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Literární večer IV. aneb viděli jste už Literku jen v osvětlení svící?
                                                                                                                                         foto Kristýna Padrtová

pokračování na str. 2

pokračování na str. 2

 foto Nela Pazourková

 Vážení čtenáři,
 po volbách studentských přišly volby do poslanecké sněmovny. Agresivní volební 
kampaně největších rivalů vyvrcholily a byly zapomenuty stejně rychle, jak se objevily 
na billboardech vévodících okrajům silnic. 
 Slova jako populismus, sliby, vítězové a poražení nadobro ovládla televizní deba-
ty.  Ano, vyhráli ti, od kterých jsme to nejvíce čekali. Propadly naopak strany s dlouho-
letou tradicí, od kterých se očekávalo, že ji ještě přinejmenším na nějaký ten čas udrží. 
Lidé dali přednost novotě. Naději na změnu. Možná až trochu naivně neznámému. To 
se však všechno projeví až časem. Výherci se stali zároveň poraženými a poražení vý-
herci.  A mohou si klidně nastokrát říkat, že to tak není, že všechna jejich rozhodnutí po-
chází čistě z jejich hlav a jejich osobní zcela svobodné vůle. Tomu však nikdo, kdo byť jen 
chvilku sledoval dění okolo sebe snad ani nemůže uvěřit. Lídři stran házejí bílé rukavič-
ky do přeplněného jeviště.
 Co však všechny postupem času zaráží víc a víc, je neustále klesající volební účast. 
I přes silně se ozývající občanské iniciativy jako Vyměňte politiky.cz, Narodil ses s hla-
sem, tak ho použij nebo Defenestrace 2010. I přes snahu známých osobností a  jejich 
nefalšované angažovanosti způsobené dlouholetým znechucením ze současné politic-
ké situace. Nikdy se snad do propagace voleb samotných nezapojila široká veřejnost 
více. Přesto to nestačilo. Jediné, co oslavilo drobounký úspěch, bylo kroužkování. Ačko-
liv do teď není jisté, jestli za touto aktivitou také nestála nějaká politická strana nebo ji-
nak politicky angažovaná osobnost. 
 Jediné obavy teď vyrůstají právě ze změny. Je na každém, jestli si řekne: Udělal jsem 
pro to vše, co jsem mohl? Přemluvil jsem bábu? Bude vůbec celá ta změna k něčemu? 
Doufejme, že bude. Doufejme, že jsme svým hlasem neplýtvali pro nic za nic. Doufejme, 
že jsme vyměnili politiky tak, že se za ně nebudeme muset stydět. Za politiky, kteří už 
nebudou útočit na seriózní novináře, ale důvěryhodně nás reprezentovat. Doufejme, že 
jsme nedefenestrovali zbytečně. Doufejme a věřme. Doufání je totiž mnohdy to, co brá-
ní v zoufání.
 Příjemné červnové čtení vám přeje Petr Kuthan, šéfredaktor.  Jiné místo, stejná akce. Představite-

lé sdružení STOP GENOCIDĚ, kteří obrá-
žejí střední školy a nedávno prezentovali 
svůj projekt proti potratům i před budo-
vou BIGY, opět zavítali do Českých Budě-
jovic. Tentokráte však zamířili před budo-
vu Jirsíkova gymnázia.
 Reakce místních studentů se však 
nápadně podobaly dřívějšímu rozhoř-
čení žáků naší školy. Připojila jsem se 
tedy ke  hloučku lidí vášnivě debatují-
cích na  téma potraty. A  tak se postupně 
dozvídám, jak hlavním problémem naší 
konzumní společnosti je to, že sex bere-
me pouze jako zábavu, a proto, když si se 
mnou chlapec bude chtít užít, má si mě 
nejdříve vzít. Rozohněná studentka na-
mítá, že touha po  sexu je přece přiroze-
ný pud, ale pánové a  dámy ze STOP GE-
NOCIDĚ se nenechají odbýt. Dále disku-

se pokračuje na témata jako: užívání hor-
monální antikoncepce, rovná se chemic-
ká vražda, praktický a slovníkový význam 
slova genocida a podobně. 
 Mezitím se hlouček kolem billboardů, 
zobrazujících děsivé fotografie znetvoře-
ných plodů po potratu a jiných hrůzných 
výjevů, rozrůstá o skupinku asi deseti je-
denáctiletých dětí. Ty nadšeně vyměňu-
jí svůj podpis pod petici za zákaz potratů 
za plastové ,,hračky“ embryí. 
 Když se jich ptáme, proč podepisují 
a jestlipak vůbec vědí, co je to genocida, 
odpovídají nadšeně: ,,Aby se takovýhle 
hrozný věci nedělaly,“ a ,,Ne, to nevím, ale 
vím, co je holocaust.“ „Nepřijde vám nemo-
rální lanařit děti na  hračky?“ „Petici může 
podepsat kdokoliv. A tyto malé děti si moc 
dobře uvědomují, o  co jde,“ namítá s  ne-
utuchajícím úsměvem hlavní organizátor. 

STOP: I embrya
mají svá práva!

Stop genocidě?
Stop blbosti! 

 Náladu člověka obvykle ráno zka-
zí vstup do školy, ten slunečný dubno-
vý den však křivka spokojenosti kles-
la už před zmíněnou institucí. Pod 
okny Biskupského gymnázia si totiž 
dalo dostaveníčko občanské sdruže-
ní Stop genocidě. Tipujete, že si tato 
organizace klade za cíl upozornit stu-
denty na válečné zločiny? Omyl. Stop 
genocidě sdružuje ultrakonzervativ-
ní protipotratové radikály, což v praxi 
znamená, že parta fanatických pánů 
v  tlustých brýlích, ušmudlaných pes-
trobarevných šusťákových soupra-
vách a s odhodlaným výrazem ve tvá-
ři začne agitovat před školami, mož-
ná proto, že by před jinými institucemi 
a  dospělými lidmi neuspěla. Ovšem 
neagituje sama.
     Jejich agresivní projev a rétoriku po-
depírají informační panely s plandají-
cími končetinami, utrženými hlavička-
mi a rozmačkanými tělíčky. Vše je pat-
řičně explicitní, patřičně vyphotosho-
pované a opatřené (minimálně) spor-
nými popiskami. Potrat je tudíž pod-
le organizace Stop genocidě absolut-
ní zlo, které je třeba vymýtit, popřípa-
dě rovnou vymítat. Její reprezentanti 
(zastydlí pravděpodobně ve středově-
ku) si ovšem neuvědomují, že žijeme 
ve 21. století, ve kterém se už podobné 
rezolutní odsuzování a démonizování  
prostě nenosí. 
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Tomáš Erhart
Tak kam se vydat v létě? Co se týče 
prázdnin, tak předběžně zase ne-
plánuju. Ale zatím se těším na  je-
den den už v  půlce června. 19.6. 
v  Českém Krumlově se opět po-
řádají Slavnosti pětilisté růže. Tak 
proč se spár kamarády nevydat 
zpátky v  čase o  pár století. Užít si 
renesanční hudbu, tance, kejklíře 
i šerm a nejlépe sami v historickém 
kostýmu- nebudete kazit atmosfé-
ru, a kdy budete mít příležitost vy-
razit si v  renesančních šatech, aniž 
by vás měli za cvoka.

adéla Sovová
Loni jsem vám na  tomto místě ra-
dila jet stopem do  Ameriky, zbo-
hatnout na  burze s  tím pade, kte-
ré máte v  kapse, a  už se nevracet. 
Což bych vám letos, s  přihlédnu-
tím k finanční recesi, neradila. Běž-
te do přírody, vezměte si s sebou at-
las ptáků a učte se je poznávat pod-
le zpěvu. Nebo opět vyrazte na za-
hrádku s  tím pade v kapse, hoduj-
te a pijte jako král. Až vám přinesou 
účet a vy budete mávat tím padem, 
to bude teprve ta pravá recese.  

