků?

A tak si alespoň zkusme, jakkoli to 
možná bude znít hloupě, představit svět 
bez násilí, bez extremistů, bez padou-
chů… Není však i tato představa poněkud  
extrémní?

František Linduška

 Třikrát za dvacet let odložena, přitom stále na programu, stále aktuální. Stará skoro jako 
svoboda sama. (Pokus o navázání na minulé číslo.) Terč pochybností, spekulací a vášnivých 
debat. Už vás napadá, o čem mluvím? Ano, o nových, chcete-li státních maturitách. Psali 
jsme o nich sice již v čísle minulém, ale vášnivá debata opět začala s blížícím se spuštěním 
nabírat na obrátkách. Někteří politici komentují údajnou nepřipravenost, zatímco ti druzí ji 
až skoro svatořečí. Učitelé organizují akce proti, studenti zas zakládají facebookové skupiny 
Ano, státním maturitám apod. 
 Nová maturita nám má usnadnit přijímací řízení na naše vysněné vysoké školy. Nová 
maturita má odbourat neobjektivnost sjednocením oné „zkoušky dospělosti“. Nová 
maturita. Konec dokazování našich znalostí znovu a znovu během celého života, ať už při 
přijímacích pohovorech do zaměstnání, nebo uznávání maturitních vysvědčení v cizině. 
Jednou tomu tak určitě bude, avšak realita se zatím tak trochu od avizovaných výhod 
odchyluje. A tak to opět budou mít nejhorší ti nejčerstvější, totiž předmaturitní ročníky. 
Maturanti roku 2011. Jak jinak. Na těch se to pěkně vyzkouší, to budou ti správní pokusní 
králíci! 
 Vysoké školy však k  maturitám zatím přihlížet nehodlají, to se prý stane až tak za 
dva, tři roky, kdy už bude funkčnost nových maturit řádně otestována. Mezitím daleko 
raději sáhnou třeba po věrohodnějších SCIO testech.  Dosti pochybuji, že při přijímacích 
pohovorech do zaměstnání se také něco změní a o uznání nových maturit v zahraničí si 
můžeme nechat leda tak zdát. Nedivte se, že přemýšlím zrovna takto. Nu, holt patřím k té 
„šťastnější“ části, která si ještě letos v říjnu novou maturitu vyzkouší a v dalším roce napíše 
„naostro“. Své vám poví jistě i redaktoři vašich oblíbených (rozumějte těchto) novin.
 A na co že se to můžete v tomto čísle těšit? K 65. výročí osvobození Osvětimi jsme pro vás 
znovu otevřeli téma holocaust, ale i extremismus v článku Es kommt der Tag…, který vám 
mimo jiné osvětlí i rozdíl mezi neonacistou a neofašistou. Vůbec povědomí o holocaustu 
je tak mizivé, že se chce brečet. Navíc extremismus roste natolik, že i jeden z internetových 
textů musel zrušit možnost připojit komentář pro množství nevhodných příspěvků – viz 
Neviditelný pes Svět: Holocaust – nikdy více. Podruhé, troufám si říci již tradičně, na vás čeká 
přehled filmů s názvem Oscaroví kandidáti a ti druzí. Spolu s ním nám však neutekl ani 
Fenomén: Avatar Jamese Camerona, nebo manga, získávající si podstatnou část nejen 
našich čtenářů, v článku Hikikomory.
 Rozhovor s  knězem, teologem, biologem a spisovatelem v  jedné osobě Markem 
Váchou, který vystudoval molekulární biologii, genetiku a teologii vám zas dokáže, že 
neslučitelnost výše zmíněného jen opravdu jen zdánlivá. Evidentně všechno jde, když se 
chce. 
 Dlouze, předlouze jsme přemýšleli, čím dalším vás ještě překvapit, a dospěli jsme k jedné 
nové rubrice nazvané Retro okénko, tentokráte let devadesátých. V rozličných dekádách 
vás naši redaktoři seznámí se staronovými kapelami, filmy a pro dámskou část našeho 
čtenářstva nesmí chybět ani oblečení!
 Dalším takovým překvapením zvláště pro vás připraveným se stává povídka Fragmenty. 
Není však celá, a tak si pro její pokračování budete muset zabrouzdat na adresu www.
vednemesicnik.cz. Věřím, že věrní čtenáři tuto stránku již znají a čas od času kontrolují 
novinky, náš plán práce (alespoň někde je vidět, že rozhodně nezahálíme) a stahují naše 
čísla legálně „zadara“ v pdfkách. 
 Představena budiž i zajímavá alba skupin 30 Seconds to Mars - This is War, Them 
Crooked Vultures se stejnojmennou deskou, anebo 123 Minut a jejich (s)nová deska 
Dream.  Opomenout nemůžeme ani českobudějovickou Noise Assault Agency Budweiss 
aneb NAAB a její koncerty v klubu Velbloud.
 A nezapomeňte …cogito, ergo sum.

Zajímavé počtení přeje 
 Petr Kuthan, šéfredaktor
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 Setkáváme se s  ním téměř denně. 
Buďto v  roli nezúčastněných přihlíže-
čů – chodců či televizních diváků, ane-
bo v roli přímých účastníků, popřípadě 
obětí.
 Řeč je o pravicovém extremismu, 
který se do popředí zájmu české společ-
nosti vehementně protlačuje posled-
ních dvacet let. Svědky jeho projevů 
jsme, jak už bylo řečeno, téměř všichni, 
každý z nás k němu ale zaujímá rozdílný 
postoj. Někteří ho pasivně přehlíží, ať už 
z lhostejnosti nebo z vlastního strachu. 
Jiní se proti němu naopak aktivně staví 
a dostávají se s ním do ostrého konflik-
tu. Je tu však ještě třetí skupina: ti, kte-
ří ho provozují a jsou jeho příznivci a za-
stánci.
 Co vůbec vede člověka k  tomu, že 
se stane „náckem“? Existuje několik  
různých teorií, snažících se vysvětlit 
extrémní orientaci našich spoluobča-
nů – podívejme se například na to, jak 
lze pojmout takový rasismus psycho-
logicky: „Do studia rasismu vnáší [tato  
teorie] individuální rovinu a důraz na 
mechanismy fungování lidské psychi-
ky významné pro tvorbu, udržování  
a předávání předsudků. Předsudky inter-
pretují jako prostředek k uspokojování  
některých psychických potřeb, k do-
plnění osobnostní struktury určitého 
typu lidí (Rex 1999), k vytváření dobré-

ho sebeobrazu dominantní skupiny či 
k odštěpení nežádoucích vlastností od 
vlastní osobnosti [skupiny] a k jejich 
projekci na druhého,“ píše Kateřina Da-
nielová v listopadu 2006 v časopise Rex-
ter, který se dlouhodobě touto proble-
matikou zabývá. Zároveň ale dodává, 
že tímto rozhodně nevyčerpáváme veš-
keré možné zdroje extremismu ve spo-
lečnosti; spíše naopak – vynořují se stá-
le nové a nové otázky a problémy spo-
jené s jeho vznikem.
 Jak už bylo řečeno, problém pocho-
dujících extremistů se dostal na po-
řad dne až v posledních dvaceti letech. 
Proč? Dřívější totalitní moc totiž dusi-
la veškeré projevy společenské alter-
nativy, do níž můžeme s  trochou nad-
sázky zahrnout i neonacismus. Mezi  
uvolněnými polistopadovými stavidly 
tak pronikl do naší společnosti i nový fe-
nomén – pravicový extremismus (i když 
se u nás vyskytoval i před rokem 1989, 
jen nebyl tolik vidět). 
 Dá se ale mluvit o extremismu jako 
celku? Toto označení do sebe totiž po-
jme tolik významů, kolik jen jich do něj 
budeme chtít nacpat. „Extremistou“ se 
tak může stát fotbalový fanoušek stejně 
jako poslanec či senátor, záleží jen na li-
bovůli označovatele a jeho schopnosti 
kreativního užívání slov. 

Es kommt der Tag…

Pařáty nacistické 
perzekuce dosáhly 
i do Českých Budějovic
„Ztracené a nalézané osudy“ - tak je po-
jmenován projekt podporovaný Minister-
stvem zahraničí ČR, jehož slavnostní zahá-
jení se konalo 3. února v sálu zastupitelstva 
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Č. Bu-
dějovicích. Projekt zpracovávali studen-
ti Střední školy obchodu, služeb a podni-
kání a Vyšší odborné školy Kněžskodvor-
ská v  Č. Budějovicích ve spolupráci s  pol-
skými studenty ze Zespół Szkół Ekonomicz-
nych im. Jana Pawła II. v Gorlici. Prezenta-
ce se účastnili velvyslanec Polské republi-
ky v  ČR Jan Pastwa, hejtman Jihočeského 

Výstava holocaustu Jihočeského kraje

foto Nela Pazourková
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Tomáš Erhart
Ano nebo ne? Jo, to je složitý. Ne-
myslím si, že na zavedení státních 
maturit je vhodná doba právě teď, 
jenže potom automaticky naskočí 
další otázka. „A kdy bude?“ 
Možná jednou ano, možná už brzy. 
Ale i kdyby u nás pro novou matu-
ritu byly vhodné podmínky, veřej-
nost by ji zčásti stále nechtěla. Už 
proto, že nikdo nechce být pokus-
ným králíkem s  nově zavedenou 
zkouškou, ale hlavně proto, že lidé 
prostě nemají rádi změny. Přiznám, 
že i pro mě je současná maturita za-
vedenou tradicí a rád odmaturuju 
tradičně tak jako lidé přede mnou 
se vším, co k tomu patří.

Adéla Sovová
Myslím si, že státní maturity po 
gymnaziálních studentech nevyža-
dují úroveň, jaké by studenti měli 
dosáhnout, systém známkování je 
víc než podivný a celkově jsou tyto 
nové maturity nekvalitní, nedota-
žené a navíc neekologické. Co jsem 
zaslechla, tak Cermat rozhodně ne-
šetří papírem. Bude totiž vytvořena 
obrovská spousta kopií našich od-
povědí (a kdo ví, jestli si nekopírují 
i ty otázky!) a možná ještě kopie ko-
pií, třeba i opisy… Cermat je mafie. 

Emma Vrbová
Je sice moc hezké, že se naše vlá-

da konečně rozhodla zlepšit něco- 
cokoliv v  našem státě a má huma-
nistická duše stále věří, že jejich 
úmysly byly čisté a dobré, ale po-
pravdě řečeno už moc nechápu, 
proč si na paškál vzali zrovna matu-
rity, se kterými nikdo neměl žádné 
větší problémy... Myslím, že to byla 
jedna z  mála věcí, která fungovala 
tak, jak má... Zato nová koncepce už 
trochu pokulhává. Nedovedu si tře-
ba úplně představit, jak mí mladší 
kolegové budou na SUPŠ maturo-
vat povinně z  matematiky, kterou 
budou mít jenom v prvním ročníku. 
Nechme se překvapit...  

Nápaditost je však přímo úměrná nepřesnosti, a tak bychom 
si ve všech pojmech s extremismem souvisejících měli udělat 
jasno – ordnung totiž musí být. 
 Takový neofašista je třeba něco úplně jiného než neona-
cista. Nevěříte?  Tak si odmyslete kanady, koženou bundu  
a holou hlavu a postavte si takhle vysvléknutého neonacistu 
s neofašistou vedle sebe. Hned na první pohled vám musí být  
jasných několik rozdílů. 
 Předně, neonacista nikdy nepůjde do průvodu křičet „nic 
než národ“; mnohem spíše bude své politické přesvědčení vy-
jadřovat slovy „cikáni do plynu“. Neofašista pak zase nebude  
tvrdit, že Židé jsou méněcenná rasa a že nám jde přece o „krev  
a čest“ – mnohem spíše ho uslyšíte skandovat „Čechy Če-
chům“. Tak už je jasné, v čem je ten rozdíl?
 Pokud přeci jenom ne, tak si řekněme, že neonacismus 
se orientuje na nesnášenlivost etnickou (anebo rasovou,  
přijde na to) a protěžuje především rasu. Naproti tomu fašismus  
akcentuje zejména šovinismus národní, nacionalistický  
či xenofobní (v kontextu jedno a totéž). Nejde mu o čisto-
tu rasy, ale o homogenitu národa a především jeho kultury  

a společnosti, jedním slovem: o „vlastenectví“.
 Pravý politologický oříšek pak představují takzvaní „racia-
listé“ – pokud vám to slovo zní něco jako rasismus, tak jste 
trefili hřebíček jenom kousek vedle hlavičky. Kardinální roz-
díl mezi racialismem a rasismem spočívá v tom, že na rozdíl 
od svého staršího bratříčka racialismus nestaví jednu rasu 
nad jiné, ačkoliv uznává, že dohromady by se míchat nemě-
ly. Černoška s bělochem zkrátka dohromady nejdou – tím ale 
proboha nechceme říct, že bychom proti nim něco měli. Jsou 
zkrátka mimo.
 Samozřejmě bychom mohli dlouze zmínit i další: známe  
konzervativní nacionalisty, antisemity, antisionisty…ale ve 
chvíli, kdy před vámi stojí na ulici, jsou vám jejich konkrétní 
extremistické úchylky stejně pendrek (tedy jedno).
 Máte s extremismem nějaké osobní nebo zprostředkova-
né zkušenosti? Vyskytuje se ve vašem okolí? Nemáte ho rádi? 
Nebo ho naopak chcete bránit? Pište na naši e-mailovou ad-
resu vednemesicnik@seznam.cz a podělte se s  ostatními  
o své názory! 
 Podnětné příspěvky budeme reflektovat v příštím čísle!

Redakce VDM
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foto Bára Hrušková

foto Jan Škoda
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Es kommt der Tag…

Pařáty nacistické ...
kraje Jiří Zimola a především Hana Tvrzská, 
která je jedinou žijící obětí transportu AkB  
z roku 1942 z Českých Budějovic do Terezí-
na a dále do Osvětimi.
 „Cílem projektu, který jsme realizovali 
v loňském roce od května do prosince, bylo 
aktivně přiblížit žákům klíčové historické  
a politické události, které ovlivnily vývoj  
Evropy i světa ve 20. století a vzbudit u nich 
zájem o dějiny 1. a 2. světové války a holo-
caustu,“ přibližuje koordinátor projektu An-
tonín Sekyra, který je zástupcem ředitele 
Střední školy obchodu, služeb a podnikání.
 Výstupem celého projektu je několik 
kratších filmových dokumentů a především 
výstava, z níž nejzajímavější pro Budějovic-
ké je zpracování období nacistické okupa-
ce Č. Budějovic. Můžeme tak zhlédnout 
ukázky z  dobového budějovického tisku, 
který rozdmýchával protižidovskou hyste-
rii, jeden panel je věnován i osobě Adolfa 
Eichmanna, vrchního organizátora systé-
mu nacistických vyhlazovacích táborů, kte-
rý si v Mladém našel budoucí manželku. Za 
nejvýznamnější můžeme považovat panel, 
který je věnován vymýcení židovské obce 
v  jižních Čechách, včetně zničení židovské 
synagogy nacisty v roce 1942.
 Výstava potrvá ve vestibulu krajského 
úřadu do 25. února a poté se přesune do 
prostorů vědecké knihovny.  

Tereza Rezková, foto Bára Hrušková

NĚKOLIK DNÍ V JEDNOM SVĚTĚ
V březnu a dubnu se můžete těšit na již dvanáctý ročník Mezinárodního festi-
valu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět 2010, dnes největší-
ho lidskoprávního filmového festivalu v Evropě.
 I letos se v rámci festivalu Jeden svět, který opět najde své útočiště v kině Kotva, 
uskuteční i program Jeden svět na školách speciální - jedná se o dopolední projek-
ce pro žáky základních a středních škol, přičemž v Č. Budějovicích započnou 16. břez-
nem a skončí až o deset dní později, tedy 26. března. Samotný festival je však jen tří-
denní – sice od 16. března, ale 19. již končí.
 Pro mladší diváky (8-14 let) jsou přichystané dokumenty s tématikou jako jsou 
přátelství a rodina, globální oteplování, autismus, sociální vyloučení nebo šikana. Pro 
diváky starší (14+) pak snímky s tématikou životního prostředí, nedemokratických re-
žimů nebo sociálního vyloučení. 
 „Určitě uvedeme dva české filmy - Země snů a Nevítaní. K oběma filmům chystá-
me debatu, účast na debatě k filmu Nevítaní potvrdil režisér Tomáš Škrdlant,“ láká na 
projekci koordinátorka festivalu Kristýna Hrčková.
 Země snů bude zahajovacím dokumentem festivalu. Do balíčku ekologických 
filmů „Zelené výzvy“ jsou zahrnuty filmy Jedový plamen, Návrat do  zaslíbené země 
a Bombajská spojka. Z výběru světových filmů jsou pak na programu filmy Mugabe  
a bílý Afričan, Afghanská Superstar, Ukradené životy, Chci být někdo, Taqwacore: zrod 
islámského punku a Chemo. 
 „Jako upoutávku na festival budeme s týdenním předstihem a ku příležitosti 
Dne Tibetu vysílat film Tibet zpívá,“ přibližuje jeden z bodů programu Kristýna Hrčko-
vá a dodává: „Festival bude mít i bohatý doprovodný program - při zahájení festivalu 
bude hrát jazzová kapela Tarapaca jazz z Tábora a závěrečný večer bude patřit Zdeň-
ku Bínovi s jeho novým akustickým tělesem.“ V průběhu festivalu bude otevřen i stá-
nek s prodejem namibijských výrobků.
 Podrobnosti o festivalu si můžete najít na stránkách www.jedensvet.cz, nebo se 
přidat ke skupině JEDEN SVĚT České Budějovice na Facebooku.

