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Vážení čtenáři,
je tady jaro. A opět se vám do rukou dostává váš oblíbený černobílý (viz dále) Vedneměsíčník.
 Doba rozkvetlých Sadů, přeplněného Sokoláku, ale i největšího českobudějovického festivalu Majáles se 
neúprosně přibližuje. Na druhou stranu, ale i doba maturit a přijímaček na vysoké školy.
 Z prvního úhlu by se zdálo, jako by nastávala doba klidu a optimistických nálad. Z úhlu druhého přichází 
stres a nejistota. Jenže tohle všechno je najednou ještě narušeno úhlem třetím. Smutek, otřesení a  smrt. 
V prvních chvílích desátého dubnového dne opět zazněla tragická pietní vzpomínka. Slova Katyň a Polsko 
byla touto dobou zmiňována mnohem častěji, než by určitě kdy sama chtěla. Jaro stálo polský národ opět 
životy elit. I my se tímto přidáváme ke kondolencím...
 Další událostí, o které se bude psát v učebnicích dějepisu 21. století, bude dozajisté podpis nové smlouvy 
START (která měla by nahradit původní smlouvu Start I) o dalším omezení počtu jaderných hlavic a jejich 
nosičů. Nijak výrazném. Barack Obama a Dmitrij Medveděv stáli média hodně úsilí, vždyť týden nepsat skoro 
o ničem jiném, je až skoro umění. O čem se ale psát nebude, že zatímco jejich návštěva stála média hodně 
úsilí, nás občany České republiky především hodně peněz (okolo padesáti milionů), aniž by právě českým 
novinářům povolili byť jen jedinou otázku. Ptát se směli jen novináři američtí a ruští. No co všechno bychom 
za těch padesát milionů vlastně vůbec nechtěli!
 A konečně, Romům se nelíbí kniha Kocour Mikeš. Je prý rasistická, protože v  jedné příhodě líčí Mikeš 
dětem, že ho okradli cikáni. Chtějí proto zmíněnou knihu vyřadit ze seznamu povinné četby na základních 
školách. Mikeš prý varuje děti před zlými cikány. A vůbec, Václav Miko, předseda sdružení Roma Realia, by 
nejraději zakázal všechny Ladovy knížky. Lada je podle jeho slov přeci rasista! A kocour Mikeš je určitě ve 
skutečnosti „bílej natřenej na černo“.
 Ale teď už trochu radostněji k  obsahu nynějšího čísla. Jako jediní přinášíme článek napěchovaný 
nejnovějšími informacemi o letošním Majálesu. Aneb kdy, kde a co!
 Na světlo světa se dostává zbrusu nová, čerstvě vykvetlá rubrika s názvem Seriály. Nechybí však ani 
Popcornové rozcvičování, přinášející přehled filmů, aneb na co jít a co si nechat ujít.
 Klání v hudbě, filmu a oblékání představí tentokráte Elvise s roky padesátými.
 Rozhovor s  českobudějovickou kapelou Vees (dřívějšími VVVéčky) doplní přehled nejnovějších 
hudebních alb.
 Nové maturity, kterým jsme se věnovali už v několika předchozích číslech, mají pokračování. Aneb petice 
proti novým státním maturitám. Jakpak nás studenty asi vidí CERMAT? Budete se divit! 
 Geocaching si získává stále více a více fanoušků. I vy v něm můžete načerpat jarní inspiraci. Stejně tak 
jako v nesmrtelné fantasy. Po new weird přichází další méně známý umělecký žánr s prapodivným názvem 
Steampunk. A tipem na knihu tohoto žánru může být třeba recenze Století páry. A aby fantazie nebylo 
málo, přichází starý, dobrý a taktéž nesmrtelný Conan. Nová povídková sbírka od původního autora se totiž 
objevila na pultech knihkupectví a ani my jsme se jí nemohli vyhnout.
 Pozvánka na netradiční výstavu (nebo alespoň přiložená fotografie) vámi zaručeně hne. V tuto chvíli si 
redakce uvědomila, jaká škoda je to, že jsme „jen“ černobílí! Uvážíte-li, že převažující barva fotografie není 
ve skutečnosti šedivá, ale krásně křiklavě červená… A to malé kulaté dole je zrcátko. Dumala nad tím celá 
redakce. Pěkně dlouho… Čtěte,  tedy spíš zírejte, na poslední straně.
 Rubrika českobudějovických kaváren pokračuje. Jestli navštívit, či nenavštívit Ray´s se dozvíte v dalším 
z jejích dílů.
 Co má společného formule a České Budějovice? Flower power. Blue Force.
 Downův úsměv vám ukáže, že i s tímto handicapem se dá normálně žít. 
 Je tady jaro. Konec zimy vám tak trochu jinak ukáže reportáž z  Vynášení Morany. A čím žijí vaši 
redaktoři v  tuto roční dobu? Inspiraci na trávení volného jarního času hledejte v  tradiční anketě. Spolu 
s dalším pokračováním rubriky Štamgasti do zbraně se podívejte do naší literární kavárny Měsíc ve dne, kde 
si i vy můžete prohlédnout prase. Projednou za střízliva…
 Že ještě nevíte, co jsou to mandaly? A co právě ty Tibetské, které kreslili studenti v slepého ramene Malše? 
 Předvolební boj zasahuje i do studentských aktivit. Studentské volby se díky němu nebudou v řadách 
škol vůbec konat. Proč? Na to se vám pokusí odpovědět článek Za studentské volby.
 Den proti rasismu a s ním spojené aktivity osvětlí článek Rasismus není sprosté slovo.

 Příjemné počtení a hodně slunečných jarních dní přeje Petr Kuthan, šéfredaktor
   

zkrocení neposedné školačky?
K čemu slouží taková ilustrační foto-

grafie? No, zpravidla funguje jako forma 
reklamy. Měla by vás nalákat k  tomu, 
abyste si přečetli text, který propaguje, 
či si například zakoupili určitý produkt 
atp., zkrátka a dobře, poskytovat vzoro-
vý náhled, ukazujíc, že tak nějak by ta 
či ona věc měla vypadat. Pohledem na  
ilustrační fotografii vyprodukovanou 
společností CERMAT si tedy můžete bě-
hem několika vteřin udělat jasný obrá-
zek o tom, co všechno si pod takzvanou 
investicí do rozvoje vzdělávání zmiňo-
vaná společnost představuje.

Studentka, oděna do oblečení zce-
la netypického pro denní dobu, s  po-
divnou věcí ve vlasech, snad mašlí, čímž 
ještě více připomíná ten druh mladých 
dívek, které nacházejí zálibu ve star-
ších mužích. Samozřejmě, že za to ji ni-
kdo soudit nechce, ale co mě na celé fo-
tografii nejvíce vyvedlo z míry, je výraz 
oné údajné žačky, která v koutku svých 
úst svírá pravděpodobně tužku (asi jí ta, 
kterou drží v ruce nestačí) stylem, že to 
působí spíš jako náznak kouření. Vzhle-
dem k  pootevřené puse a celkově las-
civnímu výrazu jejího obličeje si může-
te vybrat, o jakém kouření je řeč. 

Teď k postavě představující učitelku, 
pracovní název domina, která nejspíš 
nebude o moc starší než testovaná žá-
kyně. Je to žena velmi štíhlé, možná až 
hubené postavy, rovná jako podle pra-
vítka, v pravici svírá rákosku a vlasy má 
stažené do přísného drdolu. Nemůžu si 
pomoct, ale jediné, co naznačuje, že se 
nacházíme ve školském prostředí, je ta-
bule, tvořící úplné pozadí, schovaná za 
zraky všech, na níž je pravděpodobně 
napsáno: 2 x 2 = … Možná se na řeše-
ní této složité matematické úlohy sna-
ží žačka s kantorkou společně přijít. Ale 
kdo ví? 

Můj celkový dojem z  tohoto paro-
dického výjevu je poněkud rozpači-
tý. Otázkou je, zda-li je opravdu obrá-
zek míněn vážně. Mám na mysli, zda má 
zrcadlit skutečnost, anebo nablýska-
ný ideál. Ostatně, pokud takto vypadá 
vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
jen se rozhlédněte kolem sebe – kolik 
z  předpokládané budoucí inteligen-
ce splňuje ilustrační parametry? Kon-
kurenceschopnost v  jaké oblasti? Ne-
můžu si pomoct, ale možná je v  tom  
trochu bordel. 

Markéta Frouzová

Vážení a milí, dobrá zpráva! 
    Budějovický majáles je po roce opět tu! A to od pondělí do pátku, první květnový tý-
den. Čili v datech, od 3. do 7. 5., ale po vzoru z ročníku předešlého se bude již 1. 5. konat 
WARM UP party, a to opět ve Velbloudu. Na ní můžete získat první loky lahodné majále-
sové atmosféry a kvalitní hudební zážitky k tomu. A na co se letos můžete těšit? Tak třeba 
v rámci streetartu vystoupí, místnímu obecenstvu jistě dobře známý, Kabaret Kajbar, nově 
bude probíhat také promítání krátkých filmů různých žánrů, které pro tento účel poskyt-
ly festivaly Jeden svět, Fresh Film Fest a dále pak pásmo hudebních klipů od In.dust či stu-
dentské práce FAMU. Nebudete ovšem ochuzeni ani o divadla (od ochotnických až po ta 
profesionální), ani o mnoho hudby a hluku rozmístěných na hlavní stejdži na Sokolském  
ostrově a vedlejší na Piaristickém náměstí. Můžete se těšit například na Please the Trees, 
Noisecut, Charlie Straight, Sporto, Wotienke, Kill the Dandies či DVA. Volba krále? Proběhne.  
Demokraticky. Připraveno je pro vás i několik majálesových hospod a kaváren, pod jejichž 
záštitou, a především střechou, se budou konat další doprovodné akce. Některé ve formě 
tanečních vystoupení, tématického pohoštění, jiné jako výstavy odvážných studentů a je-
jich fotografií či obrazů. A možná přijde i kouzelník!                                                    Emma Vrbová

Nová zkouška z dospělosti 
neustále v ohro(odlo)žení
 S blížícími se parlamentními volbami se nová státní maturita stala takovým 
otloukánkem, do kterého si bouchne každý, včetně těch, kteří ji zpočátku iniciovali. 
Zapojili se i pedagogové, důsledně se však vyhýbají laciné politizaci tohoto tématu. 
Pro svou výzvu k jednání o podobě nové maturity zvolili formu petice, ta nese ná-
zev Učitelé pro kvalitní maturitu a je určena odborné veřejnosti. Pod peticí se sešly 
již 2 173 podpisy ze 122 škol všech typů.
 „Organizátoři petice i první signatáři neodmítají myšlenku celostátního prově-
řování schopností středoškolských studentů tak, aby byla zajištěna nejnižší přijatel-
ná kvalita středních škol, ale odmítají dosavadní záměr, který háže klacky pod nohy 
studentům i učitelům kvalitním a přemýšlivým,“ osvětluje název petice a její spo-
jitost s obavami o ohrožení dosavadní kvality maturity a úrovně vzdělávání jeden  
z představitelů petičního výboru Tomáš Malina, pedagog z českobudějovického 
Biskupského gymnázia. 
 „Chceme poukázat na to, že nová státní maturita má především velké nedostat-
ky obsahové a vážně ohrožuje kvalitu středoškolského vzdělávání,“ přidává se další 
z členů petičního výboru Karel Lippmann, taktéž z Biskupského gymnázia. „Naším 
cílem je zabránit, aby byly maturity spuštěny ve stávající podobě a požadujeme dis-
kusi, z níž by vznikl zcela nový projekt,“ dodává Karel Lippmann.
 Petice je adresována příslušným výborům obou komor parlamentu České re-
publiky, na vědomí bude dána i ministerstvu školství. Případné další odložení no-
vých maturit však jistě přinese ještě zvýšené rozčarování pedagogů, kteří již poně-
kolikáté zbytečně absolvují časově náročné - neplacené - školení (viz fotka z učeb-
ního textu pro zadavatele z dílny CERMATu). 

Martin Volný 

foto Nela Pazourková
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Tomáš Erhart
Čím žiju na jaře, těžko říct. Spíš si ří-
kám Co? Kde? Jaký jaro? Někam se 
vypařilo? Pokud to bude vypadat 
jako poslední roky, dočkáme se po 
zimě akorát pár zablácených týdnů 
a pak jsou tu zase letní vedra. Nikdy 
jsem sice zrovna nemiloval tu jar-
ní atmosféru. Vlastně se stejně tě-
ším na léto, tak jako tak budu rád, 
že můžu vyjít do města jen v tričku 
a s  otrhanými sockami na nohou, 
ale když mi zmizí roční období, je 
to přece jenom zvláštní. Přebíhá mi 
mráz po zádech.

adéla Sovová
Na jaře se zaobírám povrchnostmi, 
stejně jako celý zbytek roku. Pře-
svědčuji svou mysl, že to, co kolem 
ní a v ní leze, není splín, přemýšlím, 
jak moc mi jsou vidět oči v těch slu-
nečních brýlích, zas a znova se smi-
řuji s tím, že nestihnu přečíst všech-
ny knížky, které jsem si napůjčovala 
v knihovně, koumám, kde strhnout 
pěkný plakát, abych si ho doma vy-
lepila na zeď, a pořád nevím, jestli si 
mám pořídit lodičky nebo kamará-
da do deště.  