Na stolku s propagačními materiály leží že-
lezná těžítka. „Tímhle tím to miminko vyn-
daj mamince z těla,“ vysvětluje jeden chla-
pec své kamarádce. A nikdo z organizátorů 
nic nenamítá. Zřejmě tato nepravda účel-
né poslouží „dobré“ věci. To není nemorál-
ní, že.
 Po  chvíli se rozčilení studenti Jírsí-
kárny raději vzdalují do bezpečí své ško-
ly a tak zůstává už jen osamělá skupinka 
zástupců Biskupského gymnázia. Debata 
neustále přerušovaná nevědoucím rozha-
zováním rukou či trapným smíchem (ani 
jedno z naší strany) nemá očividně žádný 
smysl. Já se stranou ptám hlavního orga-
nizátora, jestli je pořádaní výstav jeho za-
městnání, nebo jestli to dělá ve svém vol-
ném čase. Odpovídá, že výstavy jsou hlav-
ní náplň jeho všedních dní, tudíž na něco 
dalšího již nezbývá moc času. Kdo výsta-
vy financuje? „Financujeme je z darů lidí.“ 
Klademe poslední dotaz, co dělat, v  pří-
padě je-li např. plod v  těle matky nevy-
vinutý a  jeho porod by pro ni znamenal 
ohrožení na životě. Po chvíli ticha se do-

čkáme jen dalšího pokrčení ramen a od-
povědi: ,,No, pak by byl potrat asi správné 
řešení.“ Aha. Nemá cenu paušalizovat. 
  Po chvíli se nás zástupkyně již zmíně-
né organizace snaží rozptýlít historkou 
o špatném gynekologovi, záměně složek 
a o tom, jak ji málem donutil jít na potrat. 
A  nám se na  mrazivém větru už nechce 
dál ztrácet čas. 
 Z  tohoto „setkání“ si odnáším jednu 
cennou zkušenost - debatovat, argumen-
tovat, hádat se nemá cenu. Pro tyto lidi by 
naopak bylo úplně nejhorší, kdyby se svý-
mi panely a letáky a bundami s natištěný-
mi logy stáli venku úplně sami a nikdo si 
jich nevšímal. Každý výjezd policie, kterou 
na ně lidi volají, berou jako triumf. Jejich 
názor je, že jsou mučedníci, kteří v  potu 
tváře bojují proti vraždám nevinných 
lidí. Váš pohled na  věc neuznají za  žád-
ných okolností. Spíše ve vás zanechají po-
cit bezmoci a rozčilení. Na debatu prostě 
musí člověk dospět.

text a foto Johana Trešlová, 
Kateřina Dvořáková

marcela macháčková
Tip č. 1: Stihnout toho co nejvíc! 
Není nic horšího než prázdniny, 
které jste proflákali jen tak doma. 
Buďte akční a chytněte každou pří-
ležitost se někam podívat. Zajíma-
vou se akce stane hlavně díky Vám 
a lidem, které vezmete s sebou.
Myslete na to!
Tip č. 2: Buďte vybíraví! Prošme-
jděte internet a zjistěte, jaká akce 
Vám nejvíc vyhovuje. Jako studen-
ti máme omezené možnosti, mini-
málně ty finanční, byla by ale ško-
da, aby to bránilo našemu kultur-
nímu vyžití.
Tip č. 3: Udělejte něco skandální-
ho, nevšedního, aby se na tyhle 
prázdniny nikdy nezapomnělo!

A nebo taky nedělejte nic z výše 
uvedeného a užívejte si vlastních 
plánů. Pěkné léto! :)

 Pokud v květnových dnech vaše ces-
ta vedla přes budějovické náměstí, ne-
mohli jste si nevšimnout  desítek pane-
lů zakrývajících Samsonovu kašnu. Při 
prvním pohledu si člověk řekne „no jo, 
zase nějaká volební kampaň“, ale když 
se přiblíží, čeká ho poměrně milé pře-
kvapení.  Od 10. do 24. května zde byla 
vystavena expozice s názvem „My jsme 
to nevzdali“ představující dějiny dvacá-
tého století za pomoci výpovědí očitých 
svědků. 
 Za celým projektem stojí organiza-
ce Post Bellum. Toto sdružení přede-
vším novinářů, historiků, studentů už 
téměř desetiletí vytváří sbírku Paměť 
národa mapující vzpomínky lidí, jejichž 
život byl významně ovlivněn historic-
kými událostmi minulého století – jako 
jsou vojenští veteráni, oběti holocaustu, 
političtí vězni komunistického režimu, 
představitelé disentu a další. Post Bel-
lum ovšem výpovědi pamětníků nejen 
zaznamenává, ale snaží se také, aby se 
s nimi seznámila širší veřejnost. 
 Díky lidem z Post Bellum a jejich ar-
chivům vznikají další projekty. Multime-
diální učebnice zabývající se podrob-
ně novodobými dějinami pro základ-
ní a střední školy, cena Paměti národa 
nedávno předávaná v  přímém televiz-
ním přenosu, nebo již zmíněná expozi-
ce v Praze a posléze v Českých Budějo-
vicích. 
 Samotná výstava na náměstí Pře-
mysla Otakara II. se skládala z  několi-
ka zastavení, sestávajících z komentářů 
historiků a vyprávění několika osobnos-

tí dané doby. Začíná osudy těch, kteří 
zažili druhou světovou válku, ať jako vo-
jáci, účastníci odboje nebo oběti holo-
caustu. Pokračuje panel s vězni ruských 
gulagů a dále vypovídají příslušníci čes-
kých menšin. 
 Zbytek výstavy se zabývá především 
komunistickým režimem v  tehdejším 
Československu od padesátých let až 
do jeho pádu v  roce 1989. Objevují se 
zde tváře politických vězňů nebo signa-
tářů Charty 77 a obecně lidí, kteří si i za 
těchto dob dokázali stát za svým a hájit 
svobodu i demokracii. Několik dalších 
pláten ukazuje podobu bezpečnost-
ních složek totalitního systému a v  sa-
motném závěru průchozí expozice, ně-
kolik panelů mapuje průběh Sametové 
revoluce od ledna 1989 až do osudové-
ho 17. listopadu. 
 Většina vypovídajících se vyjadřuje 
právě i k tomuto datu. Všichni se shodu-
jí v jedné věci - změna po revoluci zna-
menala lepší život, už proto, že dnes 
mohou o svých zážitcích svobodně pro-
mluvit. Jenže i v  tom, že po Listopadu 
89 se mohlo změnit k lepšímu mnohem 
víc, jak zde výstižně říká sochař Olbram 
Zoubek: „Čekali jsme, že když se změ-
ní politika, tak se změní taky lidi, a to se 
nestalo.“ 
 Nakonec jsem opravdu rád, že měs-
to podpořilo takovou výstavu a obdivu-
ji lidi, kteří za celým projektem stojí. Ale 
opravdový obdiv si zaslouží také právě 
ti, kteří pohnuté dějiny dvacátého stole-
tí zažili a dnes o nich výstava vypráví.

Tomáš Erhart

 Loňští finalisté prestižní mezinárodní 
soutěže F1 ve  školách (www.f1veskolach.
cz, www.f1inschools.com) se v  národním 
kole Čech, které se konalo 25. dubna v Ko-
líně, opět probojovali mezi žhavé favority 
na  postup do  celosvětového šampionátu, 
které se koná letos v Singapuru. Celorepub-
likové kolo, které rozhodne, jaký tým bude 
Českou republiku reprezentovat letos, se 
bude konat 5. června v Brně.
 Tým BlueForce ze Střední průmyslo-
vé školy strojní a  elektrotechnické v  Čes-
kých Budějovicích, který se v minulém roč-
níku soutěže dostal až na celosvětový šam-
pionát do  Londýna, kde v  konkurenci 30 
týmů obsadil celkové deváté místo a  od-
nesl si Cenu za nejlepšího nováčka soutěže,  
se i letos zúčastnil již druhého ročníku této 
soutěže v  České republice, tentokrát však 
se SPŠ SE spolupracovalo více škol, a  sice 
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna 
a  Střední odborná škola elektrotechnická, 
Centrum odborné přípravy v Hluboké nad 
Vltavou. Členy týmu jsou jmenovitě Marké-
ta Frouzová, Petr Skřivánek, Radek Šimeček 
a Daniel Habrda.
 V národním kole Čech obsadil tým Blu-
eForce postupující druhé místo a  vyhrál 
Cenu za nejrychlejší vůz, čímž ochromil veš-
keré konkurenční týmy z Jižních Čech. 
 „Oproti loňskému ročníku byla podstat-

ně větší konkurence, bylo vidět, že týmy už 
věděli, jak to má všechno vypadat a za co se 
dávají body,“ vysvětloval Jan Frouz, účast-
ník loňského ročníku soutěže.
 Formule 1 ve školách je jedinečná, celo-
světová vzdělávací soutěž, určená pro týmy 
studentů středních škol ve  věku od 15 do 
19 let. Studenti mají za  úkol navrhnout, 
zkonstruovat, otestovat, vyrobit a  závodit 
s vlastním modelem formule 1, který je po-
háněn stlačeným CO2.
 Jedná se o jedinečný projekt podporující 
budoucí inženýry, vědce, techniky, profesio-
nální grafiky a obchodní manažery. Nejenže 
soutěž zvyšuje zájem studentů o  technické 
obory, podporuje střední technické školství 
a  pomáhá firmám v  ČR, které se v  součas-
né době potýkají s  nedostatkem kvalifiko-
vaných pracovních sil v těchto oborech, ale 
hlavně učí studenty rozličných funkcí a po-
vah pracovat v týmu, komunikovat mezi se-
bou a respektovat týmovou strategii.
 Součástí soutěže je i příprava ústní pre-
zentace realizované práce, doplněná o pre-
zentaci konstrukční dokumentace, která 
dokumentuje kompletní návrh, konstrukci 
a výrobu závodního modelu.
 Týmu BlueForce můžete fandit jak 
na  jeho stránkách www.blueforce.cz, tak 
i na facebookovém profilu BlueForce 2010.