Markéta Frouzová

Tak trochu jiné dopisy v ulicích měst
    Na 8000 apelativních dopisů (ale i 2 tisíce mailů), které dobrovolníci nechali po-
depisovat kolemjdoucí v rámci podzimní kampaně Dopisy v ulicích, zaslala ministrům 
školství Amnesty International ČR. Jen z Č. Budějovic jich bylo - díky spolupráci studen-
tů gymnázií Biskupského a Česká - zasláno 548. 
 Tentokrát jejich text mířil na podporu rovného přístupu ke vzdělání. „Lidská práva 
jsou nedělitelná, z tohoto pohledu tedy všechna stejně důležitá. Amnesty International 
se v tomto případě zaměřila na právo na vzdělání, protože jej považuje za vstupní brá-
nu k ostatním lidským právům. Bez vzdělání nemůže žádný člověk plně uplatňovat svá 
práva, protože je mnohdy ani nezná. Rovný přístup ke vzdělání umožní všem dětem bez 
rozdílu využívat a chránit lidská práva svá i ostatních,“ vysvětluje Jindra Pařízková, koor-
dinátorka vzdělávání k lidským právům.
 Celá kampaň byla cílená na země, jako je Afgánistán, Čína, ale také na Českou  
republiku. V tomto případě se jednalo o problém vzdělávání romských dětí.
 „Ministryně školství České republiky Miroslava Kopicová na maily zareagovala do-
pisem, v němž uznala nevyrovnané vzdělanostní šance romských dětí a neromských 
dětí a představila nástroje vedoucí ke zlepšení tohoto stavu, které její rezort již realizuje 
nebo plánuje provést,“ doplňuje Jindra Pařízková.
 Právě téma vzdělávání romských dětí vzbudilo u kolemjdoucích největší reakce. 
„Na problematiku vzdělávání Romů byly nejbouřlivější reakce,“ vzpomíná na horké chví-
le v českobudějovických ulicích studentka Biskupského gymnázia a jedna z organizá-
torek Tereza Špindlerová a dodává: „Snažili jsme se vysvětlovat, že množství dětí, které  
u nás odchází na zvláštní školu, je nad evropským i celosvětovým průměrem.“
 Avšak i přes tuto zkušenost je s celou akcí spokojená (až tedy na zimu, která zřejmě 
stála za nevstřícností řady lidí): „Je to zajímavá práce - člověk poznává různé lidi, různé 
názory. Pokud chceme něco změnit, je právě tohle prostředek, jak se zapojit.“ Pokud by 
měl i někdo další zájem, může se více o českobudějovických dobrovolnících dozvědět 
na mailu ceske.budejovice@amnesty.cz.
 Amnesty International však průběžně připravuje i aktivity na tento rok. Pro Biskup-
ské gymnázium bude např. připravovat workshop k lidským právům. „Jde o workshop  
s tematikou lidských práv, např. se zaměřením na problematiku uprchlictví.
Tyto semináře seznámí studenty s aktuálními kampaněmi - tedy s tématy, kterými se 
Amnesty International ČR zabývá a slouží jako vstupní brána do světa lidských práv.
Také seznámíme účastníky workshopu s historií i současným stavem Amnesty Interna-
tional,“ přibližuje jednu z forem spolupráce se školami koordinátorka aktivismu AI Rad-
ka Dohnalová. Martin Volný

 
    
 

DVA SVĚTY SE 
SPOJILY 
V JEDEN SVĚT
 Patříte k příznivcům filmových klubů na České či Biskupském gymnáziu? Máme 
pro vás dobrou zprávu! Oba filmové kluby nyní spojily své síly a budou promítání 
organizovat společně. Zatímco frekvence promítání by měla zůstat zachována, jed-
no promítání za měsíc, novinkou je především místo promítání: kromě prostor ško-
ly, jednou na gymnáziu Biskupském, poté na České, se bude promítat i v klubu Vel-
bloud, a to každou třetí neděli v měsíci, kdy bude výjimečně Velbloud, právě kvůli 
této akci, otevřen i v neděli. 
 „Doufáme, že do tohoto budějovického klubu přilákáme i publikum, jež běžně 
ve školách moc nevídáme,“ vysvětluje důvod, proč se promítání přesunuje do Vel-
bloudu, jedna z organizátorek Marcela Macháčková. „Vedení klubu Velbloud také 
proto patří velký dík za to, že prostory vůbec poskytli,“ dodává.
Na první velbloudovské promítání se můžete těšit 21. února od 19 h. Představeny 
budou dokumenty na téma „Média“. 
 První společně zorganizovaná událost však již 25. ledna proběhla v aule Bigy, 
promítal se dokument „Má milovaná holčička“, jenž se věnuje problematice sexuál-
ního zneužívání dětí.  „Nesmírně nás potěšil zájem, opravdu jsme nečekali, že bude 
tolik příznivců, že se skoro nevejdeme do třídy.  Bez diváků by filmový klub neměl 
žádnou budoucnost,“ je spokojená Markéta Frouzová.
 Protože na prvním místě jsou právě diváci, snaží se jim organizátoři vyjít co nej-
více vstříc, ať se to týká promítacích časů, míst či témat. 
 „Budeme také rádi za vaše názory a připomínky,“ doplňuje Tereza Lehečková.
 Ve snaze přiblížit filmy i studentům z jiných škol mají organizátoři v plánu rozšířit 
také projekce i na jiné školy. V případě zájmu je možné získat více informací buď pří-
mo od organizátorů (Markéta Frouzová, Marcela Macháčková, Jan Škoda, Petr Kut-
han a Tereza Lehečková), na Facebooku (skupina: Přátelé filmového klubu v Čes-
kých Budějovicích) nebo na webových stránkách www.jedensvetnaskolach.cz.

Marcela Macháčková
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Dita Penzová
 Státní maturity pro mě předsta-
vují určité zlo, o kterém každý ví, ale 
nikdo o něm nemluví. Možná by-
chom měli zaběhnout do nejbliž-
šího papírnictví, koupit pastelky,  
a doma po večerech trénovat kříž-
ky. Jinak totiž ve světě srovnávacích 
maturit nemáme šanci uspět. “Pa-
pouškování“ - jinak se tento proces 
nazvat nedá. Jak ostatně pojmeno-
vat učení se cizích názorů nazpaměť 
a následné vydávání jich za jedinou 
pravdu. O státních maturitách se 
prostě nediskutuje, státní maturi-
ty jsou. Nebo je snad správně za bé?

      
 

Ester Kmochová
Největší mínus asi je, že nikdo 

neví, jak to bude vlastně vypadat. 
Neustálé změny a nejistota. Navíc 
budu dělat maturitu v roce 2012, 
což je rok označovaný jako „rok po-
kusných králíků“. Maturita je po-
strach pro všechny, a proto bych 
měla ráda jisto v  tom, jak to teda 
nakonec bude… Nejlepší by to 
stejně bylo bez ní, no ne? 

Marek Vácha, ověnčený mnoha tituly, 
rozhodně nepůsobí jako nudný vědátor, 
ba naopak – už po vzájemném předsta-
vení se prezentuje jako člověk nejen mi-
mořádně inteligentní, ale i vtipný. Ko-
neckonců samotné spojení vědy a víry si 
žádá člověka výjimečných kvalit. 

Nevylučují se navzájem profese kněze 
a biologa?
„Určitě ne. Průzkum z dvacátého stole-
tí ukazuje, že mezi vědeckou komuni-
tou najdeme v průběhu století přibližně 
stále stejné procento věřících. Toto pro-
cento navíc není podmíněné změnami 
režimů, je nezávislé na době. Nejvíce vě-
řících je mezi astronomy a astrofyziky, 
nejméně mezi biology (smích). Dělení 
vědy od víry je dědictvím komunismu. 
Skutečnost je přece jen jedna. Svět je 
jeden. A osvěcují ho tři paprsky – věda, 
víra a umění. Každý z paprsků má svoji 
pravdu, pravdu jinou. Dneska se vážně 
nevedou debaty, zda pravdu nese věda 

nebo víra nebo umění. Nikdo o tom  
nepíše články. Například umění pou-
kazuje na určité stránky skutečnosti,  
je hledáním a objevováním, ale objek-
tivní pravda vědy v něm není.“
Jaký je Váš pohled na teorie o vzniku 
života a světa? Akceptujete Darwina?     
„Za prvé: Darwin absolutně neřešil vznik 
života. Za druhé: Neexistuje jedna evo-
luční teorie, evoluční teorie jsou různé 
a k nim připadají ještě další interpreta-
ce. Evoluci definujeme jako změnu ge-
nofondu populace v průběhu času. Dar-
winismus je teorie, která se snaží inter-
pretovat to, co se děje venku za oknem.  
Vysvětluje vznik a zánik druhů. Já se 
k darwinismu stavím jako k jakékoli jiné 
teorii, troufám si říct, že představuje to 
nejlepší, co dnes držíme v ruce. Ale mu-
síme si dávat pozor, abychom z vědecké 
teorie neudělali dogma. Středoškolští 
učitelé by měli svým studentů říkat, že 
nezvěstují celou, konečnou pravdu, ale 
jen momentální stav lidského pozná-

ní. Za Newtona jsme si mysleli, že svět 
je vyřešený. A pak přišel Einstein. Kdo 
přijde za sto let? Byli bychom hloupí, 
kdybychom si mysleli, že jsme na  „to“  
konečně kápli. Zastávám názor, že Dar-
win byl mimořádně inteligentní člověk, 
jehož teorie přežila desetiletí. Můžeme 
jen vyhlížet, co přinesou další roky.“
Zastáváte názor, že bílá místa ve vědě 
by měla zaplňovat víra a naopak?
„V žádném případě ne. Bílá místa tady 
byla a pořád jsou – dnes zejména co 
se týče samotného vzniku života. Velké  
lákadlo pro křesťany představuje kon-
statování: Hmotu do vzniku první  
buňky postrčil Bůh. Musíme být ale 
opatrní, abychom mezery v  našich vě-
domostech hned v prvním kole nezapl-
nili pojmem „Bůh“.“
Jak se Vám jeví současná generace  
teenagerů?
„Studenti, které učím na Biskupském 
gymnáziu v Brně se asi vymykají před-
stavám novinářů o současné mladé  
generaci. Moji studenti jsou inteligent-
ní, otevření a pracovití lidé, kteří si  
kladou otázky. A ví, co chtějí. Zejmé-
na ateisté mezi nimi berou náboženské 
otázky velmi vážně a zajímají se o smysl 
života či světa. Formuje je určitě i atmo-
sféra na škole.“
Jak byste okomentoval rostoucí vliv  
islámu?
„Nejsme ohroženi islámem jako tako-
vým, ale islámským fundamentalis-
mem. A proč to neříct – chybí mi hla-
sité odsouzení ozbrojených útoků  
umírněnými muslimy. Křesťanství se ne-
bojí říct, že teroristický útok na rušném 
náměstí není cestou do ráje, nýbrž do  
pekel, a postrádám, když to islámští du-
chovní neřeknou nahlas. A jedna otáz-
ka: Šel se po válce nějaký Žid odpálit do 
německé restaurace? “

 Máte v záloze nějakou historku či pro-
žitek z Antarktidy?
„Člověk si tam najednou uvědomí nut-
nost pokory. V  Antarktidě se lítá a jez-
dí nikoliv podle jízdních řádů, ale  
podle přírody. Byli jsme naprosto závislí 
na rozmarech počasí. Najednou se člo-
věk ocitne v terénu, který je silnější než 
on sám. Najednou se dotýkáte jakého-
si absolutna. Všechny naše problémy,  
problémy naší společnosti leží hrozně 
daleko. Uvědomujete si, co je opravdu 
důležité a i životní potřeby se smrsk-
nou. Teplo, sucho, voda, jídlo a duchov-
ní věci. Víc nepotřebujete.
Znáte nějaký návod na překonávání 
všech druhů krizí?
 „Neznám (smích). Naší společnosti by 
se ale dal vytknout nedostatek vůle. Ne-
umíme si vůbec poručit. Třeba ve vzta-
zích vždycky stojí za to zabojovat. Lidé 
od sebe strašně rychle utíkají. A nebojují.              

Jan Škoda

ZLATÉ VIETNAMSKÉ NEHTÍČKY

 Jak to vlastně probíhá na klasické české manikúře: Přijdete do salonu, lehce vy-
stresovaní z toho, že nevíte, co vás čeká, počkáte, usadí si vás, a zhruba po půldru-
hé hodince odcházíte s peněženkou o dvě stě padesát korun lehčí. Manikérky jsou 
většinou hezky oblečené a upravené jelikož se jejich sídlo nachází v komplexu ka-
deřnictví a kosmetiky.  
 Naopak při návštěvě jednoho z mnoha vietnamských nehtových studií, která se 
v posledních měsících stala trendem Českých Budějovic, vám na strach nezbude 
čas. Má první návštěva salónu Lotus Nails, který by mohl být přezdíván ‚doupě tolu-
enu‘, směřovala do ulice Široké. Najdeme zde tříčlenný tým. Vietnamku, které byste 
netipovali ani dvacet let. Mladíka, znajícího zhruba tři české věty a, ‚kápo‘, kontrolu-
jící kvalitu odvedené práce. 
 I při nepatrném pootevření dveří ze všech stran slyšíte „Dobý den, dobý den“ už 
se Vás ptají, co byste rádi usazují Vás, i vaši kabelku na sedadla určená. Teď teprve se 
stihnete nadechnout a ucítíte pronikavou vůni laků, na kterou si zvyknete zhruba 
po prvních patnácti minutách. Není to nic nesnesitelného, ale ani příliš příjemné-
ho, avšak čichačům vřele doporučuji. Neznalost českého jazyka pracovníci nahrazu-
jí vřelostí, nad kterou zůstává rozum stát a donutí, aby i Vaše úsměvy oplácely ty je-
jich. 
 Mé ruce dostal do péče vietnamský muž. Byl ve věku českého vysokoškoláka, ani 
o rok více, a přesto se na jeho ruce leskl snubní prsten. Seděl naproti mně ve vytaha-
né, časem ošuntělé mikině - na jeho zevnějšku bylo znát, že na udržovaný zevnějšek 
nezbývají finance. Ale on se stále usmíval od ucha k uchu, téměř jakoby nejen jeho 
práce, ale i výraz ve tváři byl kontrolován. Jeho ruce byly čisté, avšak nehty neby-
ly upravené tak, jak by se u manikéra očekávalo. Za to vietnamská manikérka měla 
ruce nádherné. Nezdobené, nelakované, ale čisté a tvarované. Většinu času věnoval 
pouze úpravě nehtů, během které nebyla v jeho tváři čitelná ani známka zaváhání. 
Po přechodu k lakování francouzské manikúry po sobě pouze jedinkrát práci opra-
vil i přesto, že mně se zdála linie jeho tahů bezchybná. 
 Během čekání na zaschnutí mi stejně jako ostatním návštěvnicím bylo nabídnu-
to občerstvení. Po dvou hodinách jsem zde i se spropitným nechala dvě stě korun  
a lehce omámená jsem se vydala vietnamskou pečlivě provedenou práci předvést 
na maturitní ples Česko-anglického gymnázia.   

text a foto  Dita Penzová

 Klony útočily na Baziliku
 Maturitní ples IV. ročníku Česko-anglického gymnázia byl dlouho očekávanou 
raritou. Jelikož, jak už to tak bývá, téma bylo vyzrazeno dřív, než ples proběhl. A 
tak se již od prosince každý těšil na světelné meče a efekty ze Star Wars. Jelikož lať-
ka byla nastavená vysoko jejich sesterskou třídou na ČAGu, která 22. ledna ohromi-
la spartakiádou v upnutých legínách a půlnočním tancem v tradičních oblecích na-
šich bavorských sousedů, rozhodli se jednat radikálně - s tématem Star Wars mohl 
mít jejich maturitní ples buď neslýchané ohlasy, nebo být naprostým propadákem. 
 5. února 2010 se po 19. hodině sešlo uskupení vskutku rodinné, jak už to na ak-
cích pořádaných Česko-anglickým gymnáziem bývá, v budějovické Bazilice uvnitř  
obchodního centra IGY. Přišli jsme sem za účelem socializace, pobavení se, ale pře-
devším oslavit již čtvrté léto, které spolu tato parta tráví ve školních lavicích. A veš-
kerá předsevzetí jsme bezpochyby splnili.
 S  úderem osmé hodiny večerní nás maturitní ročník s  velkolepostí, za kterou 
by se nemusela stydět ani hollywoodská studia, zatáhl do děje Star Wars. Světelné 
meče, dovezené speciálně pro tuto událost z USA, věrně napodobily meče skutečné  
a efekty překonaly veškeré stroboskopy a barevné mlhy, na které jsme na obdob-
ných akcích zvyklí. 
 Následovalo šerpování a proslovy studentů i profesorů a pak volná zábava. Ta 
byla po dvou hodinách oživena videem zobrazujícím znamenitý souboj s takovou  
optickou věrností, že jste se chvílemi cítili být jeho součástí. Zakončen byl epickým 
soubojem profesorů, jakožto představitelů mistra Yody a temného pána ze Sithu. 
Po půlnočním překvapení, během nějž jsme se pohupovali do rytmů pohádko-
vých a filmových melodií spolu s maturanty, a diskotéce, která následovala, jsme se  
po druhé hodině ranní přemístili na after party. Následné oslavy probíhaly ve Fine  
Clubu nedaleko budějovického náměstí.  
 Já tento ples řadím mezi ty, na které se pro letošní sezonu nezapomíná, a dou-
fám, že se mnou souhlasí i Ti, kteří vydrželi.                                                      Dita Penzová

  

Jan Dvořák
Jakémukoliv konceptu nové ma-

turity nevěřím. Už několikrát se čet-
né pokusy státu o jednotnou maturi-
tu ukázaly jako fiasko. Například tzv. 
úroveň B1 nového návrhu státní ma-
turity z angličtiny byla totálním vý-
směchem jak vzdělávání obecně, 
tak i tomuto jazyku. Jsem víceméně 
pro to, aby si každá škola stanovova-
la svou úroveň po svém. V opačném 
případě dojde jen k tomu, že se na-
pakuje nějaký monopol, co je jedna 
ruka s ministerstvem.

Mirka Uhlířová
Proti podstatě státních maturit 

nic nemám. Myslím, že je správné, 
aby kvalita maturit na všech ško-
lách byla stejná. Není dobře, když 
se maturita na jedné škole uděluje 
podle jiných měřítek než na jiné. 
To, že souhlasím i s  formou jejich 
provedení už tolik říct nemůžu 
(například způsob, jakým by měla 
probíhat maturita z češtiny, se mi 
zdá hrozný), ale to je jiná věc. Pod-
le mého názoru, to nejhorší, co na 
státních maturitách je, je ten zma-
tek, co kolem toho panuje.

Marek Vácha

Antarktida? Teplo, sucho, voda 
a duchovní věci. Víc nepotřebujete.