Emma Vrbová
Je jaro. A já žiju. Žije i všechno oko-
lo. Stromy kvetou. Keře kvetou. Kyt-
ky kvetou. Lidi kvetou. Šaty pře-
krásných dívek kvetou. Jejich tvá-
ře jakbysmet. Jaro je tu. Jaro je tam. 
Jaro je všude okolo mne a věřím, že 
i okolo vás. Věřím, že jste také prv-
ní sněženku zalili slzami dojetí, prv-
ní fialku utrhli pro štěstí a netrpělivě 
vyčkáváte barvu prvního tulipánu. 
Je jaro. A proto válejme sudy z kop-
ce, vijme věnce, pořádejme pikni-
ky a navštěvujeme hrady a zámky 
a všechny přátele, kteří byli celou 
zimu zapadáni sněhem. Pěstujte ze-
leninu, jezte ovoce a nenastydněte 
z přesvědčení, že je dost teplo na to, 
abyste plavali nazí v Malši! 

 V  září letošního roku se skupince 
studentů ze Střední průmyslové ško-
ly strojní a elektrotechnické  podaři-
lo něco, co málokdo čekal. V rámci me-
zinárodního projektu F1 ve školách 
(www.f1veskolach.cz) se úspěšně pro-
bojovali skrze všechna potřebná kola a 
jako reprezentanti České republiky na 
celosvětovém šampionátu v  Londýně 
se mezi konkurenčními týmy z více jak 
30 zemí světa umístili na celkovém de-
vátém místě.
 Letošní ročník soutěže se bude blí-

žit do finále koncem dubna, kdy se v Ko-
líně koná Národní kolo Čech a bude se 
ho účastnit i tým BlueForce v  novém 
složení. „Kvůli věkovému limitu se bo-
hužel musel tým z větší části obměnit,“ 
vysvětluje Markéta Frouzová, manager-
ka týmu, a dodává, „ale tentokrát se čle-
nové týmu vybírali i z jiných škol než 
jen ze strojárny.“ Členové týmu BlueFor-
ce jsou: Petr Skřivánek v  pozici hlavní-
ho výrobního technika, Radek Šimeček 
na postu druhého výrobního technika, 
přičemž se specializuje zejména na po-

vrchové úpravy autíčka, Daniel Habrda, 
který se stará o vše spojené s  grafikou 
nebo designem a již zmiňovaná Marké-
ta Frouzová v roli týmového managera. 
 Formule 1 ve školách je mezinárod-
ní prestižní projekt určený pro studenty 
středních škol ve věku 15 – 19 let. Z je-
jich řad se sestavují týmy, které mají za 
úkol vyrobit miniaturu modelu formu-
le 1, poháněnou kompaktním motorem 
na stlačený CO2, testovat jej a násled-
ně s ním závodit v jednotlivých kolech. 
V  rámci projektu se studenti učí pra-

covat s  mnoha programy používaný-
mi v reálném světě F1, například s CAD 
softwarem, který umožňuje 3D virtu-
ální modelaci autíčka. Ale soutěž není 
jen o konstrukčních dovednostech. Své 
schopnosti zde uplatní i lidé s  organi-
začním nadáním, neboť kolem svého 
modelu musejí jednotlivé týmy promys-
let i důkladné marketingové strategie, 
zajistit si sponzorskou podporu a pečli-
vě propracovat týmovou identitu.
 Projekt F1 ve školách byl poprvé 
uveden v Anglii v roce 1999, v roce 2001 
se zde pak konal první světový šampi-
onát. Od té doby se licence na provo-
zovaní rozšířila i do jiných zemí a v sou-
časnosti je do projektu zapojeno 30 
zemí a zhruba devět milionů studentů 
ze všech koutů světa. V  loňském roce 
se projektu účastnila konečně i Česká  
republika a tým BlueForce, který ji re-
prezentoval, vyhrál na celosvětovém 
šampionátu cenu za nejlepšího nováč-
ka soutěže. Hlavní cenu, a sice trofej 
Bernieho Ecclestonea a stipendium na 
Londýnské univerzitě, si domů odvezl 
tým KoniKats z Irska.
 Letos se BlueForce již můžou opřít  
o zkušenosti z předchozího ročníku sou-
těže, a tak se jim snad podaří opět uspět 
a reprezentovat Českou republiku na le-
tošním šampionátu v Singapuru. Podpo-
řit je můžete skrze Facebook na stránce 
BlueForce 2010 a nebo na webovkách 
www.blueforce.cz. Jako globální pojítko 
nedávno spustili BlueForce tzv. F1 zpra-
vodaj (f1schoolreporter.com), kde se 
uveřejňují rozhovory s účastníky soutěže 
z různých zemí světa. 

  MF
 

Sdružení Ovečka v čele s Janou Jaro-
šovou a Šárkou Jakobi pořádalo na 
Biskupském gymnáziu osvětu o Dow-
nově syndromu. OPS Ovečka bylo za-
loženo roku 2003, a od té doby pomá-
há rodinám s dětmi znevýhodněnými 
Downovým syndromem. Po prezen-
taci dlouhé půldruhou hodinu, nám 
dvě z přítomných maminek/Terezky 
(13 let) a Honzíka (12 let)/ ukázaly, že 
handicapovaných lidí se nemusíme 
bát a je důležité jim pomáhat.

Jaká byla vaše první reakce, když jste 
se dozvěděla, že Terezka trpí Downo-
vým syndromem?
Už si to moc nepamatuji, samozřejmě 
to bylo zaskočení, protože jsme čeka-
li zdravé miminko. Ale na druhou stra-
nu jsem byla šťastná, že miminko po-
rod přežilo. Rodina přijala tento fakt bez 
problému, jen babička měla na začátku 
pochyby, které se vytratily, jakmile Te-
rezku uviděla.
Jak probíhá studium vašich dětí na zá-
kladní škole?
maminka Terezky: Ostatní spolužá-
ci přijali Terezku naprosto normálně,  
a během studia jí napomáhá osobní asi-
stentka.
maminka Honzíka: Honzík navštěvu-
je základní církevní školu Rudolfov-
ská a pomáhá mu zde asistentka. Je-
diný problém, který se během studia  
vyskytl, byla původní asistentka ve Zli-
vi, která Honzíka přetěžovala, a měla na  
něj nároky jako na normální děti. Se 
současnou asistentkou jsme velice spo-
kojeni.
Jak vnímáte Terezčin vývoj?
Každý den je pro nás milým překvape-
ním. S Terezkou si věci mnohem víc uží-
váme, oslavujeme každý pokrok. Mám 
již staršího syna, a nyní vím, že vnímá-
me i ty okolnosti, které nám dříve přišly 
samozřejmé.
Myslíte, že kvůli Downovu syndromu 
je okolí šetrnější, než by mělo?
maminka Honzíka: Na děti s  Downo-
vým syndromem je důležité brát ohle-
dy, ale přílišná shovívavost také není  
k dobru.

text Dita Penzová, foto Petr Kuthan

downoVy úSměVy

Flower power? BlueForce!
 Učitel Biskupského gymnázia Karel Jakobi s vnučkou Vendulkou 

Členové BlueForce testují čerstvě postavenou dráhu                                                                                                                                                                                                   foto Jan Frouz
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dita Penzová
Stejně jako každý rok, i letos jsem 
si přála, aby již jaro vystřídalo zimu.  
A stejně jako každý jiný rok, jsem 
jím pak byla zklamána v  podobě 
bláta a deště. V  březnu mi mamin-
ka, jako vždy, dala za úkol umýt si 
okna, ale na rozdíl od loňska jsem 
uposlechla. Tudíž jsem jedno krásné 
sobotní odpoledne strávila drhnu-
tím oken, abych v závěru zjistila, že 
to dopadlo hůř, než to bylo předtím. 
Z toho vyplývá ponaučení do příští-
ho roku - dát si nohy na stůl, nandat 
sluneční brýle, a hlavně nemýt okna!    
 

Ester Kmochová
Čím žiji? Tak na rozdíl od jiných 
ročních období poměrně často slý-
chám větu: „Půjdem na Sokolák?“ 
nebo „Čekej mě na Slávce...“, což se 
v zimě nestává. Ale jinak se můj ži-
votní styl příliš od zimy či léta neli-
ší. Stejně každý čeká jen na 3. květ-
na... Že nevíte, co se 3. května děje? 
(Nevěřícný výraz a velké pochyby 
o Vašem duševním zdraví.) Začíná 
přece studentské křtění jara – ma-
jáles!

Tereza müllerová
Ptáci všem vesele zpívaj a kříd-
lama na všechny mávaj. Lidi se 
na sebe dívaj a brouci si písničky 
broukaj. Za světla se probouzím  
a sedám si ještě jen v košili do 
okna s hrnkem kávy v ruce, sle-
duji milé tváře venčící svá psiska. 
Gramofon se rozjíždí a při posle-
chu Billie Holiday (ačkoliv na Sum-
mertime je ještě čas) peču ovoc-
ný koláč, všechna okna jsou ote-
vřená a sluneční paprsky mi dopa-
dají na krk a záda. Obcházení blo-
ku domů s kapesníky v kapsách 
se mění na celodenní procházky 
zakončené posezením v parku či  
v kavárně. Na rozdíl od zimy, za se-
tmění mám stále ještě plno ener-
gie. Dojetím slzím.

 „Pořádání stínových voleb na školách 
před volbami řádnými lze, dle nás, hod-
notit jako porušení školského zákona,“ 
napsal ve svém dopise ředitelům střed-
ních škol ve Středočeském kraji jeho 
hejtman David Rath (ČSSD). Nepřímo tak 
ředitelům vzkázal, že organizaci Student-
ských voleb 2010, které pořádá Člověk  
v tísni, na jejich školách nedoporučuje.
 Projekt Studentské volby na školách 
má doplňovat vzdělávací program vý-
chovy k občanství, který je součástí ku-
rikulární reformy českého školství. „Stu-
dentské volby jsou součástí projektu 
„Kdo jiný?“, který je zaměřen na podpo-
ru aktivního občanství mladých lidí,“ vy-
světluje ředitel programu Jeden svět na 
školách Karel Strachota. Podle jeho slov 
by se mladí lidé měli dozvědět o systému 
voleb a zastupitelské demokracie. „For-
mou praktické aktivity jsou motivováni 
zamýšlet se nad aktem volby a posiluje 
se tak jejich zájem o volby skutečné,“ do-
dává Karel Strachota. A to zvláště v situa-
ci, kdy volební účast v celé Evropě klesá.
 Podle Člověka v tísni tento projekt 
již úspěšně probíhá v řadě zemí Evropy  
a Severní Ameriky. S tím původně sou-
hlasilo i ministerstvo školství. „Tento pro-
jekt standardně probíhá v zemích Ev-
ropské unie, také v USA a Kanadě, kde 
zaznamenaly pozitivní ohlasy,“ napsa-
la ještě na počátku celé zpolitizované 
kauzy ředitelka odboru vnějších vztahů  
a komunikace MŠMT Kateřina Böhmová.
 Po jednání ministryně školství Miro-
slavy Kopicové (nominovaná do vlády za 
ODS) s předsedou Asociace krajů ČR Mi-
chalem Haškem (ČSSD) však ministerstvo 
svůj názor změnilo a rozhodlo se „nepro-
dloužit záštitu“. Co to konkrétně zname-
ná se uvádí v tiskovém prohlášení minis-
terstva a Asociace krajů: „Záštita minis-
tryně   totiž obvykle znamená pro školy 
tradičně cosi jako doporučení.“
 Důvodem k tomuto zvratu je, „že ne-
malá část žáků středních škol je již plno-
letá a má tedy  volební právo. Existuje tak 
určité riziko, že Studentské volby přece 

jen mohou být terčem předvolební pro-
pagace. V  současné vyhrocené politické 
situaci není možné vyloučit ani napade-
ní projektu a zejména jeho výsledků ně-
kterým z neúspěšných volebních subjek-
tů po skutečných volbách do PSP ČR ko-
naných 28. a 29. května“. 
 Tento argument však Člověk v tís-
ni odmítá. „Jsme přesvědčeni, že projek-
tové aktivity školský zákon neporušu-
jí, ale naopak naplňují požadavky závaz-
ných vzdělávacích dokumentů týkající 
se výchovy demokratického občana, se-
znamování s principy demokracie, práv  
a povinností občana v demokratické spo-
lečnosti a dalších. Při realizaci student-
ských voleb ve školách nebude vyvíjet 
činnost žádná politická strana či hnu-
tí, ani nebudou propagovány konkrétní 
strany či hnutí. Nebude docházet k žád-
né jiné činnosti zaměřené na studenty 
s cílem vyvolat, zesílit či omezit u nich zá-
jem o jakoukoliv z politických stran,“ píše 
v tiskovém prohlášení Karel Strachota.
 A jaký může být opravdu skutečný 
důvod, proč Studentské volby tolik vadí? 
„To spektrum je tam o něco jiné než třeba 
ve skupině třicetiletých, padesátiletých, 
šedesátiletých,“ vysvětluje svůj negativ-
ní postoj David Rath s tím, že mezi stu-
denty podle průzkumů veřejného míně-
ní převažují spíše sympatizanti pravice.
 Studentské volby by i přes tyto ne-
gativní reakce měly proběhnout, a to 26. 
až 28. dubna, na Biskupském gymnáziu  
v Č. Budějovicích to bude např. 27. dub-
na. Zůstává však otázkou, kolik škol se 
voleb nakonec zúčastní. „Naposledy jsme 
byli u čísla 119. Teď se školy zároveň při-
hlašují, některé zase odhlašují po tom, co 
dostaly pokyn od vedení. Aktuální čís-
lo odhlášených škol je 7,“ uvádí koordi-
nátorka PR Jeden svět na školách Tatia-
na Čabáková.
 Studentské volby 2010 můžete pod-
pořit i na facebooku. Skupina Za Stu-
dentské volby ke dni uzávěrky čítá 523 
členů.