Markéta Frouzová

Singapur na dosah

my jSmE TO nEvzdalI

Potraty patří mezi nejcitlivější a  nej-
více individuální otázky naší společ-
nosti, házet je všechny do  jednoho 
pytle nebo je plošně zakazovat pro-
stě není možné. Takhle celé protipo-
tratové brojení zavání vším možným, 
od  honů na  čarodějnice, až po  uply-
nulou negativní kampaň Jiřího Pa-
roubka. Stačí si jen vybrat.
 Na  panelech, naaranžovaných 
tak, aby vše vypadalo jako akce Bigy, 
chybělo info o  tom, že míra potra-
tů v ČR rapidně klesá, chyběla osvěta 
a ponaučení o ochraně nebo zodpo-
vědném plánování rodičovství. Chy-
běl i účel. Proč je vystavovat před ško-
lou? Aby obrázky postrašily mladší 
ročníky nebo je rovnou naprosto od-
radily od  sexuálního života, protože 
sex je evidentně špatný?
  I  na  takové otázky se ptali stu-
denti. Následně se vzedmula ohrom-
ná vlna odporu, která vykrystalizova-
la až v sepsání petice, prohlášení pro 
tisk (Českobudějovický deník, 22.4.) 
a vyvěšení plakátu na vrata školy hlá-
sajícím: „Toto není akce Bigy!“ Studen-
ti se celé odpoledne pokoušeli vést 
s  představiteli organizace rozum-
ný dialog moderních lidí, aktivisti se 
ale většinou zmohli jen na bigotnost, 
malomyslnost, neznalost a  nulový  
nadhled.
 Bez zajímavosti není, že mezi 
„osvícenými“ muži paradoxně figu-
rovala jen jedna žena. K sympatizan-
tům ale asi nepatřila, nebyla totiž 
schopna nijak argumentovat, jen ne-
jistě a  nervózně postávala. Nakonec 
se jala rozdávat letáky. Zaplacený bri-
gádník, jen aby se neřeklo?
 Osobně nejsem nějaký skalní za-
stánce potratů a ani se nesnažím otáz-
ku bagatelizovat, cesta striktního od-
suzování a  jediné univerzální pravdy 
ale nevede správným směrem. Nevede 
k demokracii, ale k totalitě.

                                       Jan Škoda

vídeňské UnO-city 
jako jedno z center 
mezinárodní politiky
 Organizace spojených národů byla založena 
v roce 1945 a má 192 členských států. Její čty-
ři hlavní sídla se nacházejí v New Yorku, Žene-
vě, Nairobi a ve Vídni. Jejím hlavním posláním 
je zajišťovat mír ve světě a pomáhat tam, kde je 
to třeba. Mají na kontě mnoho záslužných činů.
Přesně tohle (a  bohužel jen o  málo více) nám 
řekla průvodkyně, když jsme centrum OSN 
ve Vídni (neboli UNO-city) navštívili.  
 Prohlídka obsahovala: velice důkladnou bez-
pečnostní kontrolu, hromadné family photo 
u fontány a vlajek, zastavení u modelu budovy, 
asi 15 minutový film o záslužných činech OSN, 
zastavení u  Nobelovy ceny a  finální zastavení 
u  informačních panelů (protože jsme měli čas 
navíc). Celé to trvalo asi 45 minut. 
 Můj dojem z prohlídky nebyl příliš pozitivní. 
Všechny informace, které nám byly poskytnu-
ty, se dají na internetu vyhledat velice snadno. 
Celý komplex budov je sám o sobě velice impo-
zantní a byl zážitek ho vidět, ale bohužel jsme 
nedostali příležitost vše důkladně prozkoumat. 
V podstatě jsme navštívili jen vestibul a  jednu 
budovu. 
 Bylo zajímavé podívat se do  centra, kde se 
konají důležité konference, na  které se sjíždě-
jí lidé z celého světa. Kde se řeší problém šíře-
ní drog a  problém boje s  kriminalitou. Kde se 
přijímají zásadní diplomatická řešení, jak čelit 
hrozbám, které mohou ohrozit životy každého 
z nás…To však z prohlídky bohužel nepocítíte.

Kateřina Dvořáková

pokračování ze str. 1

pokračování ze str. 1
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dita Penzová
Letos mě čeká vysokohorský tre-
kink v  Alpách, nedaleko Švýcarska 
se scenérií překrásných ledových je-
zer. Jedná se o můj první výšlap, ale 
i přesto bych ve vás ráda vyprovo-
kovala hlad po nově získaných zku-
šenostech díky tomuto lehce adre-
nalinovému zážitku. Obujte boty, 
hoďte bágl na záda a vyražte. A jest-
liže se začátkem července opravdu 
vydáte na skály k německým hrani-
cím, vyhnete se všem ferratam, tak 
jako to i já mám v plánu, třebas na 
sebe v těch 2500 metrech nad mo-
řem narazíme. 

zdeněk lhotka
Nejlepší tipy na léto jsou pro mě 
zcela jistě hudební festivaly. Sám 
se ale bohužel na žádný nevydám, 
z důvodů finančních. Osobně bych 
se však rád podíval na Rock for Pe-
ople, kde i letos zazáří světové 
hvězdy typu Muse, Prodigy či Mor-
cheeba. Pro metalové fanoušky 
bych asi doporučil Sonisphere fes-
tival, kde vystoupí metalový dino-
sauři Metallica, Slayer a Megadeth, 
pro milovníka punku a ska je tady 
samozřejmě Mighty Sounds v čele 
se Ska-P. Nejvíce mě však mrzí má 
neúčast na Colours of Ostrava, kde 
vystoupí má modla a praotec pun-
krocku Iggy Pop se svými Stooges.

mirka Uhlířová
Co s létem? Doporučuji vyrazit ně-
kam do přírody s blízkými a vyva-
lit se na sluníčko, pokud věříte těm 
věcem ohledně škodlivosti sluneč-
ního záření tak pod strom, pokud 
se bojíte, že vás tam uštkne vyhří-
vající se zmije, tak na strom, a jest-
li neumíte lézt na stromy, tak zů-
staňte doma a učte se na reparát. 
A jestli se na žádný reparát učit ne-
potřebujete, naučte se alespoň 
lézt na ty stromy…;-) 

 Měla-li bych jedním slovem shrnout 
letošní volbu krále, byla by (jako kaž-
dá jiná) dramatická. Proč tentokrát? 
Pro ty, kteří neměli možnost shlédnout ji 
na vlastní zraky, a pro ty, kteří mají krát-
kou paměť... 
 Při napjatém, a po letech konečně vy-
dařeném, závodu královských lodí se je-
den z jírsíkovských studentů spoře oděn 
vrhl do vody a převrhl loď zástupce kon-
kurenční Jírovcovky. Organizátoři celou 
věc vyřešili dost kontroverzním způso-
bem, když neopakovali závod a  namís-
to toho se králem Majálesu, a tím na rok 
i králem veškerého studenstva, stal auto-
maticky zástupce Gymnázia Jírovcova. 
 Vedení si za svým počinem stojí a ob-
hajuje ho jak tím, že Jirsíkovské bylo tře-
ba potrestat, tak tím, že před atentátem 
byl vítězný král údajně výrazně napřed 
a jinak to dopadnout ani nemohlo... Do-
jmy a  výpovědi přihlížejících se notně 
rozcházejí a je těžké určit, kdo měl být le-
tos naším králem. 
 Stejně je na  to už vcelku pozdě, jeli-
kož počínaje 7. květnem nás má pod pal-
cem Vasilij Raketovič Kabelov, kosmo-
naut, diktátor a objevitel, který si voleb-
ní hlasy získal přislíbením přídělu řepy 
z Rudé planety zdarma (viz volební spot 
na  www.budejovickymajales.cz, volba 
krále). Pouze jeden z mnoha slibů, které 
se nikdy neuskuteční... 

Tak koho jsme si to vlastně zvolili? 
O  tom, kdo se definitivně stane krá-
lem, rozhodl až páteční závod. Do něj se 
ovšem dostali pouze tři finalisté s největ-
ším počtem preferenčních hlasů. 