Marek Vácha (14. 9. 1966) vystu-
doval obor molekulární biologie 
a genetiky na Přírodovědecké fa-
kultě MU v Brně, obor teologie 
pak v Olomouci a v Bruselu. V le-
tech 1997 a 2000 absolvoval dvě 
výpravy na Antarktidu. Je katolic-
kým knězem, biologem, teologem 
a spisovatelem. V současnosti pů-
sobí jako učitel biologie a nábo-
ženství na Biskupském gymnáziu 
v  Brně, zastává funkci přednosty 
Ústavu etiky na 3. lékařské fakul-
tě Karlovy univerzity a na Fakultě  
sociálních studií v  Brně pořádá 
seminář zaměřený na vztah křes-
ťanství a ekologie. Ve skautské 
komunitě vystupuje pod přezdív-
kou „Orko“. 
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Jan Škoda
Ne, nebojím se, že nová maturi-

ta bude obtížnější. Bude kompli-
kovanější. Pánové z CERMATu evi-
dentně chtějí naše znalosti z  hu-
manitních oborů exaktně změřit, 
posoudit podle exaktně určených 
pravidel a ohodnotit podle exakt-
ně daných tabulek. Že vám slo-
va „humanitní“ a „exaktní“ nejdou 
dohromady? Nejste sami. Přemýš-
lím, čím snahy CERMATu zaváně-
jí. Kdo z nás chtěl udělat poslušné, 
jednolité stádo? Kdo nám dikto-
val svůj pohled na věc? Kdo nepo-
skytoval prostor pro diskuzi, pole-
miku nebo jiný názor? Kdo potla-
čoval kritické myšlení? Myslím, že 
víte.

Václav Rameš
Pokud jde o potřebu jednot-

né zkoušky, podle které by se daly 
hodnotit výstupy středních škol 
navzájem, tak jsem jednoznač-
ně pro – na nějakém základě by-
chom se mohli shodnout, ať máme 
v  těch vysvědčeních taky nějakou 
tu vyváženost a objektivitu. Záro-
veň ale někteří profesoři (...), jimž 
nemám důvod nevěřit a kteří se 
tváří, že jsou s  tématem docela 
dobře obeznámeni, tvrdí, že státní 
maturita je koncipována jako ná-
stroj, pomocí něhož se má žák od-
vést od tvůrčího a osobního přístu-
pu např. k  literatuře a místo toho 
se stát jen papouškem naučených 
schémat, která se od něj vyžadují. 
Tak to samozřejmě ne ...pokud je 
to pravda - já nevím.

Markéta Frouzová
Nové maturity, ano či ne?
Samozřejmě, že ano! Vždyť po-

slední dva roky se nepřipravuje-
me na nic jiného. Po celou  tu dobu 
pečlivě pracujeme na simplifikaci 
našich myšlenkových pochodů, tak 
abychom splnili veškeré požadavky 
Cermatu – centra pro zjišťování vý-
sledků vzdělání. Osobně si myslím, 
že to bude velmi zajímavá životní 
zkušenost, která mě připraví na to, 
abych obstála v krutém a zákeřném 
světě, jenž na mě číhá za okny naše-
ho gymnázia a jen lační po příleži-
tosti, až v nějaké větě udělám špat-
né interpunkční znaménko, aby mě 
mohl založit do jakési pomyslné ne-
lichotivé škatulky. Samozřejmě, po-
užívám zlehka nadsázky – aneb hy-
perboly, jak by napsal Cermat, ale 
těžko se vyjádřit k  něčemu, o čem 
jste toho hodně slyšeli, ale v  pod-
statě ještě neviděli, lépe řečeno ne-
zažili.

Vedneměsíčník hledí do minulos-
ti. Dvacáté století, dekáda po dekádě 
a události, které se zapsaly do historie. 
Nebojte se, politickým dějinám v  re-
dakci moc neholdujeme, pitvat se bu-
dou trendy na filmovém a hudebním 
poli. V  tomto čísle máme v  hledáčku 
léta devadesátá.

Hudba
Máte dlouhé vlasy? Ve skříni flanelku  
a roztrhané džíny a v botníku pár (nejlé-
pe také roztrhaných) čín? Gratuluji, jste 
oprávněn hrát grunge!
 Ba ne, takhle by to bylo moc jed-
noduché. Když se řekne slovo grunge, 
všichni si okamžitě vybaví Nirvanu (a při 
slově Nirvana zase Kurta Cobaina), nebo 
zrovna již zmiňované „poznávací zna-
ky“, ale grunge, to je opravdu především 
na prvním místě hudba a atmosféra na 
koncertech. Říká se, že pravý grunge je 
jedině ze Seattlu. A není se čemu divit, 
všechny zásadní kapely a otcové grun-
ge pocházejí právě z  něj. Šílenství za-
čalo takřka okamžitě s  příchodem Nir-
vany. Spolu s  Pearl Jam, Soundgarden, 
Smashing Pumpkins, Alice in Chains  
a spoustu dalších ovládli zprvu under-
groundovou poté i mainstreamovou scé-
nu. Ovšem devadesátky nejsou jenom  
o „špinavcích“, také se zde začíná ob-

jevovat alternativa a pop-punk (main- 
streamový punk rock, který byl u nás 
označován jako „neopunk“). Tahouny al-
ternativy byli především Sonic Youth,  
Pixies a popovější R.E.M. Tohle skřípání 
kytar dalo základ dokonce i dnešnímu 
indie rocku. U pop-punku to byla zase 
známá „trojka“ Green Day, the Offspring  
a blink-182. Spousta lidí je odsuzovala za 
přídomek punk v názvu, protože ono to 
s punkem jako životním stylem opravdu 
nemá moc společného. Nicméně skal-
ní fanoušky si získali a může to potvrdit 
fakt, že tyto kapely existují dodnes.
 Rocková scéna se díky 90. létům obo-
hatila o styly, které tu budou, doufejme 
ještě hodně dlouho a které dávají znovu 
kořeny novějším stylům jako například 
právě indie rocku a elektronice.

Zdeněk Lhotka

Film
     Jak se otiskla 90. léta do filmového 
umění? Stačí se podívat na žebříček nej-
lepších filmů CSFD.cz – na prvních dvou 
místech se skví veledíla Vykoupení z věz-
nice Shawshank a Forrest Gump, obě 
s datem uvedení v roce 1994. Ale deva-
desátky toho přece přinesly mnohem 
víc. Kde by dnes byla filmová akce bez 
mnohovrstevnatého Matrixu, revoluční-
ho Terminátora 2 nebo explozivní Ská-
ly? Jak by vypadaly animáky bez Příběhu 
hraček, první vlaštovky 3D digitální bu-
doucnosti? Jak by se vyvíjel komediální 
žánr bez Pretty Woman, Něco na té Mary 
je nebo Do naha? Nastavovaly se nové 
standardy, médium se podřizovalo zbru-
su novým technologiím a světem poma-
lu prostupovala globalizace. 
  I české luhy a háje naplno zasáh-
la americká popkultura – obrazovkám 
zpočátku vládl Dallas (první střet s ame-
rickou „realitou“ a Češi seděli přilepe-
ní na svých obrazovkách Tesla) a Bever-
ly Hills 90210, ty ale v průběhu desetiletí  
vystřídal kvalitnější seriálový import. 
Mysteriózní Akta X, neodolatelní Přáte-
lé, odvážné Městečko South Park nebo 

lechtivě ironický Sex ve městě. 
     Nuda nepanovala ani v kinech. Quen-
tin Tarantino vytřel zrak kultovním Pulp 
Fiction, Steven Spielberg odstartoval  
dinosauří mánii výpravou do Jurské-
ho parku a takový Sam Mendes roze-
bral americké předměstí a americké 
sny v Americké kráse. Hororoví fanoušci  
zaplesali u Vřískotu nebo rafinovaně pro-
pagované Záhady Blair Witch, opravdo-
vé napětí nechybělo ani v  Mlčení jeh-
ňátek či Sedm. Svět tenkrát dobyl ne-
jen James Cameron jedenáctioscaro-
vým Titanicem, ale i Svěrákovi jednoos-
karovým českým Koljou. Jednoznačné 
úspěchy na domácím hřišti slavily také 
Pelíšky a Obecná škola. Nechci se ome-
zit na suchý výčet filmových milníků, ne-
zmínit ale nelze Prci, prci, prcičky, jednu 
z prvních teenagerovských komedií, Zá-
kladní instinkt s  legendární (ne)kalhot-
kovou scénou nebo trefně parodické 

Žhavé výstřely. Devadesátá léta zkrátka  
patřila desítkám filmů (Schindlerův se-
znam, Noční můra před Vánoci, Magno-
lia, 12 opic,  Klub rváčů…), o symbolic-
ké zakončení ,,éry videokazet‘‘ se potom 
postaral George Lucas se zatracovanou 
i milovanou první epizodou Star Wars.  
A co bylo dál? Vždyť víte. Komiksy, fan-
tasy, reality shows a DVD. Ale o tom až 
jindy. 

Jan Škoda

90’s dress
 Devadesátá léta dvacátého století 
v oblasti módy představovala především 
éru topmodelek, jakou byly například 
Cindy Crawford nebo Naomi Campbell. 
 V  tomto desetiletí teenageři převza-
li od svých hudebních vzorů, jakým byla 
v  prvé řadě Nirvana, styl odívání spočí-
vající v  obnošených džínsech a vytaha-
ném triku. Tento styl vycházel z  poulič-
ního módy zvané grunge. Módní domy 
styl mladých podpořily a na trh přišli  
s děrovanými džínsy a efektem poniče-
ného oblečení. 
 Devadesátky jsou velice důležité pře-
devším pro muže. Je to po dlouhé době 
poprvé, co se i pánská móda začíná brát 
opět na vědomí. A díky tomuto obratu 
v  následujícím desetiletí začnou z  ulic 
pozvolna mizet i flanelové košile a dlou-
hé ponožky, které byly tolik oblíbené. 
Pro Čechy nastává jistý převrat v  módě  
i díky nově otevřeným hranicím mezi Zá-
padem a Východem. A česká společnost 
je naprosto opojená takzvanými „second 
handy“. Dokonce i organizace PETA je 
v  tomto období více než spokojena, je-
likož se začíná rozšiřovat syntetická vý-
roba. A díky kampaním se známými tvá-
řemi show-businessu je nošení pravých 
kožešin v tuto dobu považováno za na-
prosté out.
  A pokud doma máte stále schované 
oblečky typu pytel na brambory, tak do-
poručuji rozhodně nevyhazovat, jelikož 
rok 2010 přinese jejich velký comeback.   

Dita Penzová

 Reklama. V  dnešní společnosti tak 
trochu začarované slovo. Reklama v te-
levizi. Reklama v novinách a časopisech. 
Reklama na internetu. Reklama v ulicích  
a na ulicích. A právě to poslední se dnes 
stává, musím dodat bohužel, tradicí. 
V nedávné době se totiž začalo v ulicích 
nejen Českých Budějovic množit ještě 

trochu jiné odvětví této reklamy. S Gue-
rilla marketingem, jak se označuje čas-
to ilegální a velice vlezlá forma reklamy, 
roztrhl pytel.
 Kolik z vás už někde po městě šlapa-
lo po heslech jako Chyťte si Yetiho, než 
si on chytí vás a www.mujyeti.cz, www.
revolucevruce.cz,    www.mojeanglictina.cz, 

anebo si stisklo tlačítko pro štěstí na 
českobudějovických semaforech! Už to 
nejsou jen staré „dobré“ letáky s  upo-
zorněním na kdeco, především pak na 
koncerty kapel známých pod pojmem 
„jednou a dost“. Ale tahle neodbytná 
forma reklamy stále vede, vždyť ji najde-
te doslova a do písmene na každém kro-
ku. Jen si vzpomeňte na upozornění vy-
sokého napětí. Kolikrát jste ho ve měs-
tě viděli bez poskvrny, úplně čisté, ne-
pomalované, nepolepené?  
 Telefonní budky, nádražní haly, la-
vičky, autobusové zastávky, přelepené 
jízdní řády, dopravní značky atd. Samo-
zřejmě to nedělají žádní ze zaměstnan-
ců firem propagovaných produktů: Ško-
dy Auto Česká republika, T-mobilu (kte-
rý mimochodem své stránky už zrušil), 
Jazykové školy Radost nebo rádia Kiss 
Jižní Čechy. Firmy si najdou neorgani-
zovanou partičku například středoško-
láků, pak už stačí jen vytisknout dejme 
tomu tisíc samolepek a během dne je 
jimi zahlceno celé město.
 Nevím, jestli si právě tito lidé uvědo-
mují nebo neuvědomují své protiprávní 
chování. Podle zákona totiž ten, kdo na-
příklad vzbudí veřejné pohoršení (podle 
toho jaká by reklama byla), znečistí ve-
řejné prostranství, veřejně přístupný ob-

jekt nebo veřejně prospěšné zařízení, 
úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo ne-
oprávněně odstraní, zamění, pozmění, 
zakryje nebo přemístí turistickou značku 
nebo jiné orientační označení, poškodí 
nebo neoprávněně zabere veřejné pro-
stranství, veřejně přístupný objekt nebo 
veřejně prospěšné zařízení, bude poku-
tován až částkou 50 000 Kč.
 Za určitých okolností však nemusí jít 
jen o přestupek, ale i o trestný čin, za 
který pachateli hrozí odnětí svobody až 
na jeden rok a za opětovné spáchání až 
tři roky. Většinou ale není pokutována 
jen partička sprejerů nebo vylepovačů. 
Většinou není těžké prokázat, kdo za ce-
lou touto akcí stojí. Přece jenom pade-
sát tisíc není pro partičku 10 ti lidí nijak 
moc příjemná věc, a tak radši většinou 
řeknou, kdo je poslal…  Pokutována pak 
může být právě ona reklamní agentura, 
resp. její šéf, který k tomu vydal pokyn.
Za legální reklamu platí slušní inzerenti 
obrovské sumy peněz, zatímco ilegální 
inzerenti si vystačí s minimálními nákla-
dy. A to nemluvím o tom, že právě dob-
ře umístěná guerillová reklama, řekne 
víc, než polepená reklamní plocha. Při-
znávám, že i já se pídil po tom, co zna-
menají stopy Yettiho… Guerilla je pros-
tě boj!                      text a foto Petr Kuthan

 Kolikrát jsem v poslední době slyšela 
„Tohle město je zabitý, není tady vůbec 
kam jít!“? A kolikrát jsem musela odpo-
vědět: „Kecáš!“? Když jinak nedáte, po-
vím vám to. Čtyřikrát! 
 A nikdy nezbylo než odkázat do-
tyčného na Noise Assault Agency Bud-
weiss neboli NAAB pro ty, kterým by ná-
zev přišel příliš složitý na zapamatování. 
Na rozdíl od názvu, to, na co nezapome-

nete, bude jakýkoliv koncert, který neo-
pomenete navštívit. Kluci z  NAAB pořá-
dají koncerty pro lidi, kteří se nebojí obje-
vovat hudbu, jež v našich končinách není 
příliš známá. V  médií (z kterých kolikrát 
tečou „hvězdy“ normalizačního popu) 
se bohužel pořád ještě nedovíte o kape-
lách s progresivními trendy v hudbě. Ob-
rovskou scénu posluchačů má tato hud-
ba například v Americe. Platí to, že potěší 
nejen ucho, ale i pobaví a uvolní.
 „My z jednoho koncertu většinou žije-
me až do toho dalšího. Nabíjí to. nebo 
spíš NAABíjí,“ říká Martin „Kolda“ Kolář, 

jeden z členů NAAB teamu.
 A co byste neměli zmeškat? 19. úno-
ra, klub Velbloud a tři pecky z Německa 
– Mukra, Tarentatec a Osis Krull. Ovšem 
nevyhovuje-li vám toto datum, další 
párty se nabízí 23. března na témže mís-
tě s Talbot z Estonska a Five Seconds to 
Leave z  Jindřichova Hradce. Pokud se 
z  toho stihnete za týden vzpamatovat, 
další grandiózní nářez (kde vás navíc 
čeká překvapení) můžete zažít 31. břez-
na od amerických hvězd Tera Melos, lu-
cemburských Mutiny on the Bounty  
a mathrockového dua z Plzně Synergy.

Další geniální zážitky pro vás NAAB při-
chystá v dubnu – se zámořskými Ahle-
uchatistas v úterý 13. dubna a v sobo-
tu 24. dubna Pneu (Francouzi, kteří sice 
pochází se stejné země jako Johnny Hal-
liday, ale na rozdíl od něj vám z nich vy-
buchne hlava) a mnoha dalšími. Můžete 
sami zčeknout program na www.band-
zone.cz/fan/naab nebo www.myspace.
com/noiseassaultagencybudweiss, po-
kud se nebojíte srdečního kolapsu zavi-
něným přívalem euforie z toho hudeb-
ně nejlepšího, co vás tady může potkat. 

Adéla Sovová

Nebojte se kvalitní hudby, podpořte mladé umělce 
a nepolykejte žvýkačky, to jediné je nebezpečné!

Po stopách Ye ttiho…
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…cogito, ergo sum
 Šel jednou jeden Muž po městě, když tu ho napadla myšlenka. Zcela neče-
kaně a ze zálohy, bez jakéhokoliv předchozího varování, na něj vyskočila v tem-
ném nočním zákoutí, a možná i to je jedním z důvodů, proč tento Muž myšlence 
okamžitě podlehl.
 Jeho mozkové ústrojí ji ve své centrále počalo trávit takřka bezhlavě – ihned 
po svém vstupu se tak dostala do procesu, na jehož konci (po řadě bezmyšlenko-
vitých a navyklých procedur) vylezl z neuronové peristaltiky finální exkrement 
lidského uvažování – Jeho Myšlenka.
 Aby však jeho úsilí nebylo zbytečné, zatnul a počkal na ostatní, před nimiž 
konečně ze sebe Svou Myšlenku vyložil.
 Pohled na čerstvě vyprodukovanou myšlenku vždycky probouzí nejprve zdě-
šení a ani ta jeho nebyla v tomto ohledu výjimkou. Brzy potom, co prvotní vzru-
šení opadlo, se ale stala předmětem důkladného zkoumání ze strany všech pří-
tomných a ti o ní vedli učené a vzletné rozhovory, a nakonec, aby jim to šlo lépe 
od ruky, rozvedli samotnou myšlenku do netušených konců.
 To se ale Muži nelíbilo. Koneckonců, je to Jeho Myšlenka a nějaké cizí konce 
na ní nemají co dělat, protestoval. Marně. Každý si z ní vytáhl své vlastní koneč-
né vyústění, které pak začal přežvykovat ve své hlavě, a po jejím původním tva-
ru ani nevzdechl. Každý si nesl svůj konec, a aby mu ho náhodou nikdo nesebral 
z hlavy, tak si ji s tím koncem pro jistotu pořádně dokolečka zamotal.
 S hlavou jako obvazem popletenou pak důstojně a pomalu chodil po ulicích  
a užíval si ten pocit uvažovat nad něčím dostatečně majestátním pro někoho ta-
kového, jako je on.