Petr Kuthan, Martin Volný

za Studentské volby mladí i Evropa mají něco společného
„Europe Direct opět v rámci majáles připomene Den Evropy,“ přibližuje jeden 
z bodů doprovodného programu letošního majáles 7. května na Sokolském ostro-
vě vedoucí Europe Direct Jihočeského krajského úřadu Lenka Housková. 
 A proč právě v rámci majáles? Den Evropy připadá na počátek května (9. květ-
na) a právě počátek měsíce máje je spojen tradičně i s oslavou mládí – studentským 
majáles. Právě Evropská unie se v posledních desetiletích zaměřuje také na mladé 
lidi a jejich zapojení do procesu evropské integrace. K tomu EU vypisuje celou řadu 
programů, vedle studijních, jako jsou Socrates a Erasmus, i např. Mládež v akci, kte-
rá umožňuje zapojení mladých do evropských projektů.
 „Chceme proto mladým lidem ukázat, co vše jim Evropská unie může nabíd-
nout,“ osvětluje důvody zapojení se do majáles Lenka Housková. V rámci stánku Eu-
rope Direct jsou pro studenty připraveny materiály k nabídkám stipendií, materiály 
vhodné pro studium, plakáty apod. 
 Lenka Housková však slibuje i něco víc: „Připravíme i kvízy o drobné dárky.“

Martin Volný

 Obsazení Berlína Rudou armádou 22. 
dubna 1945 byla téměř poslední krvavá 
skvrna za 2. světovou válkou. Pro všech-
ny ty zrůdnosti připadá Evropský den 
proti rasismu právě na 22. duben. 
 A co na to Budějovice? Budějovický 
Manifest a Europe Direct ČB pod hlavič-
kou Evropského dne proti rasismu uspo-
řádali ve Velbloudu rozmanitý program. 
 Díky spolupráci s Filmovým světem na 
školách České Budějovice, shromažďují-
cím studenty z  BiGy a Gymnázia v  Čes-
ké ulici, bude od 15 hodin k  zhlédnutí 
film Mladý, hrdý, nácek, pojednávajícím  
o členovi Britské národní strany Marku 

Colettovi, jeho vzestupu a pádu. Po filmu 
bude následovat beseda s hostem – pa-
nen Ivem Svobodou.
 V 17 hodin vystoupí divadlo Barevný 
děti s  inscenací   Komedie o lebce aneb 
o něco barevnější Kupec benátský. A ne-
byly by to Barevný děti, kdyby se na to 
nepodívaly z  jiného úhlu – jako diváci 
prozkoumáme různá témata, například 
xenofobii, ženské postavy a jejich cesty  
a i vztahy na hranici homosexuality.
 Po divadle můžeme zase nastavit 
ucho. Od osmi hodin přijde živelná hu-
dební world music sekce. Jako první při-
jdou na řadu znovuobnovení Al-Yaman 
(Praha, směs orientu, tanečních prvků, 
spojení akustický nástrojů s  elektroni-
kou). Po nich na pódium vpadnou Ter-
ne Čhave (Hradec Králové, world music 
– alternative), kteří obdrželi v roce 2008 
cenu Anděl v kategorii world music. Zá-
věr bude patřit El Tenere (Český Krumlov 
- Praha, ethno – alternative).
 Jako doprovodný program bude k vi-
dění výstava fotografií na téma „Žijí tu 
s námi a my s nimi“. Rovněž bude otevře-
na Čajírna a kafírna U Tří lvů, kde budou 
připraveny různé pochutiny. 
 Souhrnné informace můžete získat 
na oficiálních stránkách manifestu 
www.manifest.cbudejovice.info.

Adéla Sovová

raSiSmuS nEní SProSTé SloVo

 Bylo to právě 10. března, kdy jste 
mohli u Slepého ramene, v místech kde 
se kříží Náprstkovo nábřeží s  Hrozno-
vou ulicí, potkat skupinku vesměs mla-
dých lidí kreslících na chodník křídami 
barevné či bíločerné mandaly - obraz-
ce spjaté s tantrickými rituály, obrazně 
symbolizující náboženský obraz světa.
 Celou akci, která se neomezova-
la pouze na samotné kreslení mandal, 
zorganizovala Českobudějovická sku-
pina Amnesty International v rámci ce-
losvětové kampaně Den pro Tibet. Na 

programu dne bylo například i pro-
mítání čtyřiadvacetiminutového fil-
mu Leaving fear behind, tajně natáče-
ného dokumentu, kde hovoří Tibeťané  
o Tibetu, Číně a Olympijských hrách. Sní-
mek se promítal dvakrát za sebou v Ča-
jovém ateliéru v  Krajinské ulici, odkud 
se skupinka aktivistů přesunula na již 
zmíněný happening u Slepého ramene.
 „Sice se k nám nepřipojilo moc lidí, 
ale ti, kdo si na chodník přišli nakres-
lit mandalu, byli nadšení, takže nako-
nec jsem měla z  celé akce dobrý po-

cit, všichni jsme si to užili,“ komentuje 
happening jeho organizátorka Tereza 
Špindlerová. 
 A pokud jste třeba jen šli náhodně 
kolem a neměli jste čas ztvárnit svou 
mandalu na chodník, mohli jste u orga-
nizátorů akce po celý den podepisovat 
urgentní apely směřované na podporu 
filmaře Dhondup Wangchena, autora 
dokumentu Leaving fear behind, který 
byl krátce po uveřejnění svého snímku 
zatčen a k dnešnímu datu setrvává ve 
vazbě.

 Po setmění se zapalovaly svíčky, ze 
kterých se vytvaroval nápis TIBET.  
Kdo jste si letos nestihnul nakreslit 
mandalu na chodník, můžete to zku-
sit napřesrok, ale osobně si myslím, že 
Tibet si zaslouží pozornost po celý rok, 
nejen 10. března. 
 Jakékoliv dotazy ohledně student-
ské skupiny Amnesty International 
v Českých Budějovicích a jejích aktivit 
můžete směřovat na e-mailovou adre-
su  ceske.budejovice@amnesty.cz.

Markéta Frouzová

 V neděli 21. března  se v Českých Budě-
jovicích konalo vynášení Morany. Pod ve-
dením občanského sdružení Kyvadlo byla 
zima definitivně vyprovozena pryč. 
 Vše začalo za pěkného počasí na Piaris-
tickém náměstí, kde se před třetí hodinou 
začali shlukovat lidé dychtící po skončení 
zimního období a začátku jara. S úderem 
třetí hodiny všichni vyrazili směrem na ná-
městí Přemysla Otakara II. Průvod v  čele 
s  paní Zimou - v podobě velké slamě-
né postavy - byl plný masek všemožných 
strašidel a příšerek, ale nechyběli ani mu-
zikanti, kteří všemu dodávali příjemnou  
atmosféru.

  Na náměstí u kašny byla slavnostně 
přečtena básnička na přivítání jara. K prů-
vodu se přidávali postupně další a další 
lidé, takže nakonec  Zimu vyprovázel velký 
dav. Morana dále putovala Solnou branou 
a následně kolem řeky Malše až na Zlatý 
most. Zde byla, podle starodávné tradi-
ce, postava vysazena do výše a před zraky 
všech nadšených přihlížejících zapálena  
a hozena do řeky, kde po zásluze skonala. 
 Všichni si její odchod patřičně užili  
a příští rok – a to již podvanácté – opět vy-
provodí zimu se stejným nadšením jako  
letos.         
text  Mirka Uhlířová, foto Bára Hrušková

mandaly Pro TiBET

VynášEní morany
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Jan škoda
Žiju svůj hektický život. Nebo si to 
aspoň namlouvám. Při každé pří-
ležitosti každému hlásím, že ten-
tokrát vážně nemůžu, neboť jsem 
vytížený. Ve skutečnosti bych asi 
mohl, ale jsem tak zaneprázdně-
ný plánováním, připravováním  
a odkládáním, že se raději vymlu-
vím na obligátní „nestíhám, ne-
stačím“. Ale ano, stíhám a stačím,  
jenom jsem nebetyčně líný a neu-
mím si zorganizovat čas. Na koho 
to svést? Nabízí se jaro, ale neby-
lo by to spravedlivé. Sám sobě lžu 
o své vytíženosti už asi tři roky, bez 
ohledu na roční období. Na jaro 
plánuji zlepšení své fyzické kondi-
ce, neboť má páteř už dlouho trpí. 
Ano, tak nějak tuším, že to zase zů-
stane u plánování. Ale můžu se na 
posilovnu celé jaro vymlouvat! 

František linduška
Na dveře klepe  májka, čas vese-
lí a piva, pěkných holek a večer-
ních dobrodružství v prohřáté jar-
ní trávě… Čas zapomenutých nocí  
a bolavých dnů, čas, kdy se rodí 
nový život a láska. Jaro je zkrátka 
bezva!

zdeněk lhotka
Je jaro! A žiju! Tedy spíš konečně 
žiju. Zima je nudné a depresivní 
období, není na něm nic pozitiv-
ního. Málo světla; zima, kvůli kte-
ré musím nosit dvacet vrstev ob-
lečení; námraza, kvůli které na sil-
nicích přibývá nehod, a tak bych 
mohl pokračovat snad do neko-
nečna. Zato jaro... to je jiná! Pro mě 
je symbolem optimismu, začínají-
cích festivalů, ležení v trávě a pra-
chsprostého nicnedělání. Poma-
lu nám končí školní rok, hospody 
znovu otevírají mé oblíbené ven-
kovní zahrádky a přichází k  nám 
léto vedoucí za ručičku prázdniny.
Lidi, mějte rádi jaro. Jaro je fajn…

   Z  VVV se stali VEES, ale myšlenka  
i sestava zůstaly stejné. Honza Ber-
nard Vaněček, Mates Vodička, Fran-
tišek Vácha. 25. a 26. března mohly 
vaše oči spočinout na jejich novém EP 
Johny Moon, které křtili ve Velbloudu 
(společně se Sunflower Caravan). 
   V příštích měsících se můžete nale-
pit na jejich dodávku a projet s  nimi 
Českou republiku, po které budou 
hojně koncertovat a stejně tak může-
te počkat do Majálesu, kdy 7. května 
vystoupí na hlavní stage, jako jedna 
z mála budějovických kapel. 