Čím myslíte, že jste právě Vy oslovil 
„prostý lid“?
Myslím, že je to stejný důvod, proč lidé 
volí politické strany. Kvůli slibům, které 
se nikdy neuskuteční. Ale hlavně si mys-
lím, že oslovila má volební kampaň a to 
zejména mé video. 

Ale teď už k samotnému závodu, který 
provázely jisté komplikace. Myslíte si, 

že výsledek byl nakonec spravedlivý?

Je těžké říci, jestli ano nebo ne. Závod 
byl velmi těsný, škoda onoho obětavého 
chlapce, jenž skočil do vody s úmyslem 
podpořit svého krále odstavením kon-
kurenta.
Mohl to být ještě zajímavý závod a moh-
li jsme zjistit, kdo je ve skutečnosti lepší.

Hodláte vypátrat onoho atentátníka? 
Jak byste s ním naložil? 
Atentátníka nebylo těžké vypátrat po zá-
vodě, ale i přesto, že mě dokázal oprav-
du rozčílit, už jen proto, že voda byla nad 
míru studená, jsem mu jako správný král 
udělil milost. 

Vzhledem k  tomu, že Vy i  celá Vaše 
družina jste byli oděni jako účastní-
ci spartakiády, nemohu se nezeptat, 
jestli inklinujete spíše k  levici nebo 
pravici? Abychom věděli, na co se při-
pravit... 
I přes naše spartakiádní téma tíhnu spí-
še k té pravici.

Co všechno míníte za své volební ob-
dobí změnit a dokázat?
Je spousta věcí, které by byla potřeba 
změnit nebo alespoň ovlivnit. Jako tře-
ba obnovení nočních linek nebo nerušit 
kavárnu Solnice, ale člověk si musí vyty-

čit cíle, které může dosáhnout, tak začnu 
řádnou oslavou titulu českých hokejistů.  

Kromě královského titulu jste ale zís-
kal i další ceny... Jak Vám slouží? Kam 
se vydáte se svou zpáteční jízdenkou 
od Student Agency?
Ceny jsem ještě nevyužil, ale až přijde 
čas, tak si je určitě pořádně užiji. Kam 
bude směřovat moje cesta, to je ve hvěz-
dách. 

Jaký je Váš ctěný názor na to, že se už 
řadu let drží u moci vlastně pouze Jí-
rovcovci? 
Jako zástupce Jírovcovců jsme za to ur-
čitě rád, Jirsíkovci jsou dobrým a vytrva-
lým soupeřem. Ale někdo musí být lepší. 

Letos byla v rámci majálesových slav-
ností poprvé možnost majálesových 
sňatků. Využil jste ji? Můžeme se těšit 
i na královnu? A kdo je vlastně ta zá-
hadná kráska z loď ky? 
Majálesové sňatky byly skvělý nápad, 
ale jelikož byl Majáles plný zamilova-
ných párů a tudíž  byla před oddávacím 
altánkem skoro pořád obrovská fronta, 
tak jsem tuhle možnost nevyužil. Záhad-
ná kráska byla Marťa Špačková, bez kte-
ré bych se králem Majálesu stát nezvládl.

 Emma Vrbová

z herny kavárnou
 Na  konci Krajinské ulice u Marián-
ského náměstí se nachází nově vyde-
signovaná kavárna Placidus. Původně 
se na  jejím místě nacházel prapodivný 
tmavý nonstop. To je ovšem minulos-
tí, nyní celoprosklená nudlovitá stavba 
září v odlescích slunce.
 Příchod a prvních pár minut v kavár-
ně mě lehce zaskočil. Nalevo vysoce po-
stavení manažeři dojednávající smlou-
vu, napravo fešný emigrant pokuřující 
cigaretu a před sebou piccolo. Má prv-
ní reakce - „Kam jsem to zas vlezla?“.
 Ovšem styl se této kavárně upřít 
nedá, kombinace bílé podlahy, kontra-
stujícího červenočerného koženého 
nábytku a  červeně vymalovaných stěn 
podporující váš apetit, tudíž vaši peně-
ženku, byla sázkou na jistotu.
 Obsluha je vybavena přenosným číš-
nickým terminálem pro zapsání vaší ob-
jednávky a  vybrat si zde můžete z  růz-
ných druhů baget, salátů, těstovin, pa-
lačinek a dortíků v obrovských proskle-
ných vitrínách a k tomu zvolit i z nepře-
berné nabídky nápojů, mezi kterými 
jsou i kvalitní vína nebo aperitivy.
 A proč zrovna Placidus? Denně k po-
lednímu menu (za  75 Kč) dostane-
te i  porci zmrzliny zdarma, za  samo-
zřejmost je tady považované tzv. take 
away, což znamená, že každý vámi vy-
braný chod je možné i zabalit a odnést 
s sebou. O všedních dnech otvírají v půl 
osmé a zavírají o deváté večerní, a pro-
to se v  Placidusu můžete zastavit jak 
na ranní kávu, tak večerní posezení s pl-
ným připojením k sítí wifi.

Dita Penzová / Foto: D. Penzová

 Oslava studentstva a mládí letos trva-
la týden. Ač je naše redakce dosti počet-
ná, ani my jsme nemohli naplnit ambici 
projít, vyslechnout, vykoukat a  zrecen-
zovat všechno.
 A tak mi dovolte nechat zablyštět dva 
střípky. Ona to taky není žádná legrace 
si něco vybavit, když majálesové veselí je 
rázu, jakého je, že? 
 Ve středu 5. května jsem k večeru do-
razila do Solnice. Šla jsem z vernisáže vý-
stavy mladých výtvarníků Juissance (kte-
rá proběhla v SUDu) a možná trochu pr-
šelo a  možná se mi to jen zdálo. Těši-
la jsem se na dEad rock stAr. Respektive 
netěšila bych na dEad rock stAr, protože 
jsem neměla ani potuchy, co a kdo to je, 
ale když jsem si přečetla popisek „Canny 
z Obří broskve sólo“, mé srdce zaplesalo. 
 Znáte tu písničku o  opravdové lás-
ce? Zpívá se v ní, že ta opravdová láska 
je jen jedna a že ji má Honza Nedvěd při-
vázanou v kůlně, chodí tam za ní s jídlem 
a někdy na ni také křičí, pak zase mluví 
vlídně. A celý ten příběh končí tím, že ta 
opravdová láska by mohla utéct, ale ne-
chce, protože by pak byla sama. A mně se 
nechtělo věřit, že to Canny myslí vážně. 

 Ptala jsem se ostatních návštěvní-
ků, jestli tomu rozumí, a oni povídali, že 
o tom ani neslyšeli, ale že se přece můžu 
zeptat Cannyho, je to ten kluk u  stolu 
pod schody s  velkými sluchátky kolem 
krku. Vlastně jsem se trochu bála odpo-
vědi, ale i přesto jsem se zeptala.
 „Ježíši, to ne,“ zděsil se, když jsem se 
po  úvodním rozhovoru zeptala na  tu 
lásku v kůlně. „Myslel jsem jako narážku 
na Honzu Nedvěda. Zpívá totiž o oprav-
dové lásce a přitom se k lidem nechová 
hezky. Já bych nevěřil, že láska je někde 
v kůlně, už jenom proto, že jsem šťastně 
ženatej.“
 A tak jsem mu poděkovala a s klidem 
na duši jsem si šla pro další pití a  těšila 
se ještě víc, až začne hrát. Tento projekt 
„dEad rock stAr“ měl být něco úplně ji-
ného než Obří broskev. Jen Canny s ky-
tarou, počítačem a kaossilátorem. 
 A také že to něco úplně jiného bylo. 
Canny vystupoval hrozně stydlivě a prv-
ní píseň byla o tom, jak včera večer pře-
mýšlel, co dnes bude v  Budějovicích 
hrát. Jedna z dalších písní byla o tom, jak 
byl na Vánoce u rodičů a stýskalo se mu 
po  jeho milé. Všechno bylo protknuté 

přiměřenou dávkou elektronických zvu-
ků z počítače a kaossilátoru. O čem byla 
další písnička už nevím, protože jsem ne-
věděla, že se po mě o dva týdny později 
bude chtít, abych psala o Majálesu, tudíž 
jsem si nedělala žádné poznámky. 
 Své vystoupení Canny skončil slo-
vy, že už bude končit, abychom nepřišli 
o ohňostroj, který má za chvíli u Malše. 
 Na  ten ohňostroj jsem se podívat 
nešla. Ale o dva dny později jsem vidě-
la a slyšela úplně jiný ohňostroj a to oh-
ňostroj slov. Karel Kunrt přijel z Prahy se 
svým Kunrt blues, jež je rovněž trochu 
šmejklé country, folkem a  soulem (jak 
uvádí na svém bandzone). Tak jako tak, 
seděl s  kytarou na  židličce na  zeleném 
trávníku, za ním oranžová komba a před 
ním mikrofon a půlkruh diváků. Ve slože-
ní velmi podobném tomu, které můžete 
potkat na  koncertech NAAB (viz fotka), 
která měla na svědomí i  toto vystoupe-
ní (a  nejen toto, NAAB stage předvedla 
velmi kvalitní výběr pro trochu náročněj-
ší posluchače). 
 Třískal do  strun, chvíli křičel, chví-
li šeptal a texty jeho písní, které byly ži-
vočišné a  ze života, které vám nedali, 