 Mezitím, zcela znechucen tím, co se okolo dělo, odešel náš Muž pryč, nechav 
Svou původní Myšlenku svému osudu, totiž ležet uprostřed cesty na zemi a ne-
chat se ze všech stran popotahovat do všech možných i nemožných konců.
 Co s tebou, řekl si a odkopl ji vzteky někam o kus dál. Byla jsi Moje, ale hned 
jak jsem tě vymyslel, tak si tě rozebrali ostatní a teď sloužíš už jen jako potrava 
pro jejich nenažrané hlavy. Dělají si s tebou, co chtějí, a vytahali tě tak, že už já 
sám ani pomalu nevím, jak jsi vypadala – dokonce neumím rozpoznat, jaký tvar 
máš právě teď, tak jsou tvé konce spletité a nepřehledné.
 V ten moment ho ale napadla Druhá myšlenka (tentokrát k tomu došlo poti-
chu a nenápadně, nikdo jiný si toho nevšiml). Napadlo ho, že by se mohl pomstít.  
A jak? Jednoduše – zpochybní svou původní Myšlenku!
 Celá ta složitá soustava konců a vývodů, násilně vyrvaných a vytahaných 
z útrob jeho milované, celý ten nechutný patvar najednou nebude mít potravu, 
nebude mít na čem parazitovat – a odumře.
 Probudilo se v něm pomstychtivé zvíře a veškerou svou vůli upnul jen na od-
platu. Už už se nadechoval, aby vyřkl osudovou větu, která smete jeho myšlenku 
z povrchu zemského a s ní i její hladové cizopasníky, když tu se zastavil.
 Nemohl. Nechtěl, nesměl tu větu pronést; na mysli mu vytanula slova dávno 
slyšená a tisíckrát ohmataná; slova, odsuzující ho k věčnému zápasu s vývody 
svých vlastních myšlenek.
 Dubito ergo cogito,…                              

Václav Rameš

Post animam

Tíseň
Po někom
Po někom

Chlad

Výhledy na zdech
Mého vězení

Jsou malovány potmě
Odpočítávám lesklé hřbety knih

Jejich páteře z oceli
Jsou lezoucími brouky

Nesvětských nocí
Kdy se je snažím vklínit

Do p rázdné kostry
Mého těla

Měkká bříška obživnuvších prstů
Jejich soucitné ohýbání
Je kroutícím se střevem
Mého dovnitř křičícího

Břicha

Plíseň
Po někom
Po někom

Hlad

Teplo plnící místnost
V níž se pokouším neumřít

Je jen mračnem hnijící minulosti
Sladký zápach

Dávno spolykaných tekutin
Mě nutí k pocení

Tím dávným strachem o život
O život který se mohl stát

Půlnoc
Zkamenělé rány

Do skla bez odrazu kohokoliv
Lepkavá mrazivost rybích očí

Zpoza dmoucích se škvír
V plovoucích podlahách

Ranní plutí

Píseň
Po někom
Po někom

Lad

Ticho rovnající mi záda
Když se vše malé ustálí

V přímosti pohledu a slova
A dá vzniknout tomu velkému

Klidu
Vnitřnímu mlčení

Počíná pod kobercem
Ve zprohýbané konstrukci

Umělé země
Vznikl obyčejný život

Po někom

Jakoby moje duše nebyla schopna zaujímat prostor
Jakoby nebyla hmotou

Ale zvukem
Na rozhranní

Ozvěnou

Po někom

Elena Jelenná

Kouzlo

Krásná vílo
Slyš
Do krásy se oděj
V noci přijde 
Mocný čaroděj.
Až obloha ruda krví
Až ptáci křídel pozbudou
Úder srdce andělského
Symfonie žalu 
Slzy 
němé rty
šepot
tvář se rdí
v bělostné nádheře
čas stojí
čaroděj kouzlí
rány na duši se hojí.
Povolat duchy z lesů
Za svědka anděla
Padnout na kolena bez hlesu
Krev zbarvena do běla
Studí
Srdce stojí.
Čaroděj
ty
a čarodějná slova
anděl
ve výhni nové srdce ková.
Tvář obrostlá břečťanem
Z nebe shlíží
Oči hoří
Rty šepotají
Dech se tají
Hradbu odvahy srdce boří
Čaroděj
Kouzlí v úžasu
Ve všednosti krásu našel
Zvítězil v božském zápasu 
Našel tvář 
A ty ses oděla do myšlenek 
Nasadila místo vlasů svatozář
Odešla
Odešel
Kouzlo přetrvalo
Znělo
BŮH.

František Linduška

Nemohu

Nemohu se ubránit tomu
abych trhal listy novin
zas a znovu, jedno komu
žeru kecy plné blbin

nesmíš mi lhát
pravdě se kát
budeš se bát
nemám tě rád

chceš-li realitu narušit
tak kromě lží snad
pravdě snaha nezhřešit
tvůj hlas, zas jímá chlad

Tak ty si chceš hrát?
na všechno srát?
Jenom si brát?
zkus nám něco dát

Třeba pravdu bože!
a schovej ty nože...

Otakar Nechvátal

Kruh

Ze snu probuzen otevíráš dveře
na rohu bliká prázdná herna
lampa bdí tam kde zvečera
máš ten svět skoro rád

Sněhovlasá paní s hůlkou
taškou na kolečkách
život ji nechá belhat se slepeným ránem
když tu jí z útrob vylézá mrtvé novorozeně
s hlavou sežehnutou 
pozdraví tě
stírá popel z čela
prochází výlohou hračkářství

Ty
dnes jako včera
zahýbáš u kostela
jak jistě si počínáš
pán nad svými kroky
popel otřeš o trávu v parku
klepání hůlky utopíš v řídké kávě
  
A dnes
těžkou oklikou
opět zasedneš k svému stolu

                                                      Tibor Varga

Jakub a Markétka
21/11/09

Před klavírem nahou, 
chtěl bych tě mít.
Před klavírem hráli jsme,
prázdný byl byt.
Před klavírem nahou
vidět tě snít,
hrát na to křídlo
bez minulých křivd.
Před klavírem milovat,
v klavíru žít,
v křídle se milovat
jak struny znít.
Kladívka po strunách,
ve vlasech svit, 
dotknou se rtů
a na týden klid.

JD 

Do nového dne probouzíš se s pláčem.
Pro tu krásu světa,
pro čistotu myšlenek.
V breku usedavém,
snídáš horké slzy.
Život je krásný!
Třeba hřívou lvice Elsy,
která tady už dávno není.
Ani v zoo ne.
Na staré větve jabloně 
si sedají děti,
usmívají se roztomilými rtíky
a prohlíží si pornočasopisy.
Slzy tě pálí, když se oblékáš
do šedivého saka nicneříkající práce.
Není nikdo s kapesníkem
a všechno je stále tak krásné.
Zemřel jsi, než jsi začal žít
a znova se nechceš narodit.
Vždyť svět je tak krásný!

                                                  Adéla Sovová

Zmrzlá labuť

Koukám na obraz,
panenku bez duše,
místo pro odraz
raz, dva, tři...
Skoč!
Daleko od světel,
daleko od chladu,
daleko od Sebe..
..Vrahů...
.Panenek....

Koukám na obraz
panence do očí,
místo pro odraz
zrcadlo, zrcadlo.
Odráží světla
slunce a hvězd.

Koukám na obraz,
panenka bledá,
místo pro odraz
raz, dva, tři...
zrcadlo padá,
tříští se o podlahu.
Střepy pronikají
do papírové mysli
a myšlenky se uvolňují
daleko od světel
a chladu.

                   Markéta Frouzová

kresba Ester Kmochová
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Zdeněk Lhotka
Státní maturita? To ještě existuje? 
Zajímavé, já myslel, že se z  toho 
nakonec stalo jenom zastrašova-
dlo pro studenty. 
Teď vážně, já opravdu nevím, co 
si o ní myslet. Možná mě odsoudí-
te za nestranictví, ale mě je to tak 
nějak jedno, zdali mě příští rok již 
„dostane“, či ne. Pokouším se dů-
věřovat její několikaleté přípravě 
a nevidím ve státní maturitě něja-
ký větší problém, který by se ne-
dal překousnout. A pokud nějaký 
objevím, uvidíme se páni učitelé,  
komisaři opět v září 2011.

 

Martin Volný 
Podle míry, v jaké je toto slov-
ní spojení skloňováno v médiích, 
to vypadá, že napříště nebudou  
první slova dítěte MÁ-MA, ale 
STÁTNÍ MATURITA. Toto spojení je 
vůbec zajímavé, tak např. být pro-
ti státní maturitě, můžeme lec-
komu připomenout před rokem 
89 hojně užívaný výraz „protistát-
ní“. Ale teď už k věci racionálně,  
a tedy s rozumem - samotná  
myšlenka jednotných testů pro 
zjištění celkové úrovně výko-
nů středoškolské populace a pro  
využití takto získaných hodnot 
např. v přijímacím řízení na VŠ, 
není věc jistě zavrženíhodná (ač-
koli nemůžeme pominout reál-
nou hrozbu tlaku na unifikaci). V té 
či oné formě se testování používá 
i v jiných vyspělých státech. Sho-
du však těžko najdeme ve formě 
maturit, především v její neustálé 
proměně, která nakonec zviklala  
i řadu jejích původních obháj-
ců. Na smysluplnosti celé věci na-
víc nepřidá, že sociální demokra-
cie, která novou podobu maturit 
prosadila v poslanecké sněmovně 
takřka přes mrtvoly (rozuměj těs-
nou většinou poslaneckého opil-
ce a „přeběhlíka“ Kotta), je teď je-
jich nejzarytějším odpůrcem, a to 
především poté, co do projektu 
natekly sta miliony - taktéž za při-
činění ČSSD, která považovala za  
„sociálně“ nepřípustné, aby ma-
turity organizovala „soukromá“  
společnost SCIO, která měla know-
how i napojení na VŠ, což moh-
lo vést v řadě případů až ke kýže-
nému zrušení přijímacího řízení, 
a na místo toho zvolila variantu 
mnohem dražší a o to méně efekt-
ní: na „zelené louce“ postavila stát-
ní „moloch“ Cermat. A co se vlast-
ně pod tímto názvem skrývá? Cen-
trum reformních matlalů?

 Opakuje se to každý rok. V  Los An-
geles se čile rozdávají filmové ceny (Zlaté 
glóby už mají své majitele, držitelé zlatých 
plešounů byli v  době uzávěrky zahaleni 
rouškou tajemství) a čeští distributoři na 
tento fakt reagují. Někdy obratem, někdy 
opožděně, o snímky zaškatulkované jako 
“kvalitní, zásadní a hodnotné” ale český 
divák naštěstí ochuzen není. Nebojte se,  
o žádnou filozofickou nudu nepůjde, ta-
kový Sherlock Homes se pod taktovkou 
Guye Ritchieho etabluje nejen jako  zábava 
pro davy, ale i dílo schopné ustát hodnotící 
měřítka náročnějších diváků. Nespokojenost 
či rozpaky proto mohou vykazovat jen zarytí 
příznivci slavného detektiva jako usedlého 
pána s  lulkou a kostkovanou pláštěnkou. 
Letos v  zimě totiž Holmes platí za akčního 
hrdinu – zlé hochy eliminuje nejen sílou 
dedukce, ale i bicepsů. Nová adaptace 
jiskří střelným prachem i hláškami, její kou-
zlo ale nevyprchává hlavně kvůli Robertu 
Downeymu Jr. Král hollywoodského kolbiště 
propůjčil postavě Sherlocka šarm, charizma  
i vtip – a schopnost utáhnout film i ve slabších 
chvílích. Tahle značka má budoucnost.
     Pamatujete na povídkové vyznání lásky: 
Paříži, miluji Tě? Mozaika filmových min-
iatur, složená množstvím režisérů a her-
eckých hvězd, před lety zabodovala, tudíž 
můžeme tentokrát zakřičet (nebo zašeptat) 
New Yorku, miluji Tě! O rozličné podoby 
lásky, šokující pointy ani emoce nouze není, 

duch místa – genius loci se ale na plátno 
nepřenesl. Jeďte znovu do Paříže, New York 
vám srdce nerozbuší. 
     Pokud v úvodních titulcích figuruje jméno 
George Clooney, následující dění nebude 
fiaskem. Tahle rovnice platí i letos a rov-
nou třikrát. Neotřelý animák Fantastický 
pan Lišák se k  nám nakonec nepodívá, 
fantastická tragikomedie Lítám v  tom 
vás ovšem do oblak diváckého potěšení 
vynese i v českých kinech. Po teenagerském 
těhotenství tentokrát režisér Jason Reitman 
tematizuje zásadní životní volby a pátrá po 
tom, co je opravdu důležité. S konverzačním 
humorem, samozřejmě. S  excelujícími 
herci. A s  energií, jež nabíjí. Tuhle laťku 
nemohl George překonat, ani když se přidal 
k  Mužům, co zírají na kozy. Pod půvabně 
dvojsmyslným názvem najdete bizarní ko-
medii, říznutou jemnou satirou, za střízliva 
ale nijak zvlášť zábavnou.
     Co tu máme dál? Zarýt pod kůži by se vám 
mohl americký remake dánských Bratrů, 
odkrývající mj. traumata amerických vojáků 
po návratu ze zahraničních misí. Solidní 
depkou si musel projít i legendární Terry Gil-
liam, když mu během natáčení Imaginaria 
dr. Parnasse skonal herec v  hlavní roli 
Heath Ledger. O svět za hranicemi fantazie 
ale naštěstí nepřijdeme, chybějící Ledgerovy 
scény odehráli hvězdní kolegové. Nový 
fikční svět se pokusí vyčarovat také Chris 
Columbus s  fantasy Percy Jackson: Zloděj 
blesku. Trailer velí očekávat spíš neškodnou 
pohádku ve stylu prvních dvou Potterů, 
kvůli Umě Thurman s  vizáží bájné Medusy 
ale do kina zajděte.
     Na romantické struny nám Na sv. Valentý-
na zabrnká taková plejáda herců (namátkou 
Patrick Dempsey, Jennifer Garner, Julia Rob-
erts, Ashton Kutcher), že proti ní bledne 
snad i osazenstvo Lásky nebeské. Měl by 
se opus Richarda Curtise bát o své vyhřáté 
místečko ultimátní romantické komedie? Já 
bych byl v klidu.
    Mysteriózní thriller Prokletý ostrov Mar-
tina Scorseseho bude naopak ve znamení 

velkého sóla Leonarda DiCapria. Ten jako de-
tektiv zjišťuje, že s  jeho novým působištěm 
není něco v pořádku. Ostrovní léčebna psy-
chopatických zločinců, zdánlivě nemožný 
útěk jedné z  chovanek a blížící se hurikán. 
Lákavé výchozí body a zvučná jména před i 
za kamerou slibují mimořádný zážitek, prav-
da vyjde na povrch 25. února.  
     Je jich hodně, jsou překrásné a mají jednu 
společnou vlastnost – každá naprosto zásad-
ním způsobem ovlivňuje milostný život 
režiséra v krizi s  tváří Daniela Daye-Lewise. 
V  muzikálu Nine defiluje učiněný dream 
team hereckých bohyň – vedle mrazivě do-
konalého hereckého umění můžeme obdi-
vovat křivky Penélope Cruz a dekolt Stacy 
“Fergie” Ferguson, roztávat pod úsměvem 
Nicole Kidman, podléhat sex-appealu Mari-
on Cotillard nebo žasnout nad Kate Hudson 
pějící ódu na italskou kinematografii. Něco 
mi říká, že ódou na ženskou krásu bude 
právě Nine. Must-see.
     Sázka na jistotu. I takový podtitul by moh-
la nést nová díla zavedených režisérů. Ne, 
opravdu nečekáme, že Tim Burton v Alence 
v říši divů sleví ze svého nezaměnitelného a 
námi tolik milovaného stylu, stejně tak Clint 
Eastwood, jehož Invictus: Neporažený už 
teď aspiruje na ceny za nejlepší drama roku. 
Těžké to naopak bude mít megaloman Pe-
ter Jackson se svým (neúspěšným) retrem 
Pevné pouto. Jedni film adorují jako emo-
tivní, dramatickou a mile kýčovitou oslavu 
kinematografie, druzí dílo zatracují jako 
povrchní, těžkopádný a nevkusně kýčovitý 
kolos. Já hrdě spadám do kategorie první.

Jan Škoda

P. S. Velkou pochvalu zaslouží čeští filmaři. 
Mrazivá Pouta Radima Špačka už v  únoru 
provázejí výkřiky o nejlepším tuzemském fil-
mu roku, prostřednictvím narkomanky Kat-
ky pak Helena Třeštíková pokračuje v tradici 
vynikajících časosběrných dokumentů. 
A příběh Katky patří mezi ty nejsilnější  
a nejděsivější.

 Že tohle slovo slyšíte poprvé? Potom asi 
nežijete ani na Zemi, ani na Pandoře, ale 
na nějaké hodně zastrčené planetce v ješ-
tě odlehlejší galaxii. Žádný jiný film posled-
ních deseti let (snad vyjma potterovských 
a pánoprstenovských sérií) neoslovil větší 
počet diváků a žádný jiný snímek v historii 
nevydělal větší obnos dolárků. Aktuální cif-
ra činí něco přes 2 miliardy amerických pe-
něz, což znamená jediné – Titanic se defi-
nitivně potopil. Pro překonání Jamese Ca-
merona stačil Jamesi Cameronovi rekord-
ně krátký čas a geniálně propracovaná re-
klamní „kampaň“. Vždyť kdo z průměrných 
návštěvníků kina dokázal měsíc před pre-
miérou slabikovat pojmy jako „Na‘vi“ nebo 
„Jake Sully“? Kdo cítil v kloubech přicháze-
jící filmovou revoluci? Masy to nebyly.
 Extaktické ohlasy po londýnské galapre-
miéře ale spustily šeptandu o větším než 
velkolepém návratu krále filmového svě-
ta, tu následovaly zvěsti o neskutečně opoj-
né vizuální stránce díla, umocněné přelo-
movým využitím třetího rozměru, první re-
cenze vše potvrdily, první diváci zaplatili za 
vstupenky a modrá vlna už nebyla k zasta-
vení.
 Osobní doporučení, statusy na Face-
booku, vyšší ceny 3D lístků a skoro žádné 
billboardy – ano, recept na světový úspěch 
skutečně nezní složitě. O Avataru se po-

sléze začalo mluvit úplně všude. A hodně 
hlasitě. Byl vynášen do nebes. Byl označo-
ván za nafouklou bublinu, hrozící rychlým 
splasknutím. Odlišné názory na kvalitu fil-
mu rozproudily vášnivé diskuze a olej do 
ohně ještě přilévala média, zásobující nás 
informacemi o divácích propadajících de-
presi po návratu do šedé, monotónní reali-
ty nebo zprávy o nařčení filmu z rasismu či 
laciné ekologické agitace. Mohli jste mod-
rému šílenství propadnout, mohli jste nad 
ním mávat rukou, únik ale nebyl provedi-
telný.
 Cameronův epický blockbuster navíc 
nemohl být přístupnější – trnout nad osu-
dem domorodců, dojímat se nad love sto-
ry, ztrácet dech při průletech čarokrásnou 
Pandorou nebo jen držet palce „těm hod-
ným“ je dovoleno naprosto všem, včetně 
vaší babičky.