Když jste začínali, dokázali jste si před-
stavit, že byste byli na hlavní stage 
Majálesu? 
František: „To jsme si představovali hod-
ně věcí, když jsme začínali!““
Mates: „Když jsme začínali, mně bylo 
šestnáct a klukům osmnáct, tak jsme do 
toho byli hrozně zapálení a měli jsme 
obrovský až nesplnitelný sny. Jednou 
jsme se s Frantou vsadili, že se seznámí 
s Jimem Pagem a bude s ním hrát.“
Bernard: „František má ještě rok na to, 
aby tu sázku neprohrál.“
Těšíte se na Majáles?
F: „Těšíme se na Majáles. Je to vlastně je-
diný open air koncert, kam na nás fakt 
chodí lidi.“
Co může posluchač čekat od vašeho EP?
M: „Tak… čtyři písničky.“ 

B: „Je to takový promo materiál.“ 
F: „Je to taková výmluva. Nahráli jsme 
čtyři z našich novějších písniček, který-
mi bychom se chtěli nejvíce prezento-
vat: Uncle John, Annie on Trip, Super-
nova a Catch the Moon, z čehož k těm 
posledním dvěma jsou na EP i remixy 
– Catch the Moon od Moimira Papales-
cu a Supernova od DJ Ventolina. Pokud 
je neznáte, najděte si je, jsou to oba dva 
mistři oboru.“
Jak jste se dostali k X Production? 
F: „Docela oklikou. Když jsme byli na 
bandzone promu, tak si nás všiml Moi-
mir Papalescu a přes něho a našeho 
managera Koldu se nám ozvali. Moimir 
nám na bandzone napsal „dobrý“ a my 
jsme z toho byli týden vyplesklí.“
B: „V době, kdy jsme měli to bandzone 
promo, Koldu napadlo (vlastně nám to 
poradil Sičák z  The Pooh – pozn. Kol-
da), abychom vyjeli narychlo a nečeka-
ně ještě ten týden na koncert do Prahy, 
kam by na nás hned přišli noví fanouš-
ci z Prahy a právě lidi z bandzone. Udě-
lali jsme tehdy během týdne tolik práce, 
co za celý půlrok ne a od té doby se sna-
žíme držet tohle tempo. Strašně nás to 
nastartovalo.“
Jak vypadal posun od doby, kdy jste 
začínali, do dneška?
B: „Začínali jsme na kopírování šedesá-
tek a sedmdesátek. Později jsme pře-
cházeli na kytarovky a trochu moder-

nější zvuk, ale šedesátky máme pořád 
hluboce zakořeněný. A pořád hledá-
me, co nás baví. Zkoušíme nový efekty 
a podle toho se vyvíjí celkový obraz té 
hudby. Dobré je, že jsme nezakrněli, což 
bývá velká chyba spousty kapel, že jak-
mile se sehrají, tak si myslí, že to, co v té 
chvíli hrají, zůstane napořád tak skvělé 
a přestanou vnímat všechny okolní věci, 
přestávají se inspirovat něčím jiným.“
Kde hledáte inspiraci vy? 
B: „Všude kde se dá. Něco slyšíš, chvíli 
ti to zní v hlavě a pak tě napadá věcí… 
A před dvěma roky jsme začali poslou-
chat Strokes, a to do jisté míry určilo 
směr toho, co posloucháme. Před tím to 
byli třeba Arctic Monkeys…“
M: „Dobře u nás funguje to, že jsme tři, 
a tak když každý nahodí nápad, pak má 
co rezonovat.“ 
F: „A hlavně všichni posloucháme Kuře 
v Hodinkách.“
O čem jsou vaše texty?
M: „Texty skládáme já a Bernard. Jako 
u většiny kapel jsou o tom, co nás potká 
a následně napadne.“
B: „Zpravidla to máme tak, že nejdřív 
nás napadne hudba a potom až skládá-
me text.“
F: „Já jsem všeho všudy složil osm slov.“ 
B: „To víc než osm slov. Minimálně jednu 
větu a pár dalších slovíček.“ 
F: „To je jedna věta, těch osm slov.“ 
Berete kapelu jako zálibu nebo byste 

chtěli, aby se jednou stala vaší profesí?
B: „Snili jsme o tom, že by se to jednou 
profesí stalo, ale pořád je to koníček,  
a tak to bereme jako koníček. Navíc po-
řád ještě studujeme a kapelu máme vy-
loženě jako zábavu. Ale teď s  tím EP  
a smlouvou s X Production to začíná vy-
padat, že za pět šest let bychom se tím 
mohli o trošičku víc živit. Tady v Čechách 
je spousta kapel. Jen na hudebních ser-
verech jich je registrovaných přibližně 
dvacet tisíc, a tak je těžké se prosadit. 
Proto je lepší studovat a do toho praco-
vat. A mít kapelu jako zábavu.“ 
F: „Řekni, že to děláš jako zábavu, že tě 
to prostě baví!“
M: „A teď s  tím EP je to samá patálie, 
která tě ani zdaleka nebaví. Ale když po-
tom přijdeš do zkušebny, vezmeš na krk 
kytaru a hraješ, tak je to dobrý.“
Chystáte turné?
B: „Ano, jedeme Johny Moon tour, 
a hrajeme všude, kde se dá, už od břez-
na. Během dubna a května budeme 
hrát po celé republice. Kolikrát i společ-
ně se Sunflower Caravan a s The Pooh.  
A pojedeme ho dál na podzim.“
M: „Další turné uděláme příští rok na 
jaře poté, co vydáme desku.“ 
F: „Ano, na příští rok chystáme vydat 
první desku pod X Production. Už to ne-
bude žádný singl, ani EP, ale plnohod-
notné LP.“

text Adéla Sovová, foto Bára Hrušková 

VEES 
přistáli 
na měsíci

   Café a Bar Ray’s naleznete v  ulici 
Dr. Stejskala, která se napojuje z vý-
chodního  rohu budějovického ná-
městí. V prvním patře se nachází tato 
kavárna, na první nádech kuřácká.  
   Dokonce i interiér vyvolává po-
cit kavárenského kouře. V  místnos-
ti jsou ponechány původní podla-
hy, ale dřevěné trámy a doplňky jsou 
zrekonstruovány v  barevném sla-
zení s  černým  koženým nábytkem.  
Stěny zdobí, v  poslední době to-
lik oblíbené, malby dvou žen. Avšak 
v porovnání s kavárnou Manon, kte-
rá je upravena v  podobném duchu, 
se Café Ray’s zdá poněkud ponuré. 
   U příjemné obsluhy si můžete za-
žádat jak o alkoholické, tak i nealko-

holické pití. A jako správný bar mají 
v zásobě i destiláty. Dokonce zde točí 
Prazdroj 12° (0,5 l za 33 Kč) a z  lah-
vových piv mají klasicky Heineken 
a Stella. Občerstvit se můžete toas-
ty různých variací, anebo ze sladší-
ho soudku pomocí vaflí, medovníku 
nebo tiramisu. Espresso zde dosta-
nete za 28 Kč, nebo variantu s našle-
haným mlékem (Latté) za 35 Kč. Pro 
mne jako nenáročnou klientelu bylo 
posezení příjemné, i přestože mi 
po odchodu zůstal na kabátu odér  
cigaret. Jedinou výtkou by byly pán-
ské toalety, které se prý nachází kde-
si venku na chodbě. Já sama jsem je 
nehledala.

Dita Penzová

Café - Bar Ray‘s nEJlEPší 
alBum za 

únor

Scratch my Back
Peter Gabriel
Žánr: Symfonická hudba

Neznám špatné desky od 
Petera Gabriela, většinou 
jsou velmi kvalitní, ale když 
jsem slyšel tuto, dostala mě 
do kolen…Pro ty hříšníky, co 
neznají Petera Gabriela, při-
pomínám, že se jedná o bý-
valého zpěváka slavné sku-
piny Genesis. Těm co neznají 
Genesis, již není pomoci.

Kdo čeká jeho klasickou 
sólovku, bude trochu zkla-
mán, ale zároveň si troufám 
říci, že bude na konec vcel-
ku i příjemně potěšen. Celé 
CD totiž tvoří 12 coverů od 
libozvučných jmen jako 
např.: David Bowie, Radio-
head, Neil Young, Talking 
Heads atd. Ale pozor, ne jen 
tak ledajakých! Všechny pís-
ničky jsou nahrané se sym-
fonickým orchestrem The 
London Scratch Orchestra. 
K tomu přidejte občasný kla-
vír, vokály hostujících a Gab-
rielovo úžasný hlas. Nic víc. 
Tohle všechno stačí, aby se 
tato deska alespoň přibližo-
vala hudebnímu orgasmu. 
Po osmileté pauze, kterou 
Gabriel strávil věnováním se 
worldmusic, přichází Scratch 
My Back v  celé své kráse  
a vám toto album jenom do-
poručuji.

P.S.: Ještě letos vyjde „al-
bum pomsty“ I’ll Scratch 
Yours, na kterém se objeví 
12 songů Petra Gabriela od 
interpretů ze Scratch My 
Back (ano, bystřejší z  vás si 
všimli, že tyto dva názvy alb 
dávají dohromady vtip).

nEJlEPší 
alBum za 

BřEzEn

Valleys of neptune
Jimi Hendrix
Žánr: Psychedelic/Hard 
Rock

„Sakra, Jimi Hendrix? 
Není už náhodou mrtvej?“ 
Je mi to líto, ale musím od-
povědět, že tomu tak sku-
tečně je, jenže smrtí to 
v hudebním světě nekončí. 
Materiálu ještě před svým 
nečekaným odchodem sti-
hl stvořit dost, a tak se nyní 
můžeme radovat už z  de-
sátého posmrtného alba. 

Už od prvního tónu, kaž-
dý milovník pozná, že jde  
o Hendrixe. Otázkou je, 
jestli to je dobře či špat-
ně. Odpovídám, že špat-
ně v  žádném případě! To-
muto albu patří rozhodně 
první příčka z  těch 10 alb 
vydaných po Jimiho smr-
ti. Album působí jako celek  
a ne jako hromádka ne-
šťastně smíchaných skla-
deb. Každá píseň tam má 
své místo. Na albu na-
jdeme každičký kousek 
Jimi Hendrixe Experience: 
kousky klasicky psychede-
lické se stopáží nad sedm 
minut (Hear My Train a Co-
min), skladby směřující 
až do hard rocku (Mr. Bad 
Luck), bluesové (Red Hou-
se), ale i třeba povedený 
instrumentální cover od 
skupiny Cream (Sunshine 
of Your Love). Jako bonus 
si k  tomu přidejte úžasně 
zpracovaný a vyčištěný še-
desátkový zvuk.

ČESKá 
Scéna

 
Johny Moon (EP)
Vees
Žánr: Indie/Rock and roll

Že česká scéna, a převáž-
ně českobudějovická scé-
na nestojí za nic? Ha, to jste 
asi neslyšeli o „véčkách“!  
  I když teď už asi o nich 
opravdu moc neuslyšíte, 
protože kluci si spolu s  pře-
chodem k  vydavatelství  
X Production vytvořili i nové 
jméno. Od teďka tedy Vees.

Na EP které je jakousi 
ochutnávkou připravované-
ho „elpíčka“, které by mělo 
vyjít během roku 2011, na-
jdeme 4 songy, důvěrně 
známé z  koncertů a jako 
bonus 2 remixy skladeb 
Catch the Moon a Superno-
va. EP je hudebně povedené 
album a myslím, že oprav-
du umí posloužit jako dob-
rá návnada koupit si „celou“ 
desku. Tahle návnada stojí 
příjemných 80 korun, takže 
pro chudého studenta/mi-
lovníka hudby jako dělané. 
Zvukově CD nepůsobí, dle 
mého názoru, až tak dobře. 
Bicí jsou někdy až moc v po-
zadí a i celkový „sound“ mi 
k Vees moc nepasuje, před-
stavoval bych si něco jiného. 
Líbil se mi mastering singlu 
Annie on Trip, verze na albu 
už je nemastná neslaná. Ale 
co, třeba to byl záměr, třeba 
se to tak nelíbí jenom mě, 
třeba jsem blázen, třeba… 

Zato remixy jsou moc fajn 
(Moimir Papalescu, Vento-
lin)! No, prostě si to objed-
nejte a podpořte vycházející 
českobudějovickou hvězdu.

Zdeněk Lhotka
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Mým milovaným

Ač jsem vám psávala básničky z lásky,
nebudu již tak činit více!
Ostříhám si obočí, řasy, vlásky
a svou hlavu zamknu do lednice.

A dřív než mi rty nadobro zmrznou,
zařvu z nich do té ledové říše
nechte ty kousky mé duše své hladové pýše.

Ač jsem vám psávala básničky z lásky, 
Nebudu již tak činit více…
…to ostříhám si nejen vlásky
a svou hlavu zamknu do lednice.

Adéla Sovová

Gotika

Existovat vně
Svého nejživějšího prostoru

Svých roztoužených
Údů

Vúdú

Na vlastních částech hmoty

Skrze model podoby
Vyrytý nehty

Zevnitř obou polokoulí
Zrcadlově rozšklebený

Rozhozený
Rozevřený

Rozpíná se svýma
Nohama otevřenýma

Chci se slyšet křičet

Chci se slyšet prosit

O kus výplňového skla
O kus blamáže

Vitráže
Skla co si hrají na obraz nebe

Gotické sny

Usni
Nápodobo

Než si tě dostavějí k světu
K libosti

K upřímnosti davu

Pro záplavu
Světel

Nevidět

Cihly od výkalů

Elena Jelenná
 

Proměnlivá
02/01/09

Na hraně duše, na koncích vět
žije to srdce, co nemůže zpět.
Pravidla svobody jasně jsou dána;
napsána Alfonsem – duše mé pána.

Pro jinou umírat, pro tebe žít.
Naslepo vpřed bez důsledků jít.
Naslepo vpřed protože ty – 
hořká jsi na dotek, však sladké jsou rty.

Proměnlivá jak duhová zář,
ty zabíjíš, nemáš svatozář.
Ty zabíjíš; a ruce své od krve – 
koupeš dnes znovu v závěji sněhové.