abyste se alespoň neušklíbali anebo leh-
ce neusmívali. Píseň Pročužměnemilu-
ještakjakjsiměmilovalakdyžjsemtěmilo-
val sklidila neskonalý úspěch (viz fotka) 
a  ještě větší píseň Vrabci a kluci, kdy se 
všichni dozvěděli, jakže to ti kluci maj. 
Jeden z  diváků se začal bláznivě smát 
a nepřestal se smát až do konce vystou-
pení a jestli nezemřel, tak se možná smě-
je dodnes. Nikdo nevěděl, čemu se tak 
směje, a dokonce i Karel Kunrt se ho ptal 
„Hele, řekni mi, co je na tom tak vtipný-
ho?“ 
 A  toto je jediná nevýhoda Majálesu. 
Jdou na něj lidi, které hudba ani moc ne-
zajímá a pak si mezi sebou povídají, ane-
bo se hlasitě a hystericky smějí a vy pak 
nevíte, jestli jsou nemocní a vy jim máte 
podat pomocnou ruku, nebo jim dát tou 
rukou po tlamě. 
 Když Karel Kunrt dohrál, obecenstvo 
tleskalo, vyžadovalo další a další hudbu. 
Načež Karel prohlásil, že už nemá další 
písničky a  že by měl dát prostor Please 
the Trees, kteří hráli na hlavní stejdži. A ti 
se nenechali dvakrát pobízet. 

text Adéla Sovová
foto Gabriela Bošková

První tah po korunovaci? 
Pořádná oslava vítězství našich hokejistů!

Máme rádi vedlejší proudy aneb Majáles z pohledu ignoranta
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Emma vrbová
Poslední číslo sezóny a  vedení opět vy-
tahuje“ své oblíbené anketní téma „Léto 
se blíží a mě to opět tíží, jelikož opět ne-
mám žádné velké plány a  plánovací ka-
lendář je bílý nepopsaný list. Ráda bych 
předeslala, že jsem si celé ty dva týd-
ny (Ano, je to tak, pouhé dva týdny, jeli-
kož jsme profesionálové, tak pracujeme 
ve velikém presu...) skutečně lámala hla-
vu s tím, co Vám doporučit, neboť je mi 
zcela jasné, že každý z Vás si svůj koncept 
léta utvoří až podle toho, jaké typy Já na-
píšu do svých pěti řádek... Inu, letos jsem 
přišla na toto... Z úcty k tradici, vydám se 
v noci z 23. na 24. června mlčky na  lou-
ku natrhat devatero kvítí, budu přeskako-
vat ohně, hledat mandragory a  nedá se 
vyloučit, že k spánku se uložím po boku 
kentaura... Nezapomeňte ani Vy na  své 
pohanské předky, nezapomeňte ani Vy 
na Svatojánskou noc! A když začnou ony 
kýžené prázdniny, přimknu si k srdci slo-
va starého moudrého Lotranda „A hlavně 
hochu nepracuj!“ (A  to i  přesto, že jsem 
dívka...), jelikož na  tu chytrou knihu si 
budu vydělávat radši o zimních sobotách 
s kapesníkem u nosu, než se vzdát těch 
dvou zasloužených měsíců volna. Také 
cestovat se dá lacino, svěříte-li se do ru-
kou svému zdviženému palci a automo-
bilům hodných neznámých, kteří Vás 
jistojistě rádi dopraví třeba až na kraj Bal-
tu. Pokud si netroufáte, vězte, že i Vltava 
za svitu luny má své kouzlo. Jinak jediná 
akce, která by během léta stála za zmínku 
je náš Literární večer...

 Před volbami nás obklopují materi-
ály, které nás přesvědčovaly, koho vo-
lit - na  bilboardech, v  novinách, v  tele-
vizi a  samozřejmě na  internetu. Snad 
nejbouřlivější diskuze vyvolal video- 
klip Přemluv bábu, ve  kterém účinku-
jí Jiří Mádl a Martha Issová. V klipu na-
točeném Petrem Zelenkou, jak již název 
napovídá, apelují na  mladé, aby odra-
dili své prarodiče od  volení levice. My 
jsme se Jirky Mádla zeptali na  několik 
otázek právě ohledně tohoto videa.

 Kritici videa mimo jiné tvrdí, že 
klip je agresivní a urážlivý, nemyslíš, 
že by se podpora pravici dala vyjádřit 

jemněji? Kdyby tvoji prarodiče neby-
li pravicově smýšlející, váhal bys s na-
točením videa? Nezbrzdila by tě oba-
va, že je můžeš urazit?
 Pokud někomu klip přijde trapný, 
nevkusný nebo snad nechutný, nemí-
ním, ani nemůžu, nad tím polemizo-
vat. Jen mě mírně zaráží, že když si na-
dávají politici a chovají se nevkusně, tak 
všichni intelektuálové spí. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o  internet, nejsvo-
bodnější a  nejzahlcenější medium, tak 
mi tato forma přijde v pořádku a dokon-
ce vhodná. Kdybychom plánovali pus-
tit klip do veřejnoprávního média, zvo-
lili bychom formu umírněnou. Když ně-
kdo tvrdí, že jsme urazili seniory, začnu 
se horlivě ptát. Čím? Zubní protézou? 
Mozečkem v  hlavě Homera Simpsona? 
Dobrá tedy... A co ostatní obrázky? Na-
bádáme mladé, aby se vybourali ve vla-
ku? Skutečně si myslíme, že nejlepší stu-
denti, kteří odešli do zahraničí, jsou Mrá-
zek a Krejčíř? Vnímáme Fritzela jako pro-
totyp ideálního prarodiče? Nebo pana 
Kunderu jako ženský pohlavní orgán? 
Nejsou to snad jasné indicie, že se jed-
ná o nadsázku? Kdo to nechápe, chápat 
to nechce. Také nám někdo vyčítá, že 
upíráme důchodcům 13. důchod a sta-
víme do  popředí náš vlastní zájem, že 
budeme muset splácet ohromný a zby-
tečný dluh. Vezměme v  potaz situaci 

ve světě, dluhy, nejistota. Máme zákon 
o zvyšování důchodů vůči inflaci, po Lu-
cembursku jsme stát s  nejlepší schop-
ností uchránit seniory před chudobou. 
Jsou tedy důchody primární problém, 
který je třeba řešit, nebo jen politický  
instinkt populistů? A  jak může ně-
kdo tvrdit, že opatrnost v  tomto smě-
ru je hájení zájmů jedné generace? Co-
pak budoucnost se netýká i našich po-
tomků? Kdyby byli moji prarodiče sym-
patizanty ČSSD nebo KSČM, mohli by  
maximálně nesouhlasit s  politickým 
sdělením. A tím přeci nikoho urazit ani 
nejde.
 
 Řekl bys, že patří diskuze o  poli-
tice na  školy? Co říkáš studentským 
volbám, mají podle tebe smysl? 
 Zakrnělé občanské vědomí se musí 
pěstovat už na  školách. Období střed-
ní školy mi přijde jako ideální pro počát-
ky politických diskuzí. Studentské vol-
by smysl mají. Nevím, nakolik jsou jejich 
výsledky vypovídající, studenti většinou 
neřeší problémy „dospělých“, ale názor 
mít mohou a je dobré ho znát z několi-
ka důvodů. Nevím, proč se někteří sna-
žili zabránit zveřejnění výsledků těchto 
voleb. Volby se vyhlašují, hlasuje se, sčí-
tají se hlasy a pak se zveřejňují. Co tedy 
chtěli zjistit? Jestli studenti vědí, kam se 
ten papírek vhazuje či co?

 Jaká je tvoje reakce na  většinou 
vulgární a  bezobsažné příspěvky 
v  internetových diskuzích? Předpo-
kládal jsi takovou odezvu předem?
 Čekali jsme všechno, natočení kli-
pu nebylo nepromyšlené. Stojíme si 
za  ním. Reakce jsou opravdu v  drti-
vé většině kladné. Ale když s  vámi ně-
kdo souhlasí, nemá potřebu napsat troj-
stránkový fejeton a pověsit ho na inter-
net, proto ho zahltily spíše reakce ne-
gativní. Na druhou stranu se evidentně 
dost kladných reakcí proměnilo v  hla-
sy pro pravicové strany, naštěstí. Přizná-
vám, že mě výsledky voleb překvapily 
a samozřejmě potěšily.
 