 A jak Avatara hodnotí Vedneměsíčník? 
Pozitivně, nebojte. I když rozpačité hlasy o 
povrchním a neinvenčním příběhu nesou 
kus pravdy, Avatar nezapře pověst svého 
režiséra – Cameron je rozený vypravěč, 
v  jehož podání dokonale fungují i ta nej-
otřepanější klišé, ty nejpatetičtější fráze  
i nejprovařenější archetypy. Vše se pak slé-
vá do formy, jíž nedokáže konkurovat ni-
kdo. Cameron totiž 3D nezneužívá, ne-
sází na laciné atrakce, ale staví svůj opus 
na hloubce scény, hloubce záběru. Což 
v  kombinaci s  fotorealistickými postava-
mi a prostředími poskytuje jeden z  nein-
tenzivnějších zážitků, jaký můžeme v kině 
zakusit.
 Co dodat závěrem? Snad jen, že pohád-
ka nekončí. Ve studiu Fox bouchá jedno 
šampaňské za druhým, Cameron po úspě-
chu na Zlatých glóbech (sošky za Nejlepší 
režii a drama) pokukuje po Oscarech, Sam 
Worthington (Jake) i Zoe Saldana (Neyti-
ri) už teď figurují v obsazeních budoucích 
trháků a my pomalu můžeme sklízet prv-
ní plody revoluce – do 3D se narychlo pře-
dělává Souboj titánů i sedmý Harry Potter  
a ve třetím rozměru budeme brzy sledo-
vat také zápasy anglické Premier League.  
 Jamesi, připiš si absolutní triumf. Zno-
vu. 

Jan Škoda

 Pestrý program kulturního centra Bazi-
lika v mých rodných Českých Budějovicích 
mi umožnil fyzický návrat do dětství, který 
byl k dispozici úplně každému. Octnout se 
na celou hodinu ve fantaskním světě pou-
ze za šedesát korun! Říkám si, kdo by odo-
lal, a tak se dokonce rozhodnu podstou-
pit pro mne tak náročný krok, jako je on 
-line rezervace a hle - kde nic, tu nic. Dva 
dny před představením mám k  dispozici 
celé hlediště. A právě z  toho důvodu, že 
jsem se octla na tomto krásném předsta-
vení pouze mezi dětmi, které ještě ani ne-
jsou školou povinné a jejich zletilým do-
zorem, jsem se rozhodla Vás upozornit na 
zajímavé loutkohry i jinak výtvarně zpra-
covaná představení divadelních spolků ze 
všech koutů republiky, ba i Evropy, která 
jsou zde k vidění! Takže pokud jsou mezi 
Vámi, milí čtenáři, další takoví jako já, kte-
ří stále rádi unikají do nereálných světů pl-
ných kouzel, za hranice všedních dnů, pak 
Vás ujišťuji, že překonáte-li prvotní stud 
z toho, že jste o tolik větší než všichni oko-

lo a nohy se Vám nevejdou mezi sedačky, 
zažijete překrásný zážitek, jako třeba já na 
Dřevěném cirkuse mezinárodního loutko-
vého divadla Karromato.
 Toto představení inspirované varietní-
mi čísly z  19. století Vás v  mžiku přenese 
do cirkusového šapita, kde Pavla Srncová  
a Luis Montoto sami zvládají rozpohybo-
vat klidně šest loutek najednou. A to roz-
hodně ne na úkor kvality! Každému pohy-
bu se věnovali s neuvěřitelnou pečlivostí, 
a když některá loutka předváděla své čís-
lo, měla jsem pořád dojem, jako by si sama 
kontrolovala, má-li správně napnutou tu 

kterou nožku, což bylo způsobeno neustá-
lými drobnými úklonkami hlavy na stranu 
či dopředu. To, jestli se zrovna díváte na 
kulturistu či krasojezdkyni, jste nepozna-
li jenom podle oblečení nebo paruky, ale  
i stylem chůze nebo zvednutím ruky. Kaž-
dý part byl ještě podbarven překrásnou 
hudbou. Někdy se nám zčistajasna udály 
před očima takové kuriozity, jako že svůd-
né kankánové tanečnici začaly odpadávat 
končetiny, sukně se jí přetáhla přes hlavu, 
utvořila horkovzdušný balón a na něm byl 
zavěšený koš obsahující krásčinu miniatu-
ru a odnášející ji kamsi za oceán… 
 Tvůrci dokázali vykouzlit tak neopako-
vatelnou atmosféru, že nakonec, ať jste byli 
malý nebo velcí, prosili jste lva, aby vypliv-
nul pana principála a tančili na Gagarina  
s Hochy ze Sibiře. A pestrý program je při-
praven i na měsíc únor! Tak to je vše. Jen 
jsem Vám chtěla ukázat zase jinou mož-
nost, jak trávit nedělní odpoledne s žalud-
ky plnými dobré kachny od oběda… 

   Emma Vrbová

ALBA, KTERÁ STIHLA 
PRVNÍ DEKÁDU 21. STOLETÍ 

This is War
30 Seconds to Mars
Žánr: Alternative
/Progressive Rock

Kdyby se podle tohoto alba natáčel film, vy-
stihnul válku do detailu přesně. Tak jako vál-
ka začíná jejím vyhlášením, i album This is 
War startuje jakýmsi vyhlášením - intrem Es-
cape. Každičký pocit doprovázející válečné 
období je zde zaznamenán. Prvotní naštva-
nost a arogance (Night of the Hunter), ne-
souhlas lidu (Vox Populi, Kings and Queens), 
naděje v  lepší svět (This is War), pochybe-
ní (balada Hurricane) a mnohé další. Sklad-
by nejsou na albu poskládány beze smyslu, 
všechno do sebe krásně zapadá a utváří to ja-
kýsi válečný příběh. Pokud jde o stránku hu-
dební, album je plné vrývajících se melodií 
podpořených zpěvákovým vynikajícím hla-
sem s  mimořádným rozsahem. Zvukově je 
album, jak už to v poslední době bývá samo-
zřejmostí, velmi, ale opravdu velmi kvalitní. 
Nezbývá mi nic jiného než album rozhodně 
všem doporučit. Zůstalo mi v paměti doteď  
a nebál bych se ho zařadit do mé osobní 
sbírky alb, „která mi změnila život“.

Hodnocení: 9,5/10

Them Crooked 
Vultures
Žánr: Alternative
/Hard Rock

Them Crooked Vultures je supergroup. Že 
nevíte, co to je? No, to se tak sejde pár lidí, 
členů už známých kapel, a řeknou si, že spo-
lu něco zkusí vytvořit. A v TCV jsou oprav-
du samé hvězdy s  velkým H. Josh Homme 
(Queens of the Stone Age), Dave Grohl (Nir-
vana, Foo Fighters) a John Paul Jones (Led 
Zeppelin). Album má hodně syrový zvuk  
a jde v  šedesátkových šlépějích okořeně-
ných špetkou alternativy. Hudebně je album 
na opravdové špici, ale chybí mu víc nápadů. 
Rozdělil bych ho na dvě části – výbornou a tu 
nudnou. Výborná trvá do osmé písničky a po 
osmé nastává období nudy a prázdnoty. Pís-
ničky nemají žádnou šťávu a působí na mě 
jako pouhý doplněk pro tracklist. Co se však 
týče té výborné části, je plná skvělých nápa-
dů. Písničky mají dynamiku, hrají si se změ-
nami rytmu a dokážou si udržet pozornost  
i přes svou délku, která je průměrně kolem  
a půl minuty. Celkově jsem touhle skupinou 
příjemně překvapen a doufám, že z  toho  
nezvnikne jen nějaký krátkodobý projekt. 

Hodnocení: 7,5/10

Dream
-123 Minut
Žánr: Funk/Rock

Musím se na začátek pochlubit, Dream je 
moje první album koupené v  digitální for-
mě. A musím říci, že těch peněz rozhodně 
nelituji! Skvěle zvolený otvírák Subterrane-
an Wonderground nakopává album hodně 
vysoko a laťku si drží skoro až do konce. Mi-
nuty opět vyměnily bubeníka. Tentokráte na 
albu bubnuje Miloš Dvořáček. Jak už jsem 
u Minut zvyklý, album mi opět dává nesku-
tečnou energii a pozitivní náladu. Mluvit 
tady o hudebním výkonu členů asi nemá 
smysl, ale nemohu si odpustit komentář 
k  orientálnímu experimentu Sol. Bínův hlas 
je zde opravdu neskutečný a posouvá tak 
můj obdiv k  téhle kapele mnohem dál. Na 
albu jsou samé hitovky a není skladby, kte-
rá by mě něčím nebavila. Snad nejslabší člá-
nek tvoří píseň Power Plant, ale závěrečná 
Love and Sugar to zase napravuje a vymačká-
vá tak z alba poslední kousky energie.
Když jsem se doslechl, že Minuty už nejsou 
mezi námi, nemohl jsem tomu uvěřit. Kdo by 
končil činnost po tak skvělém albu! Ale co, 
říká se, že v nejlepším se má přestat…

Hodnocení: 8,5/10 Zdeněk Lhotka

Oscaroví kandidáti a ti druzí

Fenomén: AVATAR

Oživlé kusy dřeva, které mě dojímají!
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 Tak by se také dalo říkat subžánru 
literatury fikce new weird, nebo chce-
te-li „nové podivno.“ Většina z vás by se 
zřejmě už teď zeptala: „New weird, co to 
je?“Jenže odpověď na tuhle otázku není 
až tak jednoduchá.  
 V  zásadě new weird vznikl jako li-
terární hnutí, které si vzalo za cíl oživit 
současnou fantastiku a vnést do ní ori-
ginalitu. Bere si a přetváří k obrazu své-
mu prvky různých žánrů i podžánrů fan-
tasy, science fiction, hororu, surrealis-
mu nebo postmodernismu a zároveň se 
snaží mazat hranice mezi nimi. Někte-
ří recenzenti definují new weird pod-
le toho, čím se podobají tituly jednot-
livých autorů tohoto hnutí. Jenže ať už 

zmíní podobnost s  městskou fantasy, 
až absurdnost některých nápadů nebo 
snahu o groteskní ztvárnění detailů, 
vždy vystihnou jen část děl samotného 
žánru. Tudíž asi jediným způsobem, jak 
opravdu pochopit, co je to new weird, 
je ponořit se do světů stvořených zmí-
něnými autory. 
 Knihou, která stála na počátku vše-
ho, je Nádraží Perdido od britského spi-
sovatele Chiny Mievilla. Ten také popr-
vé použil pro své dílo výraz new weird, 
myšlený s návazností na tzv. „weird fic-
tion“ (žánr psaný na začátku 20. Stole-
tí a kombinující fantasy a horror, jehož 
typickým představitelem je například H. 
P. Lovecraft se svým panteonem apoka-

lyptických bohů). Samotný román Ná-
draží Perdido je začátkem série příběhů 
z  Nového Krobuzonu, kde Mieville vy-
tváří svůj bizarní svět, ve kterém se mísí 
technologie věku páry s thaumaturgic-
kou magií, po boku lidí žijí nejrůznější 
bytosti od voďanojů po cheprijky  a ob-
čané jsou za své prohřešky trestáni pře-
tvořením v  mutanty na dně společen-
ské špíny. 
 V době vydání Nádraží Perdido 
vzniklo několik děl dalších autorů, kte-
ří kombinovali podobně neotřelé nápa-
dy a byli veřejností společně zaškatul-
kováni jako new weird. Těmi význam-
nými autory jsou například Jeff Vander-
meer, Hal Duncan, Stephanie Swainsto-

nová nebo Kirsten Bishopová. Do toho-
to žánru jsou také zařazováni spisova-
telé jako Ian R. McLeod nebo Jay Lake, 
ale oni sami se k  tomuto hnutí nehlásí  
a často ho označují za nesmyslné. 
 Ono se není čemu divit. Hnutí, kte-
ré se snaží pokořit hranice žánru, ale 
přitom spíše jen vytváří nový subžá-
nr. To přece jen zní poněkud nesmysl-
ně. Ovšem nic to nemění na tom, že kni-
hy new weirdu patří k  tomu nejlepší-
mu ze zahraniční fantastiky, co u nás za 
poslední roky vyšlo. Takže otázky typu  
„a je to vůbec žánr“ bych rád přenechal 
ke šťourání literárním teoretikům.
 Díla výše uvedených autorů v česku 
vydává nakladatelství Laser-books v sa-
mostatné edici New weird. Všechny titu-
ly této edice se navíc honosí obálkami 
špičkového výtvarníka Edwarda Millera. 
 Já sám bych doporučil případným 
zájemcům pro začátek už zmiňované 
Nádraží Perdido, mou oblíbenou knížku 
Květinová zkouška od Jaye Lakea nebo 
antologii Jeffa a Ann Vandermeerových 
New weird - trochu divná fantastika, kte-
rá zatím asi nejlépe vystihuje všechna 
zákoutí tohoto žánru.

Tomáš Erhart

 Kafírna pojmenovaná podle slav-
né Manon Lescaut, dívce, která milova-
la, leží v srdci celého města. Na náměs-
tí Přemysla Otakara II., na stejné straně 
jako radnice. 
 V  prvním patře tu na vás čeká jed-
na z  nejpříjemnějších obsluh, kterou 
můžete v  metropoli jižních Čech najít. 
Ceny nejsou obdivně lidové, avšak ani 
nikterak přemrštěné. Průměr, na který 
natrefíte v kterékoli jiné kavárně. Samo-
zřejmostí je zde i free WiFi, které můžete 
bez problému využít.  
 Ač zvenku velké dřevěné dveře neosl-
ní ani neurazí, ba ani nestojí za povšim-
nutí. Interiéru, který skrývají, však pohle-
dem neodoláte. Vnitřní zařízení je vcel-
ku klasické, v koženém černobílém pro-
vedení, které je však vkusně rozbito de-

taily zpříjemňující pobyt zde. Místnost 
je intenzivně prosvětlena okny, díky 
nimž máte celé náměstí jako na dlani.  
A výhled na něj Vám neznepříjemňu-
je obsluha neustále chodící okolo jak 
hladový pes, naopak přesně ví, v  které 
chvíli je a není žádána. Nabídka je vcel-
ku rozmanitá, a krom kávy a nápojů ke 
zchlazení, zde najdete i list s večerními 
drinky. Dokonce i nabídka pochutin je 
poměrně pestrá. Ve vitrínách se nabízí 
zákusky a sladké dortíky, zažádat však 
můžete o sladké či slané toasty nebo pl-
něné tortilly. 
 A pokud právě vy patříte mezi milov-
níky sladkého, pak rozhodně zajděte na 
čokoládu zvanou ‚duo‘. Vykouzlí usměv 
i vzpomínky, které jste zanechali kdesi 
v dětství.                                   Dita Penzová 

Povídka sestávající z  několika pevně na 
sebe navazujících fragmentů. Část k dispo-
zici zde, zbytek na našich webových strán-
kách www.vednemesicnik.cz.

Jan Dvořák
 Osm hodin ráno, čtvrť Bellefontaine na 
předměstí Bruselu. Vzhledem k denní době 
není malá frekventovanost místa záhadou. 
Většina obyvatel, především severoafrických 
přistěhovalců, stále vyspává. Kolem skrom-
ného a moderně zbudovaného náměstí vi-
díme několik nově vyrostlých obytných bu-
dov, v přízemí orientální čajovny a salonky. 
Smíšené zboží, krámek s  africkými tkanými 
textiliemi. Místní zdravotnické centrum se 
zubařskou ordinací. Prázdný prostor náměstí  
vyplněn skromnou květinovou výzdobou 
v  erárních betonových nádobách. Vše pů-
sobí malinko rozpačitým dojmem narychlo 
splácaného kousku světa.
 Na náměstí právě zaparkoval ojetý peu-
geot 206 sytě modré barvy. Vystupuje 
z  něho Zita a míří ke své ordinaci. Dnes se 
musela vydat   do práce o něco dříve, aby si 
přichystala nějaké dokumenty pro pojišťov-
ny. Několik předešlých nocí jí dobrého spán-
ku moc nedopřálo. V práci se potkává s jed-
nou stresovou událostí za druhou. Jediné 
uklidnění jí skýtá pomyšlení, že za pár dní už 
bude v Čechách trávit dovolenou v okruhu 
přátel a příbuzných. V poslední době čím dál 
tím více pociťuje nutnost tohoto odpočinku 
v zemi, kde se narodila.. Zřejmě to má nema-
lou spojitost právě s úzkostí, která na ni dolé-
há z oblasti povolání i mezilidských vztahů. 
Papíry, nepříjemní pacienti a teď navíc ještě 
ty scestné požadavky pojišťoven. Co se vol-
ného času týče, nějaký Zita rozhodně měla. 
Jenže už několik let ho nedokázala využít ji-
nak než na zahradě s cigaretou a půllitrovou 
plechovkou silného piva. Bylo to těch něko-
lik hodin denně, které ji od stresu zachráni-
ly uvržením do stavu téměř dokonalé ne-
tečnosti. Jak tam tak vysedávala a apaticky 
naslouchala konverzacím svých vlámských 
sousedů, kterým pochopitelně nerozuměla 
ani slovo, cítila se jako vyprahlá zem, ze kte-
ré už nevzejde ani rostlinka.
 Ve skutečnosti by toho měla hodně co 
říct, jenže v posledních letech jejího života už 
moc nebylo komu. Nikdy vlastně nebyla zář-
ným příkladem komunikativního typu osob-
nosti, to je tedy fakt. Už jako mladou dívku 
ji charakterizovala spíše zádumčivost a sa-
mota skrývající jisté vnitřní zvláštnosti, než 
touha za každou cenu se někde předvést. 