Sníh řeže do rukou, jak jehlice bodá.
Co měsíc tys od krve zas znova a znova.
Však oběti drobné se vytrpět musí
pro hračku dětskou – pro slůvko svoboda.

JD

mraky

občas mám v hlavě dusno
mám v ní tu chvíli před bouřkou
i útržky z francouzských filmů
laciné vtipy z bulvárů
zavřené továrny
jednosměrky, které člověka rozpláčou
neposečená pole
a jejich vůni
bubliny poletující vzduchem
deja-vu z posledního večera
verše zatracovaných
a tváře oceňovaných
lítost
zlevněná auta
nevinnost, kterou si snažíme přivlastňovat
obrovskou tlamu neznáma
krvácející prsty
muzea osamělosti,
kde jsem hlavní průvodkyní

a

těžké
šedé

mraky.

M. M.

Křídla

A hněvivé perutě
poté pohladí mé řasy
a pofoukají slzy,
které jsem nestihla vyplakat.

Okřídlení se pak zakuklí,
aby přežili třetí světovou
a mohli se opět narodit jako motýli.

Krásní, mrtví,
ukamenovaní naší pýchou
a znásilnění našimi sny,
na které jsme neměli právo.
Pokaždé se stejně slepě
dovoláváme odehnaných andělů
a Pastýře,
ve kterého nevěříme.

Přitom jsme to jen my,
Kdo si nasazuje trnovou korunu
Upletenou z růží,
které jsme pečlivě hýčkali.

Chválíme své touhy
a obhajujeme pocity rozumem,
který ztrácíme při pohledu do výloh,
kde jsou vystavena naše nahá těla.
Nepoznáváme je.
Jsme to my?
Nejsme?
Zní do prázdna…

Markéta Frouzová

(Bez názvu) 

Upřel jsem oči na den
pohozený v koutě
ležel mi najednou v nohách postele
jako nemocný pes
s důvěrou měřil každý můj pohyb
trhliny střechy mraky
ironii dosud nezemřelých jmen
potemnělé sliby jepičí svatby
novem prodchnutý svátek
ruce nestižené teplem strojenosti
moccacino z automatu pro nemajetné
vakuum mezi zemí a mořem
věkověčné nepřátelství němých 
pasažérů v dopravních prostředcích
jejich životní kréda
střepy rozbité o sníh
nepozornost lidských očí
marnost tvého očekávání
nedoslovitelnost mnohosti
mnohost nedoslovitelnosti
dvacátý-prvý břeh

Tibor Varga

4.11.2008

Vyplivnu na papír
schoulené starosti mlhy
a pomalu se bude rozednívat
slunce nad mraky
vystoupá pomalu
jako se otevírá stará rána
hnis a vzpomínky
zvadlé kytice
utrhaných křídel
mi šeptají krásu
rozpraskaných chodníků
a ztroskotaní chodci
mě míjejí

Veronika Krninská

      S Davidem Janem Žákem jsem si popovídala na 
čerstvě otevřené zahrádce v  literce. Mluvili jsme  
o literatuře, o školství i o indiánech. Vednemě-
síčník vám zprostředkovává jeho slova a myšlen-
ky a přináší ukázku jeho literární tvorby. David 

Jan Žák vydal sedm sbírek poezie a jednu prózu, 
byl začleněn do Antologie de la poesié tchéque 
contemporaine. Jeho díla byla přeložena do čtyř  
jazyků - francouzštiny, němčiny, ruštiny a polšti-
ny. V současné době vyučuje na Česko-anglickém 
gymnáziu v Českých Budějovicích. 
Jak jste se dostal ke psaní?
„Už jako malý kluk. Ještě jsem neuměl psát, ale udě-
lal jsem takový malý komiks. O Vinnetouovi. Máma mi 
nadepsala „Vinnetou“ a já kreslil obrázky. Potom jsem 
na základce psával povídky na pokračování  do školní-
ho časopisu, byl to takový román o tom, co jsme pro-
žívali s kluky z oddílu. Na gymplu jsem začal s poezií.“
Kdo vás inspiroval?
„Vyrostl jsem na dobrodružné literatuře – May, Foglar, 
Verne. Když jsem byl starší, tak mě hodně ovlivnil Hra-
bal a Kundera, z básníků Ginsberg a beatnici. Grego-
ry Corso, to bylo zjevení. A samozřejmě Václav Hra-
bě. Tehdy Mirek Kovářík zval do  Zeleného peří mla-
dé básníky. Mně a Jirkovi Staňkovi, básníkovi ze Stra-
konic, uspořádal večer, který se jmenoval „Hledám tě 
v tomto městě“, a to bylo mé první veřejné prezento-
vání. Bylo mi patnáct.“

Kam si myslíte, že směřuje česká literární tvorba?
„Přiznám se, že současnou českou literaturu nemám 
moc načtenou, ale řekl bych, že mladší generace in-
klinuje k fantasy, ke sci-fi, nikoliv k realitě. Čeká se stá-
le na velký příběh ze současnosti. Chybí  typicky čes-
ká témata.“
Jak jste se dostal do Antologie současné české  
poezie vydané nakladatelstvím v Paříži?
„Neměl jsem o nějaké antologii ani páru, zjistil jsem 
to, až když byla vydaná. Považuji se za typického out-
sidera. A Petr Král (básník, píšící česky i francouzsky, 
pozn. D. J. Žáka) o mně tvrdí, že jsem něco jako Otto 
Mizera, tedy autor, který nebývá v čítankách.  Nejsem 
ani v žádné české antologii, jen v belgické a pařížské. 
A to díky Petru Královi – jednou jsme se potkali a já 
mu dal svou sbírku, která mi tehdy vyšla. Odletěl do 
Paříže, v letadle si to přelouskal a měl hodinový roz-
hovor se Standou Dvorským, kdy mu četl pasáže z té 
mé knížky a byl tak nadšený, že to zařadil do anto-
logie.“
Jak se zapojujete do literárního dění?
„Před pár lety jsme s Jirkou Hájíčkem založili Česko-
budějovickou literární buňku, která sdružuje básníky 

a lidi, kteří píšou, všechny z jižních Čech. Čte s námi 
Roman Szpuk z Vimperka, což je skvělý básník, Jirka 
Staněk, Ondra Fibich – oba ze Strakonic nebo také 
Marcela Pátková-Linhartová, budějovická básnířka, 
a další… Děláme akce u Vodňan Na Lázni, což je hos-
půdka. Sešli jsme se tam i s Josefem Strakou a Bog-
danem Trojakem, podle mě nejtalentovanějším bás-
níkem mladší generace.“
Co vás naplňuje?
„Příroda. Lesy. Šumava. Když člověk přistoupí na to, 
že stromy i kameny jsou živé bytosti, že s nimi může 
komunikovat, že se pohybují, že mají svého ducha, 
tak je to obohacující. Mohou pomáhat, ale je třeba 
jim taky něco dát. Indiáni jim drobí tabák a obětu-
jí i kousky ovoce. My jako lidstvo planetu likviduje-
me. A kvůli ropě dochází ke genocidě celých indián-
ských kmenů, které žijí v amazonských pralesích. Ne-
dávno se odtud vrátil dokumentarista Viliam Poltiko-
vič. Všichni, kteří jsou na nějaké duchovní cestě před 
intolerancí a vysáváním planety, varují. Pokud nám 
takové věci nejsou úplně lhostejné, musíme začít  
u sebe.“

text Adéla Sovová, foto Bára Hrušková

kresba Ester Kmochová

david Jan Žák: „Česko čeká na svůj velký příběh ze života“
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     ParlamEnTní SimulacE
Již potřetí se v  sále krajské-

ho zastupitelstva uskutečnila par-
lamentní simulace, určená stu-
dentům středních škol, kterou  
organizuje soukromá vysoká škola  
CEVRO Institut. Tento projekt 
umožňuje účastníkům seznámit 
se legislativním procesem v  po-
slanecké sněmovně ve velice re-
alistických kulisách: studenti jsou 
rozděleni do parlamentních stran, 
řeší konkrétní – byť zjednoduše-
ný – návrh zákona, projednávají jej 
ve třech čteních, mají také povin-
nost vystoupit na plénu nebo od-
povídat na dotazy „novinářů“. Další 
simulace se koná na podzim.

 text a foto Martin Volný 

Film – retro 50´s 
 Z éry padesátek vzešlo kvantum kva-
litních snímků i milníků kinematogra-
fie, nad kinaři a filmaři se ale solidně  
smrákalo. Svůj boom totiž zažila televize.  
A proč jít za peníze do kina, když můžu 
audiovizuální zážitek zakusit zdarma 
doma v  obýváku?  Ve středu zájmu se 
proto ocitly televizní seriály a celovečer-
ní kinofilmy najednou zmizely z výsluní. 
V  polovině dekády navíc kinosálům za-
sadily krutou ránu první videorekordé-
ry. Kinematografie však přežila. Posunu-
la se dál.
 Ve Francii se na konci 50. let vzedmu-
la „nová vlna“, vynikající nekonformností, 
malými rozpočty a originálními postupy 
a přinesla třeba Godardovo U konce s de-
chem, v Itálii bodoval slavný Federico Fel-
lini s  dílem Darmošlapové a ve Švédsku 
triumfoval Ingmar Bergman s  dramatic-
kou Sedmou pečetí. Ani zámořští tvůrci 
nestáli pozadu. Nervy spořádaných Ame-
ričanů pocuchal maestro hororu Alfred 
Hitchcock: otevřel Okno do dvora, při-
pravil Vertigo – Závrať a nasměroval ne-
jen diváky Na sever severozápadní lin-
kou. To slavný cynik Billy Wilder vytrva-
le potvrzoval pověst žánrového chame-
leona: Sunset Boulevard spadal do žán-
ru melodramatu, Slaměný vdovec brnkal 
na komediální struny a snímek Někdo to 
rád horké nesl prvky muzikálového krimi.     
 Na 50. léta nemohl mít špatné vzpo-
mínky ani velevážený William Wyler. Pat-
řila k jeho nejplodnějším. Nejprve přive-
dl na americkou scénu nadpozemskou 
Audrey Hepburn v  Prázdninách v  Římě, 

poté přispěl do zlatého fondu westernů 
Velkou zemí s  Gregorym Peckem a de-
kádu uzavřel fenomenální jedenáctios-
carovou velkopodívanou Ben Hur. Větší 
úspěch už přijít ani nemohl.
 Ve Francii se hromadně padalo k no-
hám Brigitte Bardot (a padalo se i v  60. 
letech), v  Americe všichni omdléva-
li z Marilyn Monroe a mladého Marlona 
Branda. Mezi dobové idoly patřil i James 
Dean, jeho hvězda ale zazářila jen krátce  
a zhasla – ve 24 letech. Padesátky by mezi 
úspěšná karierní desetiletí určitě zařadili  
i John Wayne (Rio Bravo), Elizabeth Taylor 
a Paul Newman (Kočka na rozpálené ple-
chové střeše) nebo James Stewart (Hit-
chcockův Muž, který věděl příliš mnoho).
 Do dějin se zapsalo ještě třeba Lume-
tových 12 rozhněvaných mužů s  Hen-
rym Fondou, nakažlivě pozitivní Zpívá-
ní v dešti s Genem Kellym a Debbie Rey-
nolds, ale i válečný Most přes řeku Kwai.
 Za světovou kinematografií však ne-
zaostal ani československý film. Globál-
ního věhlasu dosáhl oceňovaný Karel Ze-
man – jeho Cestu do pravěku a Vynález 
zkázy milují takoví Japonci ještě dnes. 
Tedy pochopitelně až po Sedmi samura-
jích…

Jan Škoda

50. léta – Hudba

Rock and roll hýbe světem hudby i boky 
všech dam i pánů! Sál plný židlí s pobru-
kujícími diváky střídají haly plné ječících 
fanynek, kterým se podlamují kolena, 
jakmile spatří svého idola.
 A mezi tyto idoly nemůžeme zařa-
dit na první místo nikoho jiného než El-
vise Presleyho. Jeho kariéra odstartovala 
takřka okamžitě od chvíle, kdy si jedno-
ho dne nahrál ve studiu dvě písničky pro 
vlastní potřebu. Všiml si ho producent 
Sam Phillips (který později proslavil mno-
ho dalších jmen), natočil s ním další sin-
gl a vzápětí byli fanoušci schopní se kvů-
li Elvisovi ušlapat. Buddy Holly je příkla-
dem dalšího takového idola. Kdyby tra-
gicky nezemřel ve svých 22 letech, mohl 
nám zde zanechat (spolu s The Crickets) 
větší stopu, stejně jako podobně vzrůs-
tající kytarové hvězdy Chuck Berry nebo 
Bill Haley.
 Teď asi máte pocit, jako kdyby byly 
„padesátky“ pouze o rock‘n‘rollu, ale 
opak je pravdou. Stále oblíbená trojice 
swing, blues a jazz hraje v tomto deseti-
letí také významnou roli. Pomáhal ji roz-
šiřovat například černošský bluesový ky-
tarista B. B. King, kterého mimochodem 
proslavil již zmiňovaný producent Sam 
Phillips, pianista Fats Domino, začínající 
klavírista Ray Charles, nebo v  roce 1954 
jazzový kytarista George Benson, který 
tehdy jako jedenáctiletý kluk nahrál svou 
první desku.
 Lidem se také začíná čím dál více vrý-
vat do paměti těch několikero známých 
country akordů. Můžeme to nazvat ja-
kousi druhou vlnou country-music, kte-
rou později odstartují tehdejší ještě děti 
školou povinné Bob Dylan, Neil Young  
a již trochu postarší Johnny Cash.
Hudební svět a zejména byznys se však 
teprve připravují na nejslavnější kapelu 
všech dob…