 Nelituješ zpětně toho, že jsi v  kli-
pu účinkoval, už jen kvůli prohláše-
ním, která jsi musel vydat a  mono-
tónním rozhovorům, o  které jsi žá-
dán - včetně tohoto:)?
 Až takový mediální nátlak jsem sice 
nikdy nezažil, ale mediálně pod drob-
nohledem jsem od šestnácti let a naučil 
jsem se brát zodpovědnost za to, co dě-
lám a  říkám. S  důstojným oponentem 
jsem ochoten diskutovat a zamýšlet se 
nad věcmi, které říká. A vůči nadávkách 
a vyhrožováním fyzickou likvidací jsem 
obrněný zcela. Tedy nelituji.

Kateřina Dvořáková
Šárka Tůmová

 Čína se opět dostala do celosvětového zájmu nejen díky prestižní výstavě 
Expo 2010 probíhající letos v Šanghaji, ale také kvůli vlně vražedných útoků 
na děti v mateřských školkách, která se na jaře udála.
 Série začala v březnu, kdy dvaačtyřicetiletý někdejší lékař údajně zhrzen 
neúspěchy v  profesním a  partnerském životě pobodal děti, které šly ráno 
do školy. Tři z nich zemřely na místě a pět podlehlo zraněním v nemocnici. 
Ve  stejný den, kdy byl tento muž popraven, napadl v  dubnu skupinu žáků 
základní školy, opět nožem, bývalý učitel, který byl kvůli duševní chorobě 
na zdravotní dovolené. Osmnáct ze žáků a jejich učitele zranil. Poté se skokem 
z okna neúspěšně pokusil o sebevraždu a byl zatčen. Hned den poté ohrožo-
val nožem ozbrojený muž tři dospělé a 28 malých dětí v mateřské školce. Pět 
žáků školky skončilo v kritickém stavu v nemocnici. Sedmačtyřicetiletý, něko-
lik let  nezaměstnaný, útočník byl hned po útoku zadržen. Další den se ode-
hrál podobný masakr. Muž vyzbrojený kladivem vtrhl na motocyklu do bu-
dovy školky. Zde se vrhnul na děti a pět z nich vážně zranil. Další dvě popadl 
a chtěl se i s nimi zapálit. Učitelkám se ale podařilo děti mu vytrhnout. Poté, 
co se polil benzinem a zapálil, zemřel na místě...
 V  květnu přišel pátý útok. Muž s  kuchyňským sekáčkem zabil ve  školce 
sedm dětí a dva dospělé. Desítky dalších dětí byly zraněny. Sám útočník pak 
spáchal sebevraždu.
 Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by se útočníci znali. Incidenty se také 
staly v různých částech Číny. Zdá se tedy, že jednotlivé případy se odehrály 
na sobě nezávisle. Motivy útočníků zůstávají zatím nejasné. Ale možná právě 
tady se dá hledat souvislost mezi všemi případy, protože běsnění má nejspí-
še hlubší kořeny. Útočníky byly, podle čínských úřadů, duševně narušené oso-
by, frustrované svým profesním nebo osobním životem. Podle sociologů se 
zoufalí jedinci mstí násilně na společnosti. Právě smrtí nevinného dítěte přilá-
ká útočník největší pozornost. Vraždy funkcionářů už v Číně nikoho příliš ne-
vzrušují. Když ale zemřou nevinné děti, je to rána do Achillovy paty i proto, že 
rodiče dětí tak kvůli čínské politice přichází o svého jediného potomka.
 Proč jsou ale lidé v  Číně, nešťastní a  zoufalí natolik, že se mstí na  těch 
nejmenších?
 Z Číny se v průběhu několika let stala velmi silná ekonomika. Takovou ra-
zantní proměnu provází ale i rychlé společenské změny, kterým se ne všichni 
dokáží přizpůsobit. Miliony Číňanů si stěžují na rostoucí propast mezi bohatý-
mi a chudými, korupci nebo bezpráví v zemi. Dovolat se spravedlnosti a svých 
práv v nesvobodném státě je pro člověka, který si to nemůže dovolit, téměř 
nemožné. V Číně žije více jak miliarda obyvatel. Velký důraz je v této zemi kla-
den na úspěch. Jedině pokud jste úspěšní, můžete mezi masami lidí vynik-
nout a přispívat k prosperitě státu, která je nadevše. S rostoucí nezaměstna-
ností a  neúspěchem roste i  počet lidí s  psychickými potížemi. Odpovídající 
odbornou pomoc však v Číně dostane pouhých 9% dospělých.
 Za této situace není ani příliš nápomocná práce médií, protože zveřejňo-
vání takovýchto útoků může inspirovat další možné pachatele, kteří budou 
útočníky napodobovat. Brutální vraždy jsou velkým problémem také pro čín-
skou vládu, která se snaží svou zemi prezentovat jako spokojenou harmonic-
kou a funkční společnost.
 Podobnou sérii útoků Čína zažila už v roce 2004. Rodiče se začali o své děti 
znovu bát. Zvýšení ostrahy škol ale není ten nejlepší způsob, jak dalším vraž-
dám dlouhodobě předejít. Nejdůležitějším problémem totiž není nedostateč-
ná ochrana dětí, ale život v nesvobodě, od něhož se vše odvíjí.

Tereza Lehečková

 Byl to jeden z mnoha všedních zamra-
čených a  deštivých dnů, jakých letošní 
jaro přineslo bezpočet, avšak v azylovém 
domě Filia v Č. Budějovicích zářilo mnoho 
malých sluníček najednou.
 V rámci projektu na seminář společen-
ských věd jsme se se spolužačkami Barbo-
rou Hruškovou a Karin Hambalíkovou roz-
hodly uspořádat zábavný program pro 
malé děti společně se slečnami z  kvart: 
Magdalenou Kuntovou, Kristinou Řežáb-
kovou a  Sárou Tošnerovou, které s  tímto 
nápadem na projekt, tentokráte na hodi-
nu občanské výchovy, vlastně přišly a my 
jsme jim pomohly pouze s realizací.
 Všechny jsme byly ten den poněkud 
nervozní, někdo více, někdo méně, ale 
musíte sami uznat, že představa party ma-
lých dovádějících, pištících, ječících... „dě-
tiček“ vyvolává přinejmenším respekt. 
 K  tomu všemu nám bylo podezřelé již 
to, když se nám paní ředitelka se záhad-
ným úsměvem na  rtech snažila naznačit, 
abychom se připravily na  nejhorší. „Víte, 
chce to odvahu a připravte se na to, že děti 
jsou hodně aktivní až hyperaktivní a neu-
stále vyžadují pozornost,“ varovala nás.
 Nejdříve jsem si z jejího tónu hlasu ne-
byla zcela jistá, jestli nám tyto své aktivní 
(s)chovance vůbec svěří, postupně jsem si 
však začala uvědomovat, jestli by to ne-
mělo být spíše naopak. Tedy jestli jsme si 
jisty toto riziko – trávit odpoledne s  ma-
lými ďábly – opravdu podstoupit. Přeci 
ale nejsme žádní zbabělci! Navíc nás bylo 
šest, takže bychom si mohly snadněji krýt 
záda.
 Hravé odpoledne tedy nakonec pro-
běhlo, a ať byly naše představy o průběhu 
jakkoli divoké, takový úspěch jsme oprav-
du nečekaly. 
 Program byl zahájen úderem třetí ho-
diny odpolední s  cílem na  dvě hodiny 
zabavit všechny malé účastníky akce,  

kterých se sešlo okolo patnácti.
 V  úvodu jsme si zahráli několik sezna-
movacích her a potom pokračovali s kla-
sikami, které jistě všichni znáte ze šťast-
ných dob prožitého dětství v mateřských 
školách. Tyto hry byly společné, avšak ne 
všechny děti se musely zapojit. Pro ty, pro 
které se daná hra nezdála býti natolik za-
jímavá, aby jí věnovaly svou drahocennou 
pozornost, byly připraveny omalovánky 
s  pastelkami, aby mohly projevit své in-
dividuální umělecké cítění. Zatímco tedy 
některé děti běhaly kolem židliček a zbě-
sile se snažily uchvátit volné místo, kdyko-
liv přestala hrát hudba, jiné – ty umělečtě-
ji založené – tvořily abstraktní díla, která 
budoucnost jistě ocení.
 Další důležitou, byť neplánovanou částí 
programu, byl tanec. Zejména malé sleč-
ny pro nás měly – jako překvapení – při-
pravené taneční sestavy, které byly oprav-
du pozoruhodné. Tleskaly všichni a  po-
stupně jsme se zapojovaly do  velkého  
tanečního kola. 
 Kvůli neustálé touze tančit jsme přizpů-
sobily i některé hry. „Nejvíc se mi dneska 
líbila tancovaná židličkovaná, protože se 
při ní tancovalo a  vyhrála jsem lentilky,“ 
dokazuje správnost této volby malá Juli-
ánka.
 To, že čas je neúprosný, nám bylo při-
pomenuto i  onen den, když ručičky na   
hodinách náhle ukazovaly pět odpoled-
ne a my se loučily se všemi malými rato-
lestmi, které nás obdařily svým úsměvem 
a objetím.
 A  tak my závěrem dovolte jeden tip 
na skvěle strávené odpoledne – pokud za-
jdete do  azylového centra Filia, najde se 
zde spousta dětí, které budou šťastné už 
jenom za to, když jim pustíte hudbu a bu-
dete jim věnovat svou pozornost. Ony vás 
dostanou. Věřte mi.