Na druhou stranu se neřadila k  intelektuál-
ním snílkům, co se chtějí se svými pobláz-
něnými myšlenkami dostat do čela bojů za 
lepší světy. Jako mladá holka věděla, že chce 
jít na doktorku, a po několika letech nároč-
ných studií už dobře vykonávala toto prak-
tické povolání. Určitá smršť událostí způsobi-
la, že Zita se poslední rok fakulty octla v Bru-
selu. Přesněji řečeno, tuto smršť rozpoutala 
první velká láska s Belgičanem, jehož jméno 
bylo Said. Nikdo z  jejího příbuzenstva ten-
krát moc netušil, „kde o toho arabáka zakop-
la“, přičemž jí své stanovisko dávali celkem 
silně najevo. Toto přechodné rozkmotření 
zaselo v Zitě přesvědčení, že jí příbuzní více-
méně závidí její lásku i život ve svobodném  
světě. Za nějaký čas se ale princ její něhy 
transformoval v majetnického burana a suk-
ničkáře. To už bylo první dítě na cestě. 
 Po jisté době se smířila s  tím, že chyba 
nevychází jen z okolí - díky své do nitra po-
hroužené povaze a komplikovanějším proje-
vům osobnosti na rodinný život prostě moc 
nebyla. To se evidentně ukázalo i kolapsem 
druhého sňatku, ze kterého vyšla s  několi-
ka nervovými zhrouceními a se dvěma krás-
nými dětmi. Syn po ní zdědil praktickou část 
její osobnosti, dcera spíše komplikovanější, 
intelektuálně-neurotické rysy. Oba pak od 
matky dostali specifický druh něhy, od otce 
spíše společenského ducha.
 Zita si kromě toho nemohla nevzpome-
nout na nedávný konflikt s  přítelkyní své-
ho syna. Co si ta holka vlastně myslí? Jestli 
ta někdy poznala život, tak jenom jako jednu 
velkou pohádku, které byla středem. Co ví  
o těchhle přistěhovalcích, které ona musí 
prohlížet? Takovej komunismus! Ze všech 
by nejradši udělala viníky, kteří jim ubližují.  
Možná že i z  ní. Když do téhle země přišla, 
poradila si a nikomu nepůsobila nejmenší  
potíže. Sentimentální kecy nevyzrálé holky, 
co nemá o životě páru. Navíc ta sobeckost! 
Tohle jí přišlo moc. Jasně jí řekla, že se s ní  
o tom nebude víckrát bavit. 
 Během několika málo vteřin posloužil Zi-
tin mozek jako hromosvod pro všechno to-
hle množství myšlenkové hmoty, jehož zá-
kladní body jsme si právě nastínili. Ona za 
tu dobu konečně dorazila ke dveřím, kde 
na zlaté, mírně zašlé vizitce stálo „MUDr.  
El Aroubi“. Pozvolna otočila klíčem a zaplula 
dovnitř. Dveře se zaklaply s dokonalou lhos-
tejností nic netušícího svědka. 
 A pak se okolím rozlehl ohromný  
výbuch.  

VELBLOUD: 
BŘEZEN 2010
út 23. 3.
Noise Assault Agency Budweiss uvádí:
TALBOT (EST) [myspace.com] 
Down-tempo/Experimental/Psychedelic
FIVE SECONDS TO LEAVE [bandzone.cz] 
Experimental/Post-rock
Více info brzy na profilu NAAB 
[bandzone.cz]. 

čt 25. 3.
SUNFLOWER CARAVAN [bandzone.cz] 
+ support
(omezená kapacita na cca 120 míst)

pá 26. 3.
SUNFLOWER CARAVAN [bandzone.cz] 
VVV [bandzone.cz] 
+ afterparty
(omezená kapacita na cca 120 míst)

st 31. 3.
MUTINY ON THE BOUNTY (LUX) 
[myspace.com] Math/Hardcore 
Label Big Scary Monsters a Redfield.
SYNERGY (CZ) [myspace.com] Math/Core 
duo z Plzně, label NAAB, gambrinusliga, 
republikovej přebor
Více info brzy na profilu NAAB 
[bandzone.cz].

BAZILIKA: 
BŘEZEN
9. 3. - Činoherní klub Ústí n.L. 
- Klub rváčů - podle slavného filmu
17. 3. - Zuzana Lapčíková Quintet
27. 3. - Husa na provázku - České moře

MARTYS:
5. března (Pá)
moto ples

6. března (So)
Metal Gate - Live Evil, 
Abstract Essence, FOB, Mater Monstifera

11. března (Čt)
FREE ČTVRTEK- BUĎ 
a NEBO, MONO 50

12. března (Pá)
Mládí Mladým - Rock pod Černou věží
INFINITE
FERRY ROAD
WAYFU(C)K
VLEZ: 50,- 

13. března (So)
GRINDSTOCK vol. I
SPASM - gigolo gore
http://bandzone.cz/spasm
První liga českého gore konečně 
v Budweisu.

PIGSTY - grind core
http://bandzone.cz/pigsty
Není nutno představovat snad jen to, že 
je to možná jeden s posledních koncertů 
těhle prasátek.

PISSTOLERO - grind/metalgore
http://bandzone.cz/pisstolero
Představují nové CD, které vyšlo u Bizarre 
Leprous Production.

ATTACK OF RAGE - grind core
http://bandzone.cz/attackofrage

PSYCHOTIC DESPAIR - death/grind core
http://bandzone.cz/psychoticdespair
Tato Pražská kapela se nám představuje 
po 2 dlouhých letech s novým CD
Více info na http://bandzone.cz/fan/
grindstock nebo na pmugi@seznam.cz

18. března (Čt) 
FREE ČTVRTEK - IDIOT PRINCIP
Idiot Princip
www.idiotprincip.com
bandzone.cz/idiotprincip

19. března (Pá) 
CADILLAC NIGHT

20. března (So) 
WOHNOUT

25. března (Čt) 
ARAKAIN, TITANICK
METALCORE NIGHT - nenechte si ujít!! 

(dala dohromady) Mirka Uhlířová

Alchymista
B26
čajovna U tří lvů
čajovna v Krajinské ul.
Dobrá čajovna
Fabrica
Hostel

IGY Centrum
kavárna kina Kotva
kavárna Placidus
kavárna Plaza
Manon 
maxim
Mercury Centrum

Měsíc ve dne
Potrefená Husa
Sega Fredo
Solnice
Velbloud
Vin de Café
Zeppelin

TROCHU DIVNÁ FANTASTIKA

MANON aneb jaká je 
Prévostova chlouba

F R A G M E N T Y

programy

FREE WIFI ČB
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Tento Projekt
je spolufinancován 
městem
České Budějovice.

 POSLEDNÍ SLOVO
 Jakýpak „pravicový“ extremismus? 
Musím alespoň na tomto místě směřovat 
vůči kolegům výtku, že už ve svém mládí 
naskočili na tohle mediální klišé. Z  toho 
mi vždycky při čtení novin naskočí husí 
kůže. (Kdybych byl ve svých konzervativ-
ně-liberálních názorech radikálnější, stal 
bych se tedy nacistou?) 
 Nic totiž není vzdálenější nacistickým  
a fašistickým idejím než pravicové hod-
noty. Těmi jsou ve zkratce osobní svoboda 
jednotlivce a soukromé vlastnictví (a prá-
vo s ním svobodně nakládat = volný trh) 
a z toho vyplývající minimální role státu. 
 A jaké jsou hodnoty údajných ultra-
pravičáků? Kolektiv je vždy nadřazen jed-
notlivci, a tudíž je údajný zájem státu 
(vyhlašovaný skupinkou údajně vyvole-
ných, ale od získání moci pro jistotu radě-
ji nevolených) vždycky více než svoboda.  
Navíc pokud chcete budovat „ideální“ 
společnost, vždy musíte sáhnout na sou-
kromé vlastnictví, které je základem svo-
body. Nepřipomíná vám to něco? 
 Ano, „ultrapravicové“ a „extrémně 
pravicové“ názory jsou ve skutečnosti ve-
skrze levicové. Nacismus je jen zkratka pro 
nacionální socialismus, fašistická kontro-
la firem pomocí dělnických rad (zdánlivá)  
a státem dosazovaných dohlížitelů (sku-
tečná) byla socialistickým principem. 

S  bolševiky se nacisté a fašisté mydlili  
a mydlí jen proto, že usilují o podporu stej-
ných lidí a že se jedná o stejně zákeřnou  
a militantní konkurenci, ne kvůli idejím. 
Patří prostě do stejného pytle, i když jsou 
teď všichni „neo“.
 Ale koho tedy dnes považovat za pra-
vicové extremisty? Liberály, kteří chtějí  
znovu zavést zlatý standard nebo rovnou 
zrušit centrální banky, aby stát nemohl tak 
snadno manipulovat s  hodnotou peněz  
a lidskými osudy, nebo konzervativce, kte-
ří jen chtějí, aby zákony platily pro všech-
ny stejně bez multikulti výjimek? 
 Ale lze vůbec za extremismus považo-
vat něco, co donedávna platilo za běžnou 
věc?

Milan Brabec

 Kde se vzala, tu se vzala manga, 
doslova přeloženo jako „humorné ob-
rázky“ - jinak prostě japonský černobí-
lý komiks. Podobně jako anime, což je 
vlastně animovaný film kreslený stylem 
manga, nabízí značné množství žánrů. 
Od příběhů pro děti až po erotiku - a tu-
díž je schopna uspokojit veškeré poža-
davky svých čtenářů. 
 A dokáže to tak dobře, že na man-
ze či anime si  můžete vypěstovat třeba 
i závislost. Pro takto „postižené“ jedince 
je v dnešním japonském slangu dokon-
ce i speciální výraz a sice manga otaku 
či anime otaku, račte si vybrat. Z okruhu 
otaku pochází většina tzv. Cosplayers, 
přičemž Cosplay (zkrácenina z Costume 
play), jak název napovídá, spočívá v pře-
vlékání se za svého oblíbeného hrdinu 
či hrdinku a pak už zbývá pouze zvesela 
vyrazit na nějaký sraz nebo třeba jen tak 
do ulic. Nicméně tím to nekončí. 
 Dopady mangy a anime na sociál-
ní život mladé japonské generace může 
být až fatální. Mluvím o 引き籠もり (čti 
Hikikomori). Jak jsem již vysvětlovala, 
svět kreslených hrdinů je natolik pes-
trý a rozmanitý, že vám může mnoh-
dy snadno nahradit svět skutečný, kdy 
třeba takové anime zvládnete sledovat 
nepřetržitě i několik dní. Je přece mno-
hem jednodušší žít zidealizovaný ži-
vot někoho jiného, než ten svůj. Zvláš-

tě s japonskými požadavky na pracovní 
výkonnost, která je zaměřená spíše na 
sebeobětování a extrémní nasazení než 
na cokoliv jiného, což ve většině mla-
dých lidí překvapivě vyvolává odpor. Ja-
ponské ministerstvo zdraví, práce a so-
ciálních věcí definuje Hikikomori jako 
„jedince, kteří odmítají opustit svůj do-
mov a izolují se tak od společnosti  déle 
jak šest měsíců“.
 Svět hikikomori je tedy stlačen do 
jediného pokoje, který buď neopouště-
jí vůbec, třeba když je živí rodiče, ane-
bo jen v nejnutnějších případech napří-
klad kvůli nákupu jídla či výdělku. A i to 
bývají většinou pouze brigády na dobu 
nezbytně nutnou. Spoustu hikikomori 
přežívá tím způsobem, že si jednou za 
čas vydělají peníze a poté se přestěhují 
do nějaké levnější země, například Thaj-
ska, aby jim finanční prostředky déle vy-
držely. Ale hikikomori bývají ve většině 

případů právě NEETi – „Not in Employ-
ment, Education or Training“, jinak řeče-
no, jsou financováni rodiči, práci nema-
jí, nehledají a ani nestudují. Nemusí to 
být známka lenosti, ale spíše již zmíně-
ná obava z příliš přísných nároků rados-
tí, ale především strastí spojených se za-
městnáním. Někteří hikikomori jsou 
označováni za nemocné.
 Fakt, že manga údajně pokrývá 
zhruba 40% všech publikací v Japonsku 
a vytvořila kolem sebe tak konzistentní 
prostředí, například speciálním pojme-
nováním jednotlivých charakterových 
vývojů (např. postava zpočátku milá  
a hodná, která se postupně stává zápor-
nou je tzv. yandere) a nebo vytvořením 
výrazů pro jednotlivé grafické prvky 
(třeba oči s koutkama nahoru jsou  tsuri-
me, oči s koutkama dolů pak tareme), je 
možná příčinou toho že se svět mangy 
stal téměř hmotným a manga je tak ob-
líbená u všech věkových kategorií.
 Právě spousta výrazů původně ur-
čených pro mangu postupně prosák-
lo i do běžného jazyka. Kromě uvede-
ných příkladů ještě třeba zettai ryoui-
ki, což je oblast obnažených stehen 
ohraničená spodním lemem sukně  
a vysokými punčochami. Právě proto, 
že manga dala spoustě věcem nový vý-
znam,  je tak přitažlivá.

Markéta Frouzová

JAPONSKÁ MANGA VÁS STRÁVÍ

Ohlédnutí se za 
literárním večerem
 Začnu tím, že bych si nejprve 
chtěl ujasnit pár drobných věcí. Když 
se řekne literární večer, spoustě lidí 
se vybaví místnost plná obrýlených 
intelektuálů s  rukama plnýma bichlí  
a memoárů, v krbu popraskávající polena, 
všeobecné ticho, pád špendlíkové 
hlavičky a následné „Pšššt!“ některého 
čtenáře a mnoho dalších nepravd  
a pověr, které kolují okolo literárních 
večerů, společenství, apod. Musím říci, 
že TAK to NENÍ! Naše předvánoční párty 
vlastně ani s  „klasickou“ literaturou 
spojená nebyla, vždyť co by si klasik 
pomyslil, uslyšev výstřední básně našich 
výstředních básníků. Ale to už zase 
trochu předbíhám. Aby se večírek vůbec 
mohl konat, muselo se udát následující:
 Krok č. 1: Vybrané oběti
 Stačí  nezúčastnit se jedné schůzky 
a hned se dozvíte (třeba jako já), že za 
necelé tři týdny moderujete, nebo spíš 
uvádíte spolu s kolegyní Adélou Vánoční 
večírek, chcete-li Literární večer. 
V hlavě vám začnou plout obrázky, jak 
prkenně stojíte, hledí na vás rozesmáté 
tváře, nevíte, co říct, po zádech vám 
lije studený pot a vaše kariéra coby 
moderátora ještě dříve než vůbec 
začala, mizí v temném víru trapnosti… 
Naštěstí (pro mě) jsem v  tom nezůstal 
sám. Adéla to taky schytala.
 Krok č.2: CO tam budeme ksakru 
dělat?

 Ano, tato otázka byla snad 
nejtvrdším oříškem (tedy kromě 
písemky z  matematiky)   na louskání, 
který jsme museli úspěšně vyloupnout  
a sníst… Takže jsme se domluvili tak, 
jak se to obyčejně dělává, že zajdeme 
na kávu… a pak se uvidí… Nevidělo 
se. Tedy nevidělo se hned. Napadaly 
nás vyložené nejapnosti, trapnosti, 
od Marfuši v  socialistickém provedení 
(která nakonec na večírek opravdu 
přijela – možná až z  ruské dědiny – 
měla opravdový louskáček na ořechy 
značky Tescoma a byla tak trochu 
na metal) po perníčky místo šatů… 
Nakonec ale vyhrálo staré dobré sako, 
bílá košile, černé kalhoty a strašný 
chlupatý čepeček Adéliny babičky 
– v mém případě – a černá sukně, 
bílá halenka a šedý svetr v případě 
Adély – to VŠE  ověšené voňavými 
vanilkovými perníčky (které jsme na 
konci večírku slavnostně spořádali). Na 
programu byl přednes básní vybraných 
českobudějovických básníků – z  nich 
snad nejlepší byl Jan Smola, který 
nám v  trochu nabuzeném rytmu a za 
doprovodu bubnů zarepoval svou Ptačí 
chřipku (PŘÁL BYCH VÁM TO SLYŠET), 
proložený hudebními přestávkami, jež 
měla na starost kapela ……..  
Následovala soutěž podobná některé 
z  těch, které tak nechvalně známe 
z  komerčních televizí, akorát se tu 
nehrálo o peníze, ale zajisté o mnohem 
hodnotnější dárky v podobě hadích kůží 
a odpovídalo se na otázky typu: Je to 
červený a leze to po stěně. Prozradím vám 
to, je to pavouk-komunista. Na závěr 
bylo naplánováno vyhlašování soutěže 
o nejlepší skřítkovský převlek, ve 
kterém se měli návštěvníci dostavovat, 
ale protože se nikdo takový nenašel, tak 
se na to raději pozapomnělo… 
 A co říci závěrem? Říkají, že jsme 
to s  Adélou zvládli na jedničku - no, 
nevím… Jisté je, že nic z mých ošklivých 
představ se nenaplnilo, a to je snad to 
nejdůležitější. Myslím si, že to byl celkem 
vydařený večer, který návštěvníka 
přesvědčil, že i literární večery mohou 
být zábavné a šmrnc.

František Linduška

Štamgast. Etymologický slovník říká, 
že štamgastem je „stálý, pravidelný host 
pohostinského zařízení“.  

Literární kavárna pohostinské zařízení 
dozajista je a stálých a pravidelných hostů 
má mnoho. Dovolte mi, abych vám na 
tomto místě vždy dva představila.  

K  čemu je to dobré? Především ke 
sponzoringu. Můžete si vybrat svého 
štamgasta a finančně ho podporovat v jeho 
činnosti. Proč byste měli sponzorovat 
někoho, kdo vysedává po kavárnách a na 
první pohled zde nedělá nic užitečného? 
Protože pomoci bližnímu svému je to 
nejhezčí – pravda, možná to není to 
nejhezčí, ale rozhodně je to moc pěkné 
a především šlechetné. Navíc takovému 
člověku můžete pomoci především 
v  počátcích kariéry (tak například ze 
štamgasta Vojty se stal vedoucí provozu 
kavárny) a vždycky, když přijdete do Litery, 
budete si mít ke komu sednout a ten 
někdo vám bude vděčně vyprávět všechny 
zajímavé příhody, které se v  kavárně  
 (a nejspíš i jinde) odehrály po dobu vaší 
nepřítomnosti. 