Zdeněk Lhotka

Počátek konce 
Haute couture
 I přestože díky haute couture (=vy-
soké krejčovství; to jest francouzský me-
zinárodně používaný termín z oblas-
ti módy označující oblečení šité na míru  

a vyrobené v Paříži za použití vysoce kva-
litních a drahých látek) můžeme stále ro-
zeznat společenskou smetánku, 50. léta 
představují pro vysoké krejčovství první 
období, během kterého začíná ztrácet na 
významu. Namísto něj se do popředí do-
stává modelová konfekce. V čele s Dioro-
vým „New lookem“, který je kritiky odmí-
tán, ale ženami na celém světě přijímán  
s nadšením. Jelikož se skládá z prvků jako 
je stáhnutý pas, vysoké podpatky a kosti-
cová podprsenka, které dodávají ženské 
siluetě na smyslnosti. 
 Christian Dior je bezpochyby mužem 
číslo jedna. Avšak najdeme zde i dru-
hého gentlemana jménem Hubert de  
Givenchy. Ten ve své první kolekci uvedl 
siluetu „A“. Jeho šaty se objevily v řadě fil-
mů, a jeho nejznámější protagonistkou 
byla sama Audrey Hepburn.
 Jako další z francouzských návrhářů se  
v tomto desetiletí, do světa módy navra-
cí Coco Chanel. Tolik známá pro aplikaci 
pánských prvků do dámské módy, nyní 
ale přichází se svým nejznámějším kous-
kem - kostýmkem s  ozdobným lemem  
a halenkou.
   Mládež Spojených států se tou dobou 
pohupovala do rytmů Elvise Presleyho  
a Chucka Berryho. Ti se z počátku prezen-
tovali především v uvolněných oblecích, 
ale později přesídlili k více drsňáckému 
vzhledu a kostýmním obměnám. Mladí, 
inspirováni svými idoly, se začali obou-
vat do vysokých pánských podpadpatků 
a potírat si vlasy pomádou.
 Zatímco za oceánem žila Amerika 
z  opojení rock’n’rollem, Marilyn Monroe 
a koženými bundami, na jihu Evropy se  
pařížské metropoli projevuje konkurent  
v podobě Itálie. Zde byly jako první, na 
trh uvedeny pletací stroje, ve světě ozna-
čované jako ‘italský zázrak’. Za touto no-
vinkou z  jihu stál Renato Crotti, a díky 
této technologii není svět ochuzen o ca-
pri kalhoty, ponča s třásněmi a „toreador-
ské“ kalhoty. 
 Ale ani styl amerických rockerů nebyl 
sázkou na jistotu. V komunistickém Čes-
koslovensku byli rockeři nazýváni „pás-
ky“ a nepochybně nezapadali do módní-
ho směru, který v tomto desetiletí udáva-
ly monterky a rádiovka.

Dita Penzová

 Mohutné stroje vyfukující oblaka 
páry, ozubená kola znějící pravidelným 
tikotem, města zahalená smogem, z  ně-
hož vystupují vysoké komíny továren  
a ještě výše se vznášející zepelíny. To  
i mnoho dalšího je steampunk. Další zvlášt-
ní žánr fantastiky, jehož hnacím motorem, 
jak už název napovídá, je parní stroj.  
 Využívá reálie viktoriánské doby, 
ovšem není jen historickou fikcí z 19. sto-
letí. Podmaňuje si toto prostředí a vytvá-
ří retrofuturistické světy, ať už zcela cizí 
nebo častěji jen s alternativním vývojem 
historie. Proto průmyslová revoluce ve 
steampunku nabírá obludnosti monstra, 
které chrlí technologické zázraky. Létají-
cí města, parní androidi, ale i stroje po-
háněné metafysickou magií nebo staro-
bylá tajemství dlící pod dlažebními kost-
kami. To všechno může steampunk řádit 
mezi žánry sci-fi a fantasy. 

 Ale co dodává steampunkovým svě-
tům živoucí energii, jsou především 
lidé. Od bohatého barona s  cylindrem  
a hůlkou přes zpocené tovární dělníky 
až po šíleného vědce s  touhou ovlád-
nout svět, postavy ovlivněné bouřlivě 
se měnící současností kolem nich.
      Samotné pojmenování se v literatu-
ře objevilo na počátku 80. let. Zastře-
šovalo několik děl, souvisejících s vik-
toriánským prostředím a prvky fantas-
tiky zároveň (obzvláště Brány Anubiso-
vy Tima Powerse). V roce 1990 vyšla Ma-
šina zázraků Bruce Sterlinga a Williama 
Gibsona, kteří jsou považováni de facto 
za zakladatele žánru, především proto, 
že jejich román značně zpopularizoval  
steampunk mezi veřejností. Jenže i tito 
autoři se inspirovali prvky, které se ob-
jevily mnohem dříve.  Snad každý zná 
dobrodružné příběhy Julese Vernea 

plné převratných vynálezů i násled-
né geniální vizualizace ve filmech Karla 
Zemana. Už tady se dají hledat kořeny  
steampunku.
      Jenže když mluvím o literatuře, zahr-
nuje jen část žánru. Steampunk je něco 
víc, jeho typická atmosféra se promí-
tá do filmového průmyslu, módy, hud-
by a pro některé lidi se stal až životním 
stylem. Po celém světě se pořádají se-
tkání nadšených steampunkerů kombi-
nujících oděvy viktoriánské éry s extra-
vagantními technickými udělátky, jako 
jsou zdobené kompasy, mosazné da-
lekohledy či mechanické paže, které si 
často sami vyrábějí.
       Existuje i několik steampunkových 
kapel, z  nichž zřejmě nejznámější je 
formace se Seattlu Abney park. Tahle 
hudba oproti názvu s punkem obvyk-
le nemá nic společného. A jak se tedy 

pozná taková steampunková muzika? 
Co se týče nástrojů, obvykle jde kom-
binaci elektronického základu s   hous-
lemi nebo violoncellem. Ale asi hlavním 
pojítkem mezi steampunkovými kape-
lami jsou tematické texty a především 
grafická stránka, tedy show předvádě-
ná na pódiu.
 Ve výsledku steampunk, ačkoli je žá-
nrem neskutečně rozmanitým, může 
vyprávět romanci viktoriánské smetán-
ky nebo příběh žoldáka plahočícího se 
stokami společnosti. Stále v něm cítíme 
povědomou atmosféru, souznění kovu, 
páry a lidského pokolení, které jinde ne-
najdeme. Možná proto má steampunk 
tolik příznivců. Protože vždy v pozadí 
ukazuje jakousi poetiku doby násilně 
přetvořené na počátku průmyslového 
věku.                                    

Tomáš Erhart

 Nedávno se na pultech knihkupec-
tví objevila obálka se jménem mladé-
ho českého autora Petra Schinka. Už 
ta sama napovídá, o čem kniha bude. 
Chlapík se dvěma bubínkovými pistole-
mi, který se vyjímá na ilustraci Jana Do-
ležálka, je Fastynger van Hauten, hlavní 
hrdina románu. Jeho příběh se odehrá-
vá v  nápaditém steampunkovém svě-
te, kde spolu věčně soupeří industrialis-
mus a metafyzika. 
 Čtyři na sebe navazující povídky vy-
pravuje  Schink očima tohoto nájem-
ného pistolníka. Fastynger je sice po-

někud tuctovým týpkem s  pochybnou 
minulostí, vnitřními démony a neoplý-
vá zrovna vzory morálních ctností, ale 
i proto mi byl poměrně sympatický. To 
je dáno i stylem psaní, který, obzvlášť 
v  akčních pasážích, připomíná spíše 
pulpové gangsterky. Dochází tu tedy 
spolu se steampunkem k  zajímavému 
prolínání žánrů, do kterého Schink při-
dává i nemálo svého. 
 Ani prostředí ale rozhodně nepokul-
hává. Popisy opravdu dost ponurého 
světa jsou skvěle zvládnuté. Tmavá prů-
myslová města, kde žijí bohatí šlechtici, 

lůza chudinských čtvrtí, ale i výpěstci, 
tvorové uměle vytvoření k  fyzické prá-
ci. Tato lidská společnost často není pro 
van Hautena o nic bezpečnější, než lesy 
na Rozhraní přeplněné metafyzickou 
energií tak silnou, že ohýbá přírodní zá-
kony jako stébla slámy.
 A co se dá vytknout? Snad několik 
nepřesností, na kterých by si technič-
tí hnidopiši smlsli, ale na čtivosti roz-
hodně neubírají. Ve výsledku je Století 
páry příjemnou poklonou steampunku 
a dobrodružné literatuře, která se velmi 
lehce čte.                                     Tomáš Erhart

Viktoriánská sci-fi aneb steampunk

recenze: Století páry

Barbar, který změnil svět
 Zloděj, dobrodruh, silák, nelítostný zabi-
ják, válečník, král, cestovatel a objevitel, hr-
dina, svůdník žen a drsný barbar. Tím vším  
i mnohým jiným byl, je a bude nelítostný bo-
rec s velkým mečem, Conan zvaný Cimmeřan, 
barbar, který dobyl svět. 
 „Je skutečně něčím víc než jen literár-
ní postavou. Je ideálem snem i výzvou, kte-
rá okouzluje a fascinuje,“ říká český spiso-
vatel fantastiky Martin Fajkus. Aby ne. Co-
nan, známý též jako Cimmeřan, černovlasý 
a zachmuřený, s mečem v ruce, tulák a rváč, 
kterému v  srdci vládnou sny, smutek i ra-
dost… na tomto světě dýchá už přes osmde-
sát let a jeho život ještě zdaleka není u kon-
ce. Příkladem toho je nová a svého druhu 
i jedinečná povídková sbírka o třech svaz-
cích, která obsahuje většinu publikova-
ných povídek z  pera samotného Cimmeřa-
nova tvůrce Roberta Ervina Howarda (1906 
– 1936), rodáka z Texasu, země širých plání  
a kovbojů. 
 Věž slona, A zrodí se čarodějka…, Králov-
na černého pobřeží, Meč s fénixem, Rudé hře-
by, Za černou řekou, to je jen výčet z mistrov-
ských děl fantastiky dvacátého století, který-
mi je sbírka doslova nabitá. Velkou zásluhu 
na jejím vzniku má přední český překladatel 
fantasy literatury Jan Kantůrek, který povíd-
ky přeložil už v osmdesátých letech minulého 
století, ale až o dvacet let později se dočkaly 
zaslouženého kompletního vydání. 
 Howardovy příběhy se vyznačují svou jed-
noduchostí a poutavostí. Děj vás vtáhne hlu-
boko do hyborských zákoutí a nepustí vás, 
dokud nenavštívíte i ten nejposlednější kou-
sek tohoto temného a drsného světa plné-
ho zlých černokněžníků, krásných žen a mo-
cichtivých králů. Conan je zkrátka jeden z nej-
lepších barbarů a borců s ráznou pěstí, co kdy 
spatřili světlo světa.               František Linduška
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 Střídání stráží v  kinosálech. Oscaři jsou 
rozdáni a jejich držitelé (krom nezastavitel-
ného Avatara, samozřejmě) pomalu začínají 
vyklízet pozice. Komu? Přece velkým jarním 
a letním blockbusterům. Žádná rychlá 
změna to ale nebude, směrem k  popcor-
nové zábavě budeme postupovat pozvolna. 
Kam taky spěchat? Se zpožděním se k  nám 
chystá třeba několik oceňovaných kousků 
z  minulého roku – a první vlaštovkou bude 
excelentní příspěvek do žánru sci-fi. Mini-
malistický Moon může vedle Cameronova 
kolosu působit jako podvyživený chudáček, 
pravý charakter dílka je ale úplně jinde. 
Režisér Duncan Jones po vzoru Districtu 
9 nepotřebuje tuny triků, aby vyprávěl 
vizuálně strhující a myšlenkově bohaté 
vesmírné drama. Vystačí si s pětimilionovým 
rozpočtem, hudbou Clinta Mansella  
a jediným hercem Samem Rockwellem, který 
jako osamělý pracovník měsíční těžební 
základny nenarazí na ufony, ale na… Někoho 
jiného. Uvidíte sami. Rezervovat místa v letu 
na Měsíc po zhlédnutí asi nebudete, o Moonu 
vás ale bude bavit přemýšlet. Vyzkoušeno. 
 Sympaťáka Sama Rockwella ale problé-
my neminou ani na planetě Zemi. V tragiko-
medii Všichni jsou v  pohodě totiž spolu 
s  filmovými sourozenci  Drew Barrymore  
a Kate Beckinsale čelí neočekávané návštěvě 
otce v  podání Roberta De Nira. Vztahy se 
budou napravovat nejspíše pěkně po amer-
icku, slzné kanálky proto čeká pré. Dvojvrst-
vé papírové kapesníčky s sebou! 
 Poněkud jiný emocionální zážitek 
přinese Cesta podle knihy Cormaca 
McCarthyho. Adaptace se prý románu 