Pavla Nejedlá

„zakrnělé občanské vědomí se musí 
pěstovat už na školách,“
                                je přesvědčen jiří mádl

NEŠťASTNá ČíNA z jámy lvové rovnou do ráje

Starý mácha, 
dobrý mácha
 Rok 2010 může být označován jako rok 
Karla Hynka Máchy. Právě před dvěma stov-
kami let se narodil jeden z  nejgeniálněj-
ších českých básníků, který dokázal vytvo-
řit světové dílo, ač byl potápěn soudobou 
kritikou, potápěn životem a potápěn svou 
psychikou. Sice žil pouhých dvacet šest let, 
ale zanechal, v  české literatuře nesmaza-
telnou stopu.Jak se k  němu ale dnes sta-
ví mladí lidé a studenti? Když se řekne Má-
cha, všichni řeknou Máj. Když se řekne Máj, 
řekne se – Byl pozdní večer, první máj, ve-
černí máj, byl lásky čas. A dál? Copak stačí 
znát jen první verše? Většina lidí ví, o čem 
je Máj, je tam nějaká nevěra, Jarmila se za-
bije a Vilém je popraven. Docela dobrej pří-
běh, škoda, že tam jsou ty filozofický blbos-
ti. Jenže takhle to vypadá jenom proto, že 
do nás všichni hustí, že si Máj musíme pře-
číst, je to české dědictví a že je to moc pěk-
ný...
 Ale zkuste si v květnu, když svítí sluníč-
ko, udělat čas, jít se někam zašít a přečíst si 
Máj. A přemýšlet nad tím. Co tím chtěl bás-
ník říci! O  čem to je? O  příběhu dvou lidí 
nebo o  smyslu života? Co všechno musel 
odkrýt ze svého srdce a duše, aby dokázal 
napsat něco takového? Plakal ten náš Hy-
nek, když psal Máj? Pláče ještě někdo, když 
čte Máj?
 Kritici po  vydání knihy napsali, že je 
Máj dílo špatné, že nepodporuje českost, 
že píše o něčem ohavném, o čem je netře-
ba psát. Ale Mácha stvořil něco, po čem oni 
toužili. Velkolepé světové dílo, které oni ne-
pochopili, protože byli omezeni svou čes-
kostí. Mácha sice psal česky, ale normální 
čeština to není. A  není to tím, že žil v  jiné 
době a jazyk byl jiný, ale je to tím, že jeho 
slova zní, jako kdyby byla něco nadpřiro-
zeného. Budeme se učit jeho první verše 
a budeme vědět, co je oxymorón, eufonie 
a epitety. Ale co ten chudák Hyneček? Jen 
o kapku starší, než jste vy sami, vzpomínáte 
na něj s hrdostí? S dojetím? Vždyť to byl je-
den z nás. Ještě student, mladý, nerozvážný 
bohém, který se jednoho dne rozhodl, že 
půjde, a taky šel, třeba až do Benátek. Sní-
lek, který o životě věděl víc, než padesátile-
tí kronikáři a pisatelé slovníků. Už máte po-
cit, že je Máj něčím výjimečným? Přečtěte si 
ho. A čtěte mezi řádky a přemýšlejte. Vždyť 
ten Hynek za to stojí. 

Kristýna Hulcová

foto Bára Lišková
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Dali jsme dveře na řetěz

Posluchačům k vůli

Šouravě nedopitý vzdech

Kolem preambulí

Našich osekaných těl

Kdosi stinný uletěl

Když nedopluly

Strakaté pěnkavy

Vstříc očekáváním

Soustrast nad ranní

Hrou z posedlých odstřižků

Uleptaný snový kýč

Poslušná na výšku

Vápencová tyč

Rozbitý půlměsíc

V mříži telegrafů

Ruměná od poplachu

Zděšená ulice

Na zeď poklice

Z badyánu

Na zeď přitlačená k ránu

Zubožená křeč

Jen mi neuteč

Pocit v prasklém rámu

Pocit
Elena Jelenná

Třináct

16/08/09

Třináct let máš – 
a šedivé tváře za oblaky kouře.
Nohu přes nohu 
a z bláta do louže.

Nastavils oči jak zrcadlo světu,
a ten se vyjádřil: těch grafit – těch květů!
Těch šťastnejch, co sténaly, když nepil jsi moc;
i těch, kterýms nedal víc než jednu noc.

Třináct let máš – a všechno už znáš…
Všechno jsi zkusil: zhulil ses, propil – 
vejplatu, kterou nemůžeš brát,
a přeci ji máš! A rád ji dáš!

Za těch pár gramů,
za půllitr v baru,
za prstýnek s hadem, když večer ti dá – 
za každou cetku, co nožky rozevírá…

A pak že jsme stejní?

Já žiju poznáním,
ty všechno už znáš.

Já probouzím k životu, 
a ty umíráš…

JD

Trn a květina

Trn
a na něm
květina...
ruce k slunci
prosebně upíná
a pod ní
pod ní sladce spí...
štěstí
neposlední.
Trne
dal bych ti
nové semeno
co i pod deskou kamennou
vyklíčí v krásu
jen kdybys
mé štěstí nevěznil
v hlubinách času...!

František Linduška

té holce z tunelu na trase B

selhání jedince selhání stáda
když na sklo metra přišpendlíš záda
když za sklem metra nenávist přetýká
okolní svět se nás přece netýká

selhání jedince selhání stáda
a kde byl bača když ovečka skočila?
ovečka skončila což byla zrada
a zda-li pak opilá po sobě močila?

Luciáš F. Svoboda

Svatba

Zas musím vstát ze země,
zas mám pocit trýzněného vlka
a pocity, když dívka plká.

Vylézá z díry a má tři nohy,
bojím se slunce a lehkovážné smrti.
Bojím se a ten strach mne drtí.

Známe se tři dny a už je svatba.
Svatebčané - všechny kočky z okolí
a svědek můj smrt, když dovolí.

Oddá nás muž v kápi jako noc
a nikdo, ani já, se neptá proč.
V první lavici zlovolný roztoč.

Jarní déšť přikryje mou samotu
a vina je krásna její ladné křivky.
Bolí mne oči, zírám do zářivky.

Nechci a nepotřebuji soucit koček,
jak jsi dovolila, můj s kosou svědek,
i já jsem už senilní, slintající dědek.

Známe se tři dny a už je svatba,
tvé družičky jsou bílé v šatech myšky,
už dávno nečteme zaprášené knížky

Oddá nás muž v kápi jako noc
a místo ano, zakřičím jak vlk trýzněný,
z popelu povstane po krvi žíznivý.

Zas musím vsát ze země,
zas mám pocit trýzněného vlka
a pocity když dívka plká.

Otakar Nechvátal

život brouka

dá se život nakreslit jedním tahem?
-
hrdost se zvedla ze smrtelné postele
kočka hrála na klavír
něco od Tiersena
já ustlala
okolo byla důvěrně známá vůně
holka v autobuse si četla něco z červený   knihovny
chlap naproti
jí civěl do výstřihu
všechno špatně
srnky umíraly v příkopech
do sirén ve městě
někdo pustil zlej smích
byly tři ráno
a mně se nejspíš zdály
ženský s rudě namalovanýma rtama
a černýma vlasama
někdo jim lakoval nehty
a já se společně s tím někým bála
-
dál žijem život brouka

M. M.

V malém atomovém krytě

V malém atomovém krytě
velká bomba tiká
a hodinová ručička 
stále a neúprosně utíká.

Ptáš se, jestli se mi po tobě stýská.
a já nevím, co ti na to říci.
Venku už je tma, dokonce se tam blýská.
Připadám ti asi jako v křeči.

Zapaluji další cigaretu…
Kolik už jich jen mohlo být?
Celý den je pak jak když padáš z minaretu.
A zas přijdou noční můry, až půjdu snít

A kolik mohlo být všech těch dívek?
Často dvě za noc, někdy i víc.
V hodinách se už přesypal písek,
už se ti žalem rozpaluje líc.