Samozřejmě z  toho „sponsorshipu“ 
pramení i jisté výhody, jako třeba o několik 

procent snížené vstupné na výstavy 
v galerii nad kavárnou. 

A kdo jsou první štamgasti, kteří usilují 
o vaši pozornost? Jmenují se František 
Ciml (Cukrář) a Otakar Nechvátal (Otík). 
Popovídala jsem si s nimi, abyste věděli, do 
čeho jdete:

Proč si myslíš, že zrovna ty jsi správný 
štamgast?
Otík: „Protože jsem tu častěji než Cukrář.“
Cukrář: „Protože jsem si tu chtěl zapsat 
trvalé bydliště, ale na magistrátě mi to 
zatrhli.“ 
Kotrolní otázka: kolik stojí medovina?
Otík: „Čtyři pětky.“ 
Cukrář: „Nevím, z toho zvracím.“ 
Otík: „Já zvracím z rumu.“ 
Cukrář: „Rum stojí už 24,-!“
Kolik stojí drink „Karkulka kousla vlka“?
Otík: „50,-“
Cukrář: „65,-“
Vdm: „42,-“
Cukrář: „Já už totiž udávám ceny z nového 
ceníku.“ 
Chodíte na výstavy?
Otík: „Ano.“
Cukrář: „Samozřejmě.“ 

Otík: „Já dokonce někdy zajdu i nahoru.“ 
Cukrář: „Tam chodíme především spolu 
s  Otíkem. Ale jinak máme hlavně přehled 
o tom, co se děje tady dole v  kavárně. 
Třeba literární večer. O tom psali ve 
VeDneMěsíčníku.“
Co jiného tu čtete? 
Otík: „Knížky.“
Cukrář: „Knížky! Co ty tu čteš jiného než 
Blesk?“
Otík: „To není pravda. Vskutku jsem někdy 
přijdu a čtu si knížku.“
Cukrář: „A co jsi tady přečetl naposledy?“
Otík: „Den Trifidů.“
Cukrář: „Pche, jediné, co tu čteš, jsou tvoje 
básně.“ 
Otík: „A povídky od Oscara Wildea.“ 
Curkář: „Prosím tě, to, že v křížovce vyluštíš 
aforismus od Oscara Wildea, nezmanená, 
že jsi ho četl.“ 

 Pokud jste se doposud nerozhodli, 
podívejte na www.mesicvedne.cz nebo 
na www.vednemesicnik.cz nebo na fotku 
náležící k článku a nic už vás nezadrží běžet 
do Litery za svým budoucím kavárenským 
zvířátkem.

Adéla Sovová

Ulov si svého štamgasta!



Fragmenty 

Osm hodin ráno, čtvrť Bellefontaine na předměstí Bruselu. Vzhledem k denní době není malá 
frekventovanost místa záhadou. Většina obyvatel, především severoafrických přistěhovalců, 
stále vyspává. Kolem skromného a moderně zbudovaného náměstí vidíme několik nově 
vyrostlých obytných budov, v přízemí orientální čajovny a salonky. Smíšené zboží, krámek 
s africkými tkanými textiliemi. Místní zdravotnické centrum se zubařskou ordinací. Prázdný 
prostor náměstí vyplněn skromnou květinovou výzdobou v erárních betonových nádobách. 
Vše působí malinko rozpačitým dojmem narychlo splácaného kousku světa. 

Na náměstí právě zaparkoval ojetý peugeot 206 sytě modré barvy. Vystupuje z něho Zita a 
míří ke své ordinaci. Dnes se musela vydat  do práce o něco dříve, aby si přichystala nějaké 
dokumenty pro pojišťovny. Několik předešlých nocí jí dobrého spánku moc nedopřálo. 
V práci se potkává s jednou stresovou událostí za druhou. Jediné uklidnění jí skýtá pomyšlení, 
že za pár dní už bude v Čechách trávit dovolenou v okruhu přátel a příbuzných. V poslední 
době čím dál tím více pociťuje nutnost tohoto odpočinku v zemi, kde se narodila.. Zřejmě to 
má nemalou spojitost právě s úzkostí, která na ni doléhá z oblasti povolání i mezilidských 
vztahů. Papíry, nepříjemní pacienti a teď navíc ještě ty scestné požadavky pojišťoven. Co se 
volného času týče, nějaký Zita rozhodně měla. Jenže už několik let ho nedokázala využít jinak 
než na zahradě s cigaretou a půllitrovou plechovkou silného piva. Bylo to těch několik hodin 
denně, které ji od stresu zachránily uvržením do stavu téměř dokonalé netečnosti. Jak tam tak 
vysedávala a apaticky naslouchala konverzacím svých vlámských sousedů, kterým 
pochopitelně nerozuměla ani slovo, cítila se jako vyprahlá zem, ze které už nevzejde ani 
rostlinka. 

Ve skutečnosti by toho měla hodně co říct, jenže v posledních letech jejího života už moc 
nebylo komu. Nikdy vlastně nebyla zářným příkladem komunikativního typu osobnosti, to je 
tedy fakt. Už jako mladou dívku ji charakterizovala spíše zádumčivost a samota skrývající 
jisté vnitřní zvláštnosti, než touha za každou cenu se někde předvést. Na druhou stranu se 
neřadila k intelektuálním snílkům, co se chtějí se svými poblázněnými myšlenkami dostat do 
čela bojů za lepší světy. Jako mladá holka věděla, že chce jít na doktorku, a po několika letech 
náročných studií už dobře vykonávala toto praktické povolání. Určitá smršť událostí 
způsobila, že Zita se poslední rok fakulty octla v Bruselu. Přesněji řečeno, tuto smršť 
rozpoutala první velká láska s Belgičanem, jehož jméno bylo Said. Nikdo z jejího 
příbuzenstva tenkrát moc netušil, „kde o toho arabáka zakopla“, přičemž jí své stanovisko 
dávali celkem silně najevo. Toto přechodné rozkmotření zaselo v Zitě přesvědčení, že jí 
příbuzní víceméně závidí její lásku i život ve svobodném světě. Za nějaký čas se ale princ její 
něhy transformoval v majetnického burana a sukničkáře. To už bylo první dítě na cestě.  

Po jisté době se smířila s tím, že chyba nevychází jen z okolí- díky své do nitra pohroužené 
povaze a komplikovanějším projevům osobnosti na rodinný život prostě moc nebyla. To se 
evidentně ukázalo i kolapsem druhého sňatku, ze kterého vyšla s několika nervovými 
zhrouceními a se dvěma krásnými dětmi. Syn po ní zdědil praktickou část její osobnosti, 
dcera spíše komplikovanější, intelektuálně-neurotické rysy. Oba pak od matky dostali 
specifický druh něhy, od otce spíše společenského ducha. 

Zita si kromě toho nemohla nevzpomenout na nedávný konflikt s přítelkyní svého syna. Co si 
ta holka vlastně myslí? Jestli ta někdy poznala život, tak jenom jako jednu velkou pohádku, 
které byla středem. Co ví o těchhle přistěhovalcích, které ona musí prohlížet? Takovej 
komunismus! Ze všech by nejradši udělala viníky, kteří jim ubližují. Možná že i z ní. Když do 



téhle země přišla, poradila si a nikomu nepůsobila nejmenší potíže. Sentimentální kecy 
nevyzrálé holky, co nemá o životě páru. Navíc ta sobeckost! Tohle jí přišlo moc. Jasně jí 
řekla, že se s ní o tom nebude víckrát bavit.  

Během několika málo vteřin posloužil Zitin mozek jako hromosvod pro všechno tohle 
množství myšlenkové hmoty, jehož základní body jsme si právě nastínili. Ona za tu dobu 
konečně dorazila ke dveřím, kde na zlaté, mírně zašlé vizitce stálo „MUDr. El Aroubi“. 
Pozvolna otočila klíčem a zaplula dovnitř. Dveře se zaklaply s dokonalou lhostejností nic 
netušícího svědka.  

A pak se okolím rozlehl ohromný výbuch. 

  

  

  

    
 

 
 

  Kavárna „Au Péché Mignon“, centrum města. Těžko bychom nyní, kolem jedné hodiny 
odpolední, našli volné místo. Většina hostů vypadá na to, že už tu nějakou chvíli sedí a že se 
rozhodně nemíní svého vydobytého území vzdát. Dnes, jako každý den, se lokál naplnil 
nepříliš pestrou směsicí charakterů. Vlevo u okna spolu nějací dva muži v sakách rozmlouvají 
anglicky a jeden druhému přitom vehementně dává za pravdu. Zřejmě úředníci nějaké 
evropské instituce. Vedle u stolku popíjí postarší pán s typicky kavárenským výrazem sklenku 
červeného vína a pročítá denní tisk. Žádná velká senzace, usoudíme z výrazu jeho tváře. O 
ozvučení lokálu nejvíce dbá skupinka šesti lidí kolem čtyřicítky, kteří se sem během polední 
pauzy přišli naobědvat a své rozverné vyprávění prokládají výbuchy bodrého smíchu spolu s 
usrkáváním ze sklenic s nápisy jako Stella Artois či Leffe.  

V zastrčeném koutku kavárny sedí dvě slečny před třicítkou a vedou důvěrný rozhovor. Snad 
bychom na chvilku mohli překročit pomyslnou diskrétní zónu a zaposlouchat se… 

  

„Vlastně ani nevim, co ti na to říct. Víš, že jsi moje dobrá kamarádka a vždycky u mě najdeš 
podporu a že budu vždycky stát za tim, co uděláš. Když to teda nebude úplně uhozený…“ 

„A tohle? Připadá ti uhozený, že od něho chci odejít?“ 

„No právě, nevim, co na to říct. Co tě znám, nikdy to mezi váma nebylo jiný. Samý hádky a 
scény.“ 

„Nehodíme se k sobě, a ty to dávno víš. Svým způsobem je mi jasný, že si myslíš to samý, co 
já.“ 



„Jenže pozor, nezaměňuj „myslíš“ a „víš“. Jo, myslim si to. Nebo si snad můžu myslet něco 
jinýho? Váš vztah mi připadá jak míchačka, co ti láme kosti a úplně tě obrací naruby. Jenže co 
když ho fakt miluješ? Co když si s nim podvědomě představuješ život?“ 

„Nevim, proč jsem s nim tak dlouho byla. Neřeknu ti to. Snad proto, že má charisma a umí 
bejt milej. Někdy si s nim připadám, jako bych byla středem světa, kterej je zahrnovanej 
láskou, pozorností a všema těma hovadinama. Kamkoliv přídem, lidi ho žerou. Umí je bavit a 
bejt k nim pozornej… Jenže z jeho strany to neni víc, než divadlo. Vevnitř nemá nic. Pokrytec 
bez důstojnosti, žádná osobnost, ani opravdová dobrota, chápeš?“ 

„To kvůli němu konvertuješ?“ 

„Už jsem ti říkala, abys nepoužívala tohle slovo. S konvertováním to nemá až tolik co dělat. 
Jestli vůbec člověk může konvertovat k islámu… Spíš chci víc času trávit s kulturou, která 
ovlivnila moje dospívání a od který se máme co učit. Já jsem třeba nikdy neměla problém 
říkat lidem to, co si myslim. Jako teď tobě nebo doma jemu. Vidíš? Ty mě přece znáš, na to 
vokolo jsem nikdy neuměla hrát.“ 

„Má na tom tvoje nevlastní matka svůj podíl?“ 

„Musí to bejt i její zásluha. Když se otec podruhý oženil a vzal si Alžířanku, bylo mi pět. A 
popravdě jsem jí měla moc ráda. U nás doma byla pohoda, i když fotr sám za nic nestál.“ 

„Přestože jsem tě za ty roky přečetla, stejně zírám, jak ses rozhodla. Nastěhovat se do baráku 
plnýho Arabů. Vim, jaký s nima má máma problémy tam, kde pracuje.“ 

„Nezlob se, ale tvoje matka to s lidma celkově moc neumí… Víš co? Nech to plavat. Ze všeho 
nejdůležitější mi teď připadá, abych se zase mohla nadechnout a žít. Za pár dní si zvyknu, že 
žiju sama, a pak ta svoboda…  

Pamatuješ, Mariko, jak ses mě tenkrát ptala, co se ve mně odehrávalo, když jsem zkusila to 
svinstvo?“ 

„LSD? Tenkrát jsi řekla, že nic konkrétního. To mi přišlo spíš divný. Spoustě lidí to prej 
otevře mysl do tý míry, že se dá mluvit o mystický vizi...“ 

„Vidíš? Až do teď jsem se ani neodvážila říct to tobě, svojí nejlepší kamarádce. Když mě 
tenkrát jeho kamarádi přemluvili a já si to vzala, utkvěla mi v hlavě strašná představa démona, 
kterej mě pronásleduje. Ta bestie mě chtěla totálně zničit a přitom se mi bezcitně vysmívala. 
A říkám ti, že to nebylo nic z tohohle světa, protože nejhorší horor, co jsi kdy viděla, je proti 
tomu dětská pohádka o Budulínkovi a o lišce. Z pohledu někoho, kdo to pozoroval, to 
nemohlo trvat zvlášť dlouho, ale pro mě to bylo jako tisíc let trvající sezóna v pekle. Ten 
démon, to byl on…“ 

  

  

    
 



  Už v šest padesát dva ráno nikdo nepochybuje, že bude krásně. Azurová klenba oblohy se 
zdvihá až závratně vysoko nad městem a slunce, bez ohledu na svou ranní slabost, už 
dokázalo seřadit do šiků kapky rosy, aby je proměnilo v mlžný opar. Z tohoto stoupajícího 
závoje se právě rodí nový den. A jako každé zrození, ač doprovázené různými závoji, obaly a 
povlaky, i to dnešní bude jistě to nejkrásnější z existence celého dne.Včerejším epizodám bylo 
na chvilku dovoleno se odmlčet. Trocha zátěže světa se mohla vypařit spolu s oparem ranní 
mlhy. Přesto vzduch je ještě svěží. Tak trochu nový začátek. Jistě, jen trochu. 

Stojíme u okna v pokoji 44. domu na Rue Théodore Verhaegen a kocháme se krásou, do které 
se ponořilo ranní centrum Bruselu. Typické městské činžáky, některé z nich cihlové. Ačkoliv 
je náš pokoj situován velice blízko centra, čtvrti kolem spíše vyzařují atmosféru klidu. 
Postupně rozeznáváme například La gare du midi nebo megalomanský kolos bývalého 
soudního paláce. Stejně jako Laure, která tento skromně zařízený malý byt obývá a  která se 
před nějakou dobou probudila, aby si s námi mohla prohlížet ranní město. Skromná, až 
provizorní výbava interiéru a trvale přechodný stav mezi organizovaným a neorganizovaným 
nepořádkem poukazuje na sídlo svobodného evropského intelektuála. Dřez přetéká neumytým 
nádobím. Na botníku se povaluje diplom. „Feministické studie, Sociální fakulta, École Libre, 
Bruxelles. Intelektuálka se asi hodí víc. 

Dnes je sobota, den volna. Laure má poměrně jasno, jak se s takovou situací vypořádat. 
Nákup toho opravdu nejdůležitějšího, posezení u kávy s přáteli a odpoledne nejspíš sledování 
stažených filmů na notebooku. Prostě přímo zaslíbený den po náročném pracovním 
týdnu.Týden co týden takhle Laure tráví značnou část svého volného času. Při svém odchodu 
z koupelny spěšně kontroluje, zda-li se vše nachází v obvyklém pořádku. Oprýskaný sprchový 
kout, pračka stará jako sám svět a roztřepený kartáček na zuby. Bylo by dobré, zastavit se 
dnes v drogerii.  

Letos to bude sedm let, co opustila Lyon, město kde se narodila a vyrostla, aby se vydala 
vstříc štěstí a svěží budoucnosti. Brusel, duchem omládlé a pulzující místo, ji jako mnohé jiné 
oslovil s nabídkou plného a svobodného života, o němž už jako dospívající dívka snila. Až do 
dnešních dnů ji tento, jak se časem ukázalo poměrně solitérní a prostý život, zatím neomrzel. 
Ani jednou za těch sedm let ji nenapadlo litovat svého rozhodnutí odejít z Francie a opustit 
svého bývalého přítele. Pět let společného budování vztahu vyšumělo jako aspirin ve vodě, 
když konečně dokázala naplno přijmout, že je lesba.  

 Dvojité krátce přerušené zapípání mobilního telefonu značí právě obdrženou smsku. Může se 
jednat o kohokoliv z Lauřiných přátel, se kterými se má dnes po obědě sejít. Laure nespěchá. 
Když už konečně s notnou mírou rozvážnosti zprávu otevře, její obsah se prudce vyvalí do 
celého pokoje. Jako toxický plyn, jenž ve vteřině zadusil zlatomodré letní ráno plné pohody. 

„V noci na předměstí zbili arabskou holku. Je nezbytně nutné, abyste se co nejdříve dostavila 
do kanceláře.“ 

 V zemi, kterou sdílí dvě takřka znepřátelené komunity, se rozléhá město, které se stalo 
symbolem evropské integrace. Možná že pár kilometrů od nás se sešla parta mladých 
ultrapravicových Vlámů s jasným cílem rozložit tuto zemi. Jednota dělá sílu, hlásá národní 
heslo Belgie. Dokud jsme ale v Bruselu, jsme na miliony světelných let vzdálení od 
podobných problémů a nic z toho nám nemůže připadat aktuální. Teprve tady se totiž 
myšlenka jednoty stává opravdu uchopitelnou. Rozpačitě přešlapujeme v jednom z bytů 



obdivuhodného světa. Ten svět, zdá se, žije z podstaty, která jakýmsi magickým způsobem 
vyvěrá z něho samotného. Lepší symbol neexistuje. 

  

  

 

 

 

  Tuctový činžovní byt na předměstí téhož města. Místo si nežádá podrobnější upřesnění. 

 „Jestli chceš, tak klidně táhni! Nikdo tě tu přece nedrží! Můžeš si klidně odejít k těm svým 
šmejdům odvedle!“ To je vůbec poprvé toho večera, kdy Julien zvyšuje hlas. 

„Uvědomuješ si vůbec svojí omezenost? To, jak se chováš? Jako ten nejpřízemnější primitiv 
na celým tomhle světě!,“ nenechala se umlčet Cécile, jejíž hlas po všem tom hysterickém 
křiku dostává sípavé zabarvení. 