z  postapokalyptické budoucnosti drží dost 
věrně, tudíž na nás i z plátna dýchne hutná 
atmosféra beznaděje. A na tuhle depku an-
tidepresíva nezabírají.
 Lék proti filmovému splínu ale neleží 
daleko. Komedie! Zkuste třeba Exmanželku 
za odměnu, v níž jde Gerard Butler po krku 
své bývalé ženě Jennifer Aniston, slibně vy-
padající teenagerskou romantiku Na tuhle 
nemám  nebo sympaticky nekorektní úlet 
I Love You Phillip Morris, v  němž roman-
tický pár tvoří Jim Carrey a Ewan McGregor.
 Místo pro romantiku poskytuje i Woody 
Allen, newyorský neurotik se ale vrací 
především s dobrou radou: Užívej si, co to 
jde! Jeho nová komedie neodolatelně glosu-
je vztahy, současnou Ameriku i překonávání 
stereotypů, přičemž všemu cynickou rukou 
kraluje hlavní postava v podání komika Lar-
ryho Davida. Feel-good movie of the year!
 Se stereotypy válčí také překrásná, 
kouzelná, na Oscara nominovaná hvězda 
budoucnosti Carey Mulligan. Jako pilná stu-
dentka v předbeatlovském Londýně raných 
60. let volí mezi nudným životem podle 
svých upjatých, konzervativních rodičů  
a dobrodružstvím po boku tajemného ciz-
ince. Školní lavice nebo kluby prodchnuté 
vůni gauloisek? Čekání na školní autobus 
nebo jízda naleštěným bourákem? Studium 
na Oxfordu nebo stylový výlet do Paříže? Jak 
bude nakonec vypadat Škola života?
 3D hýbe světem, nekonečné davy 
diváků by proto měly proudit i na netrpělivě 
očekávaný epický nářez Souboj titánů. 
Z  trailerů tryská akce, energie i testos-
teron, s  antickými bohy a všemožnými 
potvorami se navíc porve hvězda Avataru 
Sam Worthington. Zbývá jen doufat, že 3D 
nebude jen zbytečnou ozdobou a magne-
tem na peníze, tak jako v Burtonově Alence.
 Mladší ročníky potom pošlete na 
mimořádně pozitivně hodnocený animák 
Jak vycvičit draka, pochopitelně ve třetím 
rozměru. Mravní výchovu dětí ale neohro-
zíte, ani když jim zaplatíte lístky na český 

loutkový snímek Jana Svěráka Kuky se 
vrací. Držitel Oscara však nezapomíná ani 
na odrostlejší a slibuje nefalšovaný návrat 
do dětství – což po milém, svěžím a vtipném 
traileru není vůbec nesplnitelné.
     Ani Alice Nellis nezahálí. Ještě před vel-
kofilmem Lidice stihla natočit “intimní velko-
film” Mamas & Papas, v němž se čtyři páry 
dramaticky potýkají s  otázkou rodičovství. 
Něco mi říká, že příští Čeští lvi mají po 
Poutech dalšího favorita.
 To Iron Man 2 na výročních cenách 
nejspíše bodovat nebude, s  mamutím 
úspěchem producenti počítají v pokladnách 
kin. Nelze se jim divit. Za původním komik-
sem stojí početná fanouškovská základna, 
jednička se zařadila mezi hity roku 2008 
a s  padouchy bojuje miláček davů Robert 
Downey Jr. Iron Man před dvěma lety nes-
bíral nadšené recenze ani tak díky akci, jako 
spíš kvůli ironickému humoru, peprným 
hláškám a nekončícímu nadhledu. Tony 
Stark tehdy rozvířil stojaté vody přehnaně 
korektních spektáklů a nebál se pošlapat 
zažité představy o typickém americkém 
hrdinovi. Snad jeho stylovost ve dvojce 
nevyprchá.
 Styl. Tím jsou prosycené nejen fotky, 
plakáty, ale i trailery na novou filmovou 
šílenost s  úderným názvem Kick-Ass. 
Mrkněte na dostupné materiály, něco ta-
kového jste určitě ještě neviděli. Režisér Mat-
thew Vaughn se totiž pokusil vnést novou 
krev do žil superhrdinského žánru. Doslova. 
Kick-Ass překypuje nadsazenou brutalitou, 
ďábelským humorem i drzými gagy – a sa-
motný rating mluví za vše: R(estricted), kvůli 
extrémnímu násilí, sprosté mluvě, sexuálním 
scénám, nahotě a užívání drog – dětmi. Ano, 
čtete správně. Hlavní postavy jsou teenageři 
a jedna malá holčička, všichni blázni do 
komiksů, toužící se podobat svým idolům. 
A absence superschopností jim nebráni, 
aby se postavili pouličnímu zločinu. Poteče 
krev. Budou se lámat končetiny. Budou se 
nakopávat prd... Pokud byste letos měli  

vidět jen jeden film, jděte do Kick-Ass.
 Seznam velkých jarních blockbusterů 
doplní ještě Ridley Scott a Russell Crowe, 
kteří se se svým Robinem Hoodem pokusí 
rehabilitovat žánr toho nejklasičtějšího 
historického filmu a Mike Newell, jenž 
pasoval Jakea Gyllenhaala do hlavní role 
adaptace Princ z Persie: Písky času. 

Tak snad pánové nebudou nudit.
 Na závěr není radno zapomenout na 
Freddyho Kruegera. Legendárního vraha 
ze snů teenagerů potkalo filmové znovuz-
rození a tak se i nová generace mladist-
vých dočká své Noční můry v  Elm Street. 
Budeme se bát stejně jako generace minulá? 

     Jan Škoda

Seriály, aneb TV svět: 
  Rubriku stříbrné plátno musí logicky 
následovat rubrika televizní obrazovka. 
Reality shows, soutěže a české soap op-
ery zatím vynecháme, naše pozornost se 
každé číslo bude upírat k zbrusu  novým 
seriálům americké provenience. Tady je 
první z nich.

Glee
 Co se skrývá za slůvkem Glee? 
Anglicko-český slovník překládá název 
jako “sborový zpěv”, “neskrývaná radost” 
nebo “škodolibá radost”. Všechny defin-
ice k  malému velkému zázraku na poli 
televizní zábavy sedí. Příběh nejlepšího 
seriálu roku 2009 (ocenění Zlatý Glóbus) 
se točí kolem partičky muzikálně na-
daných studentů z  jedné střední školy 
v americkém Ohiu. Teenageři se snaží pro-
sadit pod vedením učitele Willa (Matthew 
Morrison), prostředí ovládané fotbalisty  
a roztleskávačkami jim ale více než nepřeje.
 Na první pohled Glee připomíná High 
School Musical, hned při druhém pohledu 
ale zjistíte, že z tohoto Muzikálu ze střední 
někdo odebral naivitu, povrchnost, ste-
rilitu, Zaca Efrona a naopak přidal nadhled. 
Naprostá výjimečnost a odzbrojující síla 
komediálně-hudebního skvostu spočívá 
právě v něm. Glee se totiž vůbec nebere 
vážně. Prostředí střední školy je v  každém 
díle karikováno i satirizováno a postavy 
jsou úmyslně charakterizovány podle 
těch nejzajetějších stereotypů (záporačka 
by klidně mohla zatápět Jamesi Bon-
dovi, všichni fotbalisti jsou stvoření tupá  

a omezená, většina roztleskávaček jakbys-
met). Glee ale neuhybá ani před reálnými 
problémy – řeší se tu šikana, těhotenství 
mladistvých, homosexualita, americké sny 
i diskriminace, některé scény z  rodinného 
života určitých postav dokonce zavánějí 
“kuchyňským dusnem” jak z Americké krásy 
nebo Nouzového východu.
 Nejvýraznější složku a původce ohrom-
ného úspěchu napříč Amerikou ovšem 
představuje hudba. Studenti zpívají a tan-
cují na remaky současných i starších hitů, 
přičemž divákům rozhodně netrhají ušní 
bubínky, ale nutí je podupávat si u obra-
zovky či monitoru. A garantuji vám, že je 
občas hodně těžké zůstat jen u podupávání. 
Do každé epizody tvůrci vměstnali vícero 
songů – zazní třeba Somebody to Love 
od Queen, Don´t Stop Believin´ od Jour-
ney, Rehab od Amy Winehouse, You Can’t  
Always Get What You Want od Rolling 
Stones nebo Maybe This Time z  muzikálu 
Kabaret. Talent i nasazení mladých herců 
neznají mezí (výkony Lei Michele nebo 
Amber Riley berou dech), i kvůli nim z Glee 
sálá ten pravý hudební náboj a seriál se 
proto může směle zařadit do společnosti 
nejlepších muzikálů filmových.

 Diváky zvedají ze židlí muzikálová čísla, 
kritici jsou u vytržení z  castingu. Nomi-
nace na Zlaté Glóby se nevyhla zmíněné 
Lee Michele v roli ctižádostivé Rachel, do 
historie se ale zapsala jiná (rovněž na Zlatý 
Glóbus navržená) postava-herečka. Řeč je 
o nelítostné, ďábelské, xenofobní trenérce 
Sue Sylvester v bezkonkurenčním podání 
Jane Lynch. Sue se podle svých slov každé 
ráno láduje koktejlem z hovězích kostí, má 
vyoperované slzné kanálky, nemá dělohu 
(a možná ani vaginu) a za Glee kubem 
vidí “spiknutí bisexuálů”. Její konflikty 
s  učitelem Willem pak rovnou zavánějí 
hereckou a scénaristickou genialitou, 
proto nepřekvapí, že na Facebooku nemá 
statisícový fanklub jen ona, ale i její jed-
notlivé hlášky.
 Glee je prostě droga. Po každé dávce 
vám v  žilách proudí koncentrovaná ra-
dost, které se nejde nabažit. Absťák trval 
celou zimu, v  polovině dubna se ale 
neodolatelně vtipný žánrový mix na ob-
razovky vrací. Bylo na čase. Pociťoval jsem 
neklid, nervozitu i podrážděnost. Jsem 
závislý. Jsem Gleek.         

Jan Škoda 

PoPcornoVé  
rozcViČoVání

   ...Dromedáři drancují Austrálii. Hleda-
jí vodu!...
   ...Taiwan daroval Austrálii pandy, aby 
s ní urovnal svoje vztahy. Australané šílí, 
pandamánie propuká…
    ...Bouře v Austrálii – z nebe padaly krou-
py, jako golfové míčky...
Tak toto jsou zprávy, které dostáváme od 
našich médií o Austrálii. V dalším díle naší 
nepravidelné rubriky o studentech – ces-
tovatelích se právě jim podíváme na zou-
bek. Přímo od protinožců vám jistě své 
poví náš zpravodaj od klokanů, Magda-
lena Císlerová, studentka Biskupského 
gymnázia v Českých Budějovicích.

Kde jsi a jak ses tam dostala?
„V  červenci jsem vyrazila na výměnný pro-
gram Youth Exchange Program, který orga-
nizuje Rotary. Dostala jsem se do Brisbane, 
což je město na pobřeží australského státu 
Queensland. Let do Austrálie je celkem dob-
rodružná záležitost trvající okolo 30 hodin. 
Já jsem vyrazila z Prahy do Amsterdamu, kde 
jsem pár hodin čekala, a pak nasedla na je-
denáctihodinový let do Hong Kongu, kde 
jsem po několika dalších hodinách pře ne. 
Měla jsem trochu strach, že někde zablou-
dím na letišti, což se ale při množství cedu-
lí a letušek, podávajících informace o přestu-
pech, ukázalo celkem nemožné…“
Jací jsou Australané?
„Australané jsou velmi přátelští, veselí, ote-
vření s výborným smyslem pro humor. Klid-
ně vás na ulici pozdraví úplně cizí lidi a dají 
se do řeči.“
Vědí vůbec Australané něco o České repub-
lice?
„Jeden z mých spolužáků vyřkl perlu, že 
hlavní město ČR je Asie, tak si udělejte před-
stavu... Ale ne všichni jsou na tom tak špat-
ně.“
Jaká je australská kuchyně?
„Australské jídlo je velmi dobré. Naštěstí 
toho moc od britské kuchyně nepochytili. 
Meat pies (masové koláčky), Anzac sušen-
ky, všechno možné na barbecue nebo tře-
ba Lemingtons (piškot obalený v čokoládě a 
kokosu). To vše je naprosto výborné.  A pak 
tady mají takovou specialitku, Vegemite, po-
mazánka s těžko popsatelnou chutí. Vyrábě-
ná prý z kvasnic. Dává se na toast a je tu veli-
ce populární. Australané to zvlášť rádi zkou-
ší právě na nic netušících cizincích, naserví-
rují jim toast se silnou vrstvou a jen pobave-
ně sledují jejich reakce, většinou ne příliš po-

zitivní. Co se klokanů týče, ještě jsem je ne-
ochutnala, není to tu zrovna populární jídlo, 
nicméně klokani jsou prý přemnožení, tak 
asi nějakého klokana časem na talíři uvidím, 
případně krokodýla nebo emu. Jinak Austra-
lané se zdají být velmi hrdí na to, že jako je-
diná země si svůj národní symbol neváha-
jí dát na talíř.“
Překvapilo tě něco, co většina Australanů 
považuje za samozřejmost?
„Je toho víc. Tak třeba brambory a jinou ze-
leninu vaří v  mikrovlnce. Někdy dokonce  
i maso! Jinak snídat špagety s kečupem za-
pečené v  toustu je taky taková zajímavost. 
Jo a taky tady pořádají hony na ropuchy ob-
rovské, které nesmírně škodí místnímu eko-
systému, jelikož sem byly zavlečeny z  Již-
ní Ameriky. Je to tady něco jako sport. Když 
jedete večer autem, ropuchy skákají po sil-
nicích, tak se snažíte jich co nejvíc přejet. 
Taky jsem slyšela story o baseballových pál-
kách…“ 
Australská angličtina má svoje zvláštní  
výrazy, co nějaká krátká lekce?
„Australský slang je velmi bohatý. „G´Day, 
mate!“ je typický australský pozdrav. „Amber 
fluid“ je pivo, „Barbie“ je barbecue, „Arvo“ je 
odpoledne, „Bloody“ je velice hojně užívané 
přídavné jméno ve smyslu zatraceně, „Brek-
ky“ je snídaně, moje oblíbené je „Choof off“ 
což znamená odejít/vypadnout, „Joey“ je 
malý klokánek, „Legless“ je ožralý. A napro-
sto zásadní jsou „Thongs“ – žabky a „togs“ 
nebo „swimmers“ jsou plavky.  Australani 
mají také rádi rýmující se slang, jako třeba 
„Hit the frog and toad“, což se rýmuje s Hit 
the road a znamená vydat se na cestu.  A sa-
mozřejmě „Aussie, aussie, aussie, oi, oi, oi!“, 
což australský pokřik.“

 Petr Kuthan

Svůj národní symbol si neváhají dát na talíř!
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 POSLEDNÍ SLOVO
 Nelíbí se nám pravděpodobný výsle-
dek voleb, tak je zrušíme. Brrr... Zlý sen. 
Naštěstí zatím jde „jen“ o studentské vol-
by pořádané nanečisto na středních ško-
lách. A „jen“ o nevybíravý a neomalený 
nátlak na jejich zrušení, nikoli příkaz či  
zákona. Naštěstí. Zatím.
 Příliš mne to nepřekvapuje. A jen mne 
to utvrzuje v neblahé předtuše o směřová-
ní naší země, kde se čím dál více jedná si-
lou a než podle zákonů a zvyklostí, nebo 
i jen podle obyčejné slušnosti, respektu 
a tolerance. Červení už to znají. Oranžo-
vým, kteří jsou z poloviny bývalí rudí, se 
to začíná až moc líbit. A těm ostatním to 
brzy dojde. 
 Ale v  tom předjímaném a obávaném 
výsledku zřím i naději, že se to za čas zase 
otočí. Snad se nynějším studentům poda-
ří, až budou moci doopravdy volit, potla-
čit tu klamavou víru, že bohatnout se dá 
nikoli prací, ale děláním dluhů na úkor 
těch, kteří tuto víru nesdílejí. Snad.
 Z  jiného soudku. Dělá mi radost naše 
rubrika Retro, zavedená na podzim,  
zatím se dvěma díly (aktuálně 50. léta). 
Nejen pro člověka, který si libuje jako já 
v historii, je to zajímavé čtení. Minimálně 
části věnované hudbě a filmu v sobě skrý-

vají zajímavé tipy, co si poslechnout či 
shlédnout. Znovuobjevit pozapomenuté  
klenoty, připomenout si kořeny (vždyť 
v 50. letech se zrodil rock!).
 A srovnávat. Třeba v tom filmu - i když 
technika se mění, na příběh nebo vypra-
věčské umění vliv nemá, ty souvisejí s ta-
lentem a projeví se navzdory technickým 
limitům. A tak například Cameronův re-
kordní jedenáctioskarový Titanic prostě 
nemůže konkurovat o čtyřicet let starší-
mu jedenáctioscarovému Wylerovu Ben 
Hurovi. 
 Jsem rád, že s tím retro okénkem naši  
redaktoři přišli a už jsem zvědav, jaké  
desetiletí nadhodíme příště.

Milan Brabec

 I do literky přišlo jaro – zahrádka je opět otevřena! Ale byla by 
stejná jako loni, nebýt štamgastů? V tomto případě nikoliv. Pan majitel 
se totiž rozhodl, že dominanta celé zahrádky, a sice praso-čmelák 
půjde (odletí) pryč. „To prase ho znervózňovalo, a už ho ani nebavilo,“ 
vysvětluje celou situaci štamgast Sam (občanským jménem Jaromír 
Liška). A právě on a Nechy (Tomáš Nechanický) si tento monument 
nechtěli nechat vzít, přestože prase již bylo přislíbeno sousedovi od 
vedle (tento aktér celé aféry nechtěl uvést své jméno). 
 A jak vypadá taková dobročinná akce na záchranu prasete? To 
štamgasti vyrazí do obchodu „Barvy laky“, koupí plechovku bílé  
a plechovku fialové barvy, přenesou prase stranou, podloží ho 
novinami (nutno dodat, že to nebyl Vedneměsíčník), odtrhnou 
mu čmeláčí křídla a neohroženě se pustí do práce s  barvami. První 
přichází na řadu bílá. Ten tam jsou žluté pruhy čmeláčí!  Prase zase 
vypadá ytongově (to je totiž materiál, z kterého bylo vyrobeno během 
propagace této firmy ve vedlejší škole).
 V  tuto chvíli přichází zpráva od Petra, majitele, z  úst štamgasta 
Matese: „Tak mu říkám, jestli viděl ty dva blázny a on, že jo. A já se ptám, 
jestli prase zůstává a on na to ,No, co s  nima mám dělat?´“ Po této 
rezignaci zavládlo okolo prasete bujaré veselí. Možná i jeho ytongová 
prasečí dušička se zatetelila.  
 Načež se začíná s fialovou barvou. Díky zaujetí srovnatelného se 
zaujetím pětiletého dítěte pečlivě vybarvujícího omalovánky je prase 
ve chvíli pokryto fialovými skvrnami. Říkáte si, že fialová kráva, kterou 
byla tato inovace inspirována, je naopak fialová s bílými fleky? „No jo, 
jenže Milka je komerční, a to naše prase rozhodně není,“ objasňuje 
Sam. Poté, co barvy zaschnou, je praso-milka přesunuta do samého 
středu zahrádky. V  tu chvíli patří všechny zamilované pohledy na 
zahrádce jen a jen praseti.                   text Adéla Sovová, foto Bára Hrušková

Štamgasti zachraňují prase

 Je zima až praští. A tma jako v pytli. Če-
lovka, teplá bunda, pohorky, GPS naviga-
ce, to jsou věci, které nás, lovce, udržu-
jí při životě. Už bezmála pět hodin putu-
jeme sráznatými lesy a temnou zimní kra-
jinou hornaté Šumavy. Náš cíl? Krabička 
plná věcí z kindervajíček a log listem. Má 
být na souřadnicích N 48° 57.920 E 013° 
35.533. Ovšem vyskytl se menší problém. 
GPS na tomto družicemi zapomenutém 
místě hlásí: „NO SIGNAL DETECTED…“ 
 Tak i tohle je geocaching a i takhle 
může vypadat lov kačera  –  české označe-
ní pro hledače kešek – angl. cache, která je 
také cílem jeho cesty. 
 Kešky se dělí do několika kategorií. Za-
prvé podle stupně obtížnosti terénu, a to 
od jedničky ( nejjednodušší) do pětky (nej-

obtížnější). Zadruhé podle způsobu pro-
vedení: tradiční cache- lovec si na strán-
kách Geocaching.com zjistí souřadnice, na 
kterých se keška nachází, zadá je do GPS  
a vyrazí schránku odlovit. Existují ale také 
složitější cache, kde je zadána souřadnice 
pouze výchozího bodu, na kterém kačer 
najde indicie k  druhému, třetímu, popří-
padě čtvrtému bodu, přičemž na každém  
z nich vyluštěním nějaké hádanky zjis-
tí souřadnici k  bodu nadcházejícímu. Na 
poslední stagi se nachází samotná keška. 
Tento druh se jmenuje multi cache. Tře-
tím druhem je tzv. misterka. Její odlove-
ní spočívá v tom, že na výše uvedené we-
bovce, leží podrobná hádanka, která se 
zpravidla luští v teple domova. Až poté, co 
ji doma vyluštíte a získáte její souřadnice, 

za ní můžete vyrazit. Existují ještě další 
druhy, jako například earth cache, kte-
rá odkazuje na přírodní krásy vybraného 
místa, či virtuálka, mega event, event, 
letterbox a další. Kdo chce, může se podí-
vat na Geocaching.cz nebo .com, tam jsou 
k dispozici celá diskusní fóra.
 Když kačer kešku najde a chce si 
z  ní něco vzít, je slušnost a dokonce  
i pravidlem, že do ní musí na oplátku také 
něco vložit. Obvykle se pak zapíše do log 
listu a svou návštěvu zapečetí doma, kdy 
se na počítači na výše zmíněných stránkách 
„zaloguje“ v odkaze na odlovenou keš. 
 Lovec může poklady buď jen hledat, 
nebo zakládat i své. Ovšem schránka musí 
být dobře schovaná tak, aby na první po-
hled nebyla vidět. Stává se totiž, že špatně 
zamaskované kešky najde mudla (nezasvě-
cený člověk – to už vy, čtenáři VDM nejste) 
a v domnění, že našel ztracenou věc, kešku 
vezme a odnese si ji spokojeně domů…  
 Takže, kdyby se vám něco podobné-
ho přihodilo a viděli jste nějakou špat-
ně schovanou keš, neberte ji, ale zapište 
svou návštěvu a schovejte ji lépe. OVŠEM 
NA TO SAMÉ MÍSTO, JEN JI DŮKLADNĚJI  
ZAMASKUJTE.  
 Geocaching dělám už dva roky a ani 
jednou mě za tu dobu neomrzel. Je to 
hra, která nadchne každého, koho ne-
baví sedět doma a chce si užít přírodu  
a dobrodružství. Malí kluci snívají, že jed-
nou najdou velký poklad. Geocaching 
jim to umožňuje realizovat. Sice se jedná 
opravdu jen o symbolickou hodnotu ná-
lezu - většinou jsou v kešce hračky z kin-
dervajíček apod, - ale v  této hře jde prá-
vě o ten pocit, že jste se za tím pokladem 
vyškrábali desítky kilometrů obtížným te-
rénem a teď ho držíte v dlaních a vychut-
náváte si pohled na vzdálenost, která vás 
dělí od první frekventovanější silnice.  
Je to zkrátka paráda!
 Pokud byste chtěli vyjádřit jedním slo-
vem pojmy, jako je dobrodružství, příro-
da, turistika, sport, cestování, hra, hazard 
a adrenalin, museli byste zákonitě použít 
právě slovo geocaching.

František Linduška

Dobrodružství, příroda a sport v kostce

ona B.
Výrazná. Vídeňská. Výtvarnice. Vystavující v Čes-
kém Krumlově v  prostorách Egon Schiele Art 
Centra od 16. dubna. Název instalací je Skandal 
im Paradies a důvod jejich přítomnosti je pocta 
Schielemu ku příležitosti 120. výročí jeho naro-
zení. Expozice slibuje parafrázi umělcovo vzta-
hu k  ženám a ke Krumlovu. Výrazné objekty 
od ONA B. si nespletete. Obvykle sytě červené, 
plné agrese, staré věci v novém kontextu. Názor 
si nechám pro sebe, soud je na vás. Ke gratulan-
tům se připojí i další vídeňská umělkyně – Ber-
nadette Huber a její videoanimace s  názvem 
Egon v Krumlově. Jestli chcete, můžete mu ná-
vštěvou galerie poblahopřát i vy...

Emma Vrbová                                                                                                                                           
                                                                                                                   