„Jestli je tady někdo opravdovej zoufalec a ubožák, tak ty, holčičko! Podívej se na mě, já 
mám vlastně všechno! Přátele, byt, uznání…“ Julien se vrátil ke své osvědčené metodě 
nadřazeného a sebevědomě ironického tónu člověka, který má z pohledu třetí osoby jasně 
navrch. „Co máš ty? Křivou hubu a nasráno v hlavě. Mně je úplně jedno, jak tady na mě ječíš, 
oba totiž víme, u koho se skrejvá problém!“  

Krutost Juliánových slov by si nezadala s účinností několikrát speciálně přebroušeného nože. 
Pro někoho, kdo je tu s námi, ukrývají ještě mnohem horší moc. U Cécile právě vyvolávají 
pocit důtek, které vám dopadají na obnažená záda, aby z nich při zpětném škubnutí vytrhly 
část vašeho vlastního masa. Samozřejmě že ani opakovaným používáním tohoto strašlivého 
nástroje se jeho účinky neoslabí. 

„Ty jeden hnusnej ubožáku! Jak jsem s tebou mohla ztratit tolik let? Teď bych radši skočila 
do vody, když vidim ten tvůj odpornej xicht, co se mi celou tu dobu vysmívá! Jako ten 
nejpodlejší parazit jsi mě vyžíral zevnitř, slyšíš? Ale mě už nezáleží na tom, že se směješ mojí 
víře a lidem, který mě vychovali.Teď jsi dokonce klesnul tak hluboko, že se vysmíváš mýmu 
zranění. Mě už to ale nikdy, nikdy v životě neurazí, protože já už s tebou od týhle chvíle 
nemám nic společnýho. Končim s tebou.“ 

Postupně jak se Cécile blížila k vyvrcholení svého radikálního proslovu, jakoby ji stále více 
jímal opojný pocit volnosti a vysvobození. Ledové vody zoufalství a totální bytostné 
prázdnoty se plamenem jdoucím z jejích úst natolik zahřály, že připomínaly teplou a 
pohodlnou výřivku, kam se člověk natáhne a nechá se masírovat proudem bublin. Tentokrát si 
byla absolutně jistá platností poslední věty. V okamžiku kratším než chvíle naházela do 
cestovní tašky všechny potřebné věci a přehodila si ji přes záda. Byla natolik lehká, že to její 
rameno ani pořádně neucítilo. V následující vteřině rázným krokem vyrazila kupředu 
s jediným cílem; nechat za dveřmi bytu kus prožitého života. Nová salva Julianových urážek  



ji zněla v uších jako hučení vzdáleného vodopádu. Odešla. Julian se celkem v klidu posadil na 
gauč a zapálil si cigaretu. Jakoby chtěl zahnat zlou předtuchu. 

  

  

  

  

    
 

  Fatima, arabská dívka, byla na pohled silně rozrušená. I samotné Lauře připadalo zpočátku 
nad lidské síly dobrat se nějakých směrodatných informací. Emocemi rozostřené střípky, které 
se povedlo vydolovat jejím kolegům, mohly sotva stačit k nějakému objasnění události. Proto 
Laure zavolali. Její empatie a přístup už několikrát uvedly do pohybu věci v situacích, kde 
zkušenosti a metody starších spolupracovníků selhaly.  

„Pochopte, že je pro nás extrémně důležité znát podobu toho muže, co vás napadl,“ už 
poněkolikáté zopakovala Laure. Ani tentokrát se jí trpělivost a přátelský tón nevytratily 
z hlasu. 

„Byla tma, už sem vám to přece říkala, středně velkej chlap s černou rozeplou bundou, do 
obličeje sem mu neviděla,“ zoufale ze sebe dívka dostávala. 

„Co vám při tom říkal? Křičel na vás? Nadával vám,?“ zareagovala Laure se stejnou 
trpělivostí v hlase. 

„Nejdřív chtěl, abych mu ukázala svojí totožnost… Vůbec sem nechápala, co tim myslel, o 
žádným takovým papíru mi nikdo neřek…,“ téměř se rozkřikla. Ještě více než před chvílí 
měla pocit, že se jí pod nohama všechno hroutí. 

„Nebojte, Fatimo, nic takového v Belgii nemáme. A i kdyby bylo, jen tak někdo by neměl 
právo to po vás chtít. Já vám slibuji, že toho grázla najdem. Teď už jste ale v bezpečí. 
Všechno se objasní, když budete spolupracovat, jde tu přece o vás. Pochopte mě, prosím,“ 
odvětila Laure. Klid jejího hlasu neprodělal žádnou změnu. Jen se vynasnažila, aby do 
poslední věty vnesla trochu zřetelné výzvy k odpovědnosti. 

„Když jsem dělala, jako že ho neslyšim, chytnul mě za ruku a sevřel. Řek, že jestli okamžitě 
neukážu, že mam právo v téhle zemi žít, tak…,“ Fatima opět narazila na zrádnou překážku, 
kterou jí kladly do cesty její vlastní emoce. Popis předešlé noci se zde zastavil. 

 „Vyhrožoval vám, že jo. Nesmíte se jeho slovům poddávat. Opakujte si, že takový ubožák za 
to nestojí. Že si nedovede vážit ani sám sebe, natož ostatních. Každá záminka se mu hodí.“ 

Laure dobře věděla, jak citlivé zvláště pro mladé arabské dívky dovede téma důstojnosti být. 
Mnoho z nich, jak už několikrát viděla, se potácí v bolestné nejistotě pramenící 
z nevyřešenosti otázek vlastní identity a sebedůvěry. Citlivé období jejich dospívání se utápí 



ve vodách zmatku. Toto pro společnost dost nepohodlné téma, jak Laure už v dobách svých 
studií věřila a později se jako sociální pracovník přesvědčila, má své příčiny v oboustranném 
nepřijetí mladých muslimek. Jejich rodiny je často zahrnují naprosto scestnými a 
destruktivními požadavky. A západní společnost? Ta se sice na první pohled utápí v toleranci, 
avšak projevuje jen chabou ochotu vyrovnat se s odlišností a sebemenším závanem exotiky, 
který vnímá jako fatální ohrožení sebe sama a svého materiálního, mnohdy 
pseudokřasťanského, pohledu na život. 

„Plačte, Fatimo, jestli musíte.Chápu, jak se cítíte a vím, že to musí ven,“ rychle dodá Laure. 
Víc než dobře si je jistá svou výzvou.Racionální přístup, stojí-li v podobných rozhovorech 
sám o sobě, nikdy k ničemu nevede. Proto také využila celkového odlehčení a Fatimu objala. 
Tím nejpřirozenějším a nejněžnějším způsobem, jaký dva lidé dovedou. Nebo možná jen dvě 
ženy. 

  

  

  

  

 
 

  To bylo ještě v době, kdy Julien dospíval. 

Jeho otec mu rád vštěpoval: „Nesnaž se rozumět lidem. To je špatně a nic ti to v životě 
nepřinese. Ty se musíš snažit, aby tě obdivovali a chtěli rozumět tobě.“ No, co dodat. Někdy 
nám naši rodiče dávají rady, o jejichž úplné správnosti snad ani nemohou být přesvědčeni. 
V tu chvíli ale cítí neoddálitelnou potřebu jednat a přenést na nás něco, co nám podle jejich 
úsudku má zajistit spokojený život. 

Julien utíká. Utíká, aniž by něco tušil o cíli, kterého má dnes večer dosáhnout. Utíká těžkým 
krokem a přitom k němu jen velmi slabě doléhá hlas srdce a plic, které téměř nestíhají jeho 
šílenému tempu. Organismus se právě nachází v jistém stupni, kdy dochází k utlumenému 
vnímání sebe i okolí. Sympatické nervy zpacifikují pomocí adrenalinu tělo k absolutnímu 
výkonu. Můžete být člověk, lovící gepard, nebo štvaná zebra. Hypotalamus nedělá rozdíly a 
ani miliardy neuronů šedé hmoty mu nemohou zabránit v jeho „rozhodnutí“ spustit reakci 
starou, jako svět sám. Sled evolučně hluboko zafixovaných chemických reakcí dožene tělo ke 
konfrontaci s otázkou prosakující napříč všeho živého. Bojuj, nebo uteč.  

 Julien utíká… 

 Ani tep města a jeho nočního života nemůže dnes večer mladému muži konkurovat. Ve svém 
zběsilém běhu míjí bary, hospody a pouliční shluky. Ve své agonii doslova vrazí do hloučku 
mladých Arabů, kterým se lhostejně prodere a lačně se vrhá do nitra dalšího oblaku totálně 
amorfní tmy. V prvním momentu se chystají za ním rozběhnout,  pár vteřin jim ale vnukne 
zdrženlivější pohled na věc, a tak jen vyšlou několik nadávek ve směru nočního šílence. 
Nikdo z těch, kdo se právě účastní nočních radovánek na hlavním bruselském bulváru, se 



pochopitelně o Juliana nijak nestará. Lhostejnost okolního světa se mění v neúnosné břímě, 
které za sebou zoufalý běžec musí vláčet. Co se včera jevilo jako útulný teplý pokoj, kam lze 
bez zaklepání vstoupit, je dnes večer studenou kobkou. Tentýž svět, jehož byl náš hrdina 
včera středem, mu dnes vypovídá válku. Nepřátelství se vrylo do všeho kolem. Neony barů ho 
chtějí oslepit a bujarý řev hospod spiklenecky nabádá siluety lidí kolem, aby Julianovi 
podrazily nohy. 

Proč se tohle proboha děje? Cožpak byl on sám někdy nepřítelem tohoto světa, do něhož se 
před dvaceti osmi lety narodil? Před pár hodinami měl všechno kompletně na háku…Celé ty 
příjemné roky, kdy mu život de facto všechno podsouval, nedovedl mu on sám něco takového 
snad ani jednou pořádně oplatit. Na druhou stranu by bylo nespravedlivé vinit Juliana 
z bezcitnosti. Svou bývalou přítelkyni miluje tak strašně moc, že by celý svůj dosavadní život 
vyměnil za její jediné objetí. Jedině v její náruči by dovedl čelit všem nástrahám okolního 
světa. Jestli už i ona není jeho pevnou a dokonalou součástí… 

  

  

  

  Tři hodiny ráno, čtvrť Bellefontaine na předměstí Bruselu. V tuto hodinu se v žádném z oken 
panelových domů již nesvítí. Hrstka Afričanů dávno pozavírala své obchody, stejně jako 
majitelé čajoven a trochu pochybných „orientálních sklípků“, kteří už jistě zvládli přepočítat 
noční tržbu a ubrat se do postele. Periferní království se ponořilo do nejhlubší propasti 
spánku. Na malé moderní náměstí vrhá svůj svit několik lamp, díky nimž rozeznáváme nám 
povědomé obrysy. I dveře zdravotnického střediska osvětluje slabé světlo. Zapíjí se do okolní 
mlhy a vytváří tak jev podobný fosforeskujícímu mléku. Ochladilo se. 

Zpoza rohu vykročí mladá dívka v burce. Tichým, přesto velice rázným krokem se ubírá ke 
středisku. Fatima, jejíž osamocené noční výlety se v posledních dnech pomalu stávají 
rituálem, našlapuje jako lovící šelma a přitom se snaží uklidnit mírně roztřesené prsty na 
rukou. Dnes, stejně jako minulé noci, to doma prostě nemohla vydržet. Kdyby mohla, odlepila 
by se od země a letěla by. Párkrát by máchla křídly a byla by z dosahu svého despotického 
otce, fanatických bratrů i drtivé svobody této země...  

Znenadání se bůhví odkud z nejtemnější černoty vynoří silueta muže. Po několika prudkých 
škubnutích těla se ocitá v matném světle střediska a zuřivě se blíží k Fatimě. Ta už je v tu 
chvíli schopna rozeznat štvaný výraz v jeho takřka zvířecí tváři a se ztuhlým tělem plným 
skrytého děsu očekává zbytek. Modlí se. 

  

  

  

  



   Když jsme dorazili do nemocnice v ulici  Gasthuisstraat, mohlo být něco kolem jedenácté 
dopoledne. Náš zrak líně a s nezájmem snímá okolní hemžení personálu. Není lehké se zde 
zorientovat, což ovšem neznamená, že by se nám do toho dvakrát chtělo. Naše otupené 
vnímání se po chvíli bloumání, z nám neznámých důvodů, zaměří na jakéhosi mladíka v davu. 
Naše myšlenky se k němu začnou upínat s až přílišnou dychtivostí, čemuž nejsme schopni 
zabránit. Nejen že se naše mysl octne nebezpečně blízko té jeho- postupně jako bychom se 
blížili propasti, ze které nás pojímá nepříjemná závrať. Couvnout ale nedovedeme. Až 
nakonec, po nepříjemném „pádu“, ze kterého je nám mírně na zvracení, dojde k něčemu, co 
bychom mohli nazvat „dočasně sjednoceným vnímáním“. 

 /Budova 5, to sedí. Ještě najít někoho, kdo mě tam dovede. Támle vidim nějakej bílej plášť./ 

„Dobrý den, jsem Jean-Paul, přijel jsem kvůli matce. Nedávno jste ji sem dovezli. Jak je na 
tom?“ 

„Vaše matka bude naštěstí v pořádku. Z toho útoku vyvázla s lehkým otřesem mozku, když ji 
tlaková vlna odhodila na chodník. Nejhorší je v tuhle chvíli traumatický šok.“ 

„Kde je?“ 

„Následujte mě, prosím.“ 

/Kerej hajzl to moh udělat? Kdo to tam tak moh nastražit? Hlavně buď v klidu. Nejdůležitější 
přece je, že bude v pohodě. Nenervuj se, nebo to na tobě pozná. Tohle budeš řešit s fízlama./ 

„Vaše matka vás moc ráda uvidí, nemějte strach. Hlavně na sobě nedejte znát stres, tvařte se 
přirozeně.“ 

/Ten chlap má recht. Jenže snadný to asi nebude…/ 

… 

Po neurčitém časovém úseku jsme opět schopni uchopit suverenitu své mysli. Stojíme před 
toutéž nemocnicí v ulici Gasthuisstrat. V našem dechu se odráží jemné vzrušení a mírně se 
nám z toho všeho podlamují kolena. Přesto nás jako teplá a měkká peřina ovine pocit bezpečí 
a klidu. Zdmi nemocnice prosakuje magická vůně porozumění a pokoje. 

  

  

  

    
 

  Na semaforu svítí červená. Dlouhá kolona aut směřující z našeho města- obrovská tlustá 
žížala vysychající na poledním slunci- se líně zastavila před křižovatkou. Dopravní špička 
kolem rozprášila špetku nervozity, kterou řidiči dýchají spolu s dusným letním vzduchem.  



 Je sobota 1.srpna a Sergej se téměř po měsíci vrací domů. Jeho starý opel, zdá se, také cítí tu 
sváteční atmosféru. Sergej se nikdy za ty roky nedokázal vymanit z dojmu, že jeho auto to 
pozná a dovede na tento rozdíl reagovat. V rámci svých starodávných možností, pochopitelně. 
Faktem ale je, že jeho pán ho v průběhu více než čtrnácti let nemusel podrobovat složitější 
opravě a auto ho zatím nedovedlo zradit. Na cestě z Bruselu domů už znal každý kopec a 
každou zatáčku. Přesně věděl, kdy vyřadit, aby zúspornil své náklady. Stejně tak dokázal 
s ohromující přesností odhadnout důsledky sebemenší změny, každého malého vychýlení 
oproti běžnému průběhu letité rutinní cesty ke své rodné hroudě.  

„Dneska to nevypadá na dřív než na druhou vodpoledne.“ 

Zažitou posloupností pohybů sáhne po telefonu a v nabídce vyhledá položku „psát zprávy“. 
Klikne. Jeho palec párkrát objede pole s tlačítky a ve zlomku vteřiny už letí domů zpráva o 
jeho příjezdu. Manželka na druhém konci Evropy nejspíš právě potvrzuje její přijetí. 

Zelená. Valivá masa plechu se vydává kupředu. Chvíli to přece jen potrvá, než nabere nějakou 
rychlost a její pohyb se stane plynulým.  

Jak se vede dětem? Dcera měla nějaký problémy ve škole. Asi s matikou. Tak hrozný to zas 
nebude. Kluk si prej našel brigádu. Tim nic nezkazí, bude samostatnější. Už možná bylo na 
čase. Hned další den po příjezdu musí zajít do hospody. Už se nemůže dočkat, až uslyší svojí 
řeč. Všechno tohle se tak nějak zapomene, posune na druhou kolej, když má Sergej v Bruselu 
plno práce. Jenže cesta domů nikdy neselhala jako jakýsi „přepínač“, který znovu aktivuje 
široké lány v Sergejově mysli. S trochou nadsázky bychom mohli nadhodit, že náš hrdina žije 
dva životy. Jeden v Belgii a druhý doma, se svou manželkou, dětmi, kamarády a milenkou. 

 To poslední na něho začíná doléhat tak nějak víc, než dřív. Ona má děti a on na tom není 
jinak. Kromě toho, svou manželku má moc rád. Nikdy by ho vlastně nenapadlo ji opustit. Co 
se Sergeje týče, za posledních několik let mu tento stav nikdy nekladl do cesty natolik velké 
překážky, aby si zasloužil podrobnější rozpracování a naplánování  jakýchkoli zvratů do 
budoucna. Možná to teď bude chtít malinko zatnout zuby a něco s tím udělat. A třeba ani ne. 
Třeba si nebudu muset zas tolik trhat játra. Člověk, chce-li si udržet něco, co lze slovy nastínit 
jako stav permanentního štěstí, nemůže jinak, než se do něčeho uvrhávat, někam se řítit a 
přitom permanentně dostávat rány do obličeje. Sám se v celé té lehce absurdním závrati, čas 
od času, pokusí nahmatat nějaký ten vyšší smysl. Možná úplně zbytečně. 

Tohle všechno i Sergej moc dobře ví a naplno cítí, přestože to slovy nedovede dost dobře 
vystihnout. Zabočí do ulice Gasthuisstraat, stáhne okýnko a zapálí si cigaretu. Zrovna když 
s uspokojením vyfoukne první oblak kouře, míjí po své pravici tamější nemocnici. Spíš jen 
tak ze zvyku podruhé nahmatá svůj mobil a zkontroluje display. Nikdo. Z palubní desky auta 
sáhne po cédéčku a vloží ho do autorádia. 

„Všichni na mě kašlou,“ prohodí rozšafným tónem. 

A vyřítí se z dálničního exitu vstříc svému štěstí tak, jako miliony lidí ve stejnou dobu. 

Jan Dvořák 

 