Ano, udělal jsem mnohé chyby
a ještě jich spoustu udělám,
vinou v tom však sám nejsem bezpochyby,
jen by mě zajímalo, kolik toho ještě podělám.

A teď ty tu se mnou stojíš,
v mém malém atomovém krytě
a já si tak v duchu přemýšlím,
kdys byla naposled v mém bytě.

Kde jsou ty staré dobré časy?
Zatím je každé ráno všechno horší…
Doufám, že dokud mi nezšedivý vlasy,
bude zas všechno v pořádku.

Ne, nechoď pryč, máme si co povědět.
Když jsem tě potřeboval, tak kde jsi byla?
Doufám, že dary co jsem ti dal, jsi nerozbila,
chtěl bych s tebou na křídlech motýla zas uletět.

V mém malém atomovém krytě
hodinová ručička půlnoc odbila.
Světla z aut svítí na silnici sytě…
A tys u mě přes noc přebyla…

Petr Valenta

kresba Ester Kmochová
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 Dnešní filmoví tvůrci musí v  době 
před čtyřiceti lety spatřovat zlatou éru. 
V sedmdesátých letech totiž o podobě 
filmu nerozhodovali ziskuchtiví produ-
centi, nýbrž samotní režiséři. Nebyli ni-
jak omezováni, měli volné ruce a na vý-
sledku to bylo vidět.
     Vzniklo množství originálních, ne-
závislých a  autorských snímků – Fran-
kenheimerovo akční krimi Francouz-
ská spojka: Dopadení, Pennův Malý vel-
ký muž nebo Peckinpahův western Pat 
Garrett a Billy Kid. Doba přála i politic-
ky angažovaným thrillerům, jejichž vr-
choly představovaly Tři dny Kondora 
a Všichni prezidentovi muži. 
     Výrazný otisk zanechal třeba Robert 
Altman se slavnou válečnou komedií 
MASH, na  kterou navázal ještě úspěš-
nější seriál, nebo Stanley Kubrick s kon-
troverzním Mechanickým pomerančem 
a  dramatickým Barrym Lindonem. Se-
dmdesátky ovládl i  Francis Ford Cop-
pola s Apokalypsou nebo fenomenální 
epickou ságou Kmotr. První díl nemohl 
být úspěšnější. Stal se svého času nejvý-
dělečnějším filmem všech dob a  získal 
i Oscara za nejlepší film. 
     Do fondu léty prověřených, kultov-
ních filmů ale přispěli i jiní. Takový Miloš 
Forman poskytl Jacku Nicholsonovi ži-

votní roli v legendárním Přeletu nad ku-
kaččím hnízdem, George Roy Hill trium-
foval krimi retrem Podraz o  podvodní-
cích Paulu Newmanovi a Robertu Red-
fordovi a matador Martin Scorsese při-
vedl na  světlo filmového světa depre-
sivního Taxikáře.
 Komediální žánr okupoval Monty 
Pythonův Život Briana (kdo se nesmál, 
není člověk), horor se pak nesl ve zna-
mení nedostižného Scottova Vetřelce, 
temného Carpenterova Halloweenu či 
Friedkinova Vymítače ďábla. Takový děs 
už dnešní tvůrci vykouzlit neumí.
     Ruku v ruce s technickou revolucí krá-
čela produkce nákladných masových 
blockbusterů. George Lucas otevřel no-
vou kapitolu filmových dějin Epizodou 
IV Hvězdných válek, jeho kolega Steven 
Spielberg zase připravil nezapomenu-
telná Blízká setkání třetího druhu. Po-
chopitelně s mimozemšťany.
     V 70. letech česká filmová scéna při-
šla o velká jména, vedle Miloše Forma-
na emigrovali třeba Ivan Passer nebo 
Vojtěch Jasný. Rozmach ale v komunis-
tických českých luzích a hájích zažila ko-
medie. Homolkovi, Marečku, podejte mi 
pero, Na samotě u lesa… Hlavní vysílací 
časy jim patří ještě dnes.

Jan Škoda

 Sedmdesátá léta v módě navazova-
la a  rozvíjela načaté styly let šedesátých, 
avšak krom nespoutaného punku, nic zá-
sadně nového nepřinesla. Počátek deká-
dy se nesl ve  znamení květinových dětí, 
etno stylu a platforem převzatých ze šat-
níků předešlého desetiletí. Neopomenu-
telnými doplňky jsou především korále, 
náramky, mohutné prsteny, květiny a brý-
le, u kterých platí čím větší, tím lepší. Mini-
sukně stále kralují v žebříčcích popularity, 
i  když v  druhé polovině sedmdesátek se 
délka sukní prodlužuje po kolena a co se 
týče střihu, triumfuje „A linie“.
 Hot pants, z  dílny Mary Quant, jsou 
další žhavou novinkou. Džínové šortky 

byly oblékány k vysokým šněrovacím ko-
začkám. Džínovina byla materiálem číslo 
jedna a největší zisk v polovině 70. let při-
nesly džíny značce Calvin Klein.
 70. léta byla érou spínacích špendlí-
ků, punkerů a Sex Pistols. Alespoň na úze-
mí Anglie tomu tak bylo. Zatím co zby-
tek Evropy prahl po přírodních tkaninách, 
jako len, žerzej, šifon, satén, hedvábí, leh-
ké úplety a bavlna, u nás v Českosloven-
sku tomu bylo naopak, zde se bojovalo 
o  lurex, krimplen a obdobné neodolatel-
né materiály. 
 Vivienne Westwood, anglická milovni-
ce punku, otevřela v Londýně v roce 1970 
butik s  názvem „Let It Rock“ se zaměře-

ním na rockovou módu, kožené oblečení, 
a  doplňky zdobenými zipy, řetězy a  por-
nografickými vyobrazeními. Inspiraci pro 
její výstřední modely hledala v  různých 
punkových klubech. Po čtyřech letech byl 
podnik přejmenován na „Sex“ a díky Vivi-
enne vznikla tzv. antimóda. Vše, co tvoři-
la, bylo společností chápáno jako nevkus-
né a dekadentní. Její tvorba přinesla po-
trhaná trička a  džíny ověšené spínacími 
špendlíky. Jméno Vivienne Westwood se 
nesmazatelně zapsalo do  historie módy 
krátce poté, co začala oblékat kapelu Sex 
Pistols.

Dita Penzová
Foto: archiv 

 Čtyři roky po  fenomenálním úspěchu 
Vratných lahví se dvojnásobný držitel Oscara 
Jan Svěrák vrací na plátna kin se snímkem, 
který (nejen) v jeho filmografii nemá obdoby. 
Novinka Kuky se vrací totiž částečně spadá 
do  žánru loutkového filmu. Na  tom by ješ-
tě nebylo nic zvláštního, kdyby Svěrák lout-
ky nefilmoval ve  skutečné, živé přírodě. Ale 
on skutečně se štábem objel celou republiku, 
hledal malebná lesní zákoutí a ty pak obsa-
dil miniaturními fantazijními postavičkami. 
Výsledek náročné a nekonečné práce může-
te teď posoudit v kinech. Režisér film poprvé 
uvedl v  předpremiéře v  budějovickém mul-
tikině CineStar, po  ní odpovídal na  otázky 
Vedneměsíčníku.
 S Janem Svěrákem se rozhovor vede sám. 
Slavný režisér vtipkuje, nešetří zajímavost-
mi z  natáčení a  potvrzuje pověst člověka, 
se kterým si herci a  štáb rozumí. Stojí pev-
ně v kramflecích, ale nechová se arogantně. 
I když by mohl – podobného úspěchu dosáh-
lo jen málo českých filmařů. Svůj film má evi-
dentně promyšlený a  zanalyzovaný do  po-
sledního detailu, je přesný profesionál. Ale 
taky asi filmová hračička. Což u  dětského 
snímku není nikdy na škodu. 
     
 Rodinný, popřípadě dětský snímek 
na  kontě nemáte. Proč jste se to rozhodl 
změnit?
Pohádku jsem chtěl natočit už dlouho. Tátu 
jsem požádal, jestli by mi nenapsal scénář, 
ale říkali jsme si, že nebudeme vymýšlet nic 
nového. Chtěli jsme vycházet z nějakého kla-
sického příběhu, ale pomalu jsme zjišťovali, 
že všechny dobré pohádky už byly natočené.

     Jak jste se tedy dostal ke Kukymu, ply-
šovému medvědu, který se přes kouzelný 
les vrací ke svému majiteli?
Po  komorních Vratných lahvích jsem dostal 
chuť vrátit se k hravé poetice Jízdy a Ropáků, 
natočit film v přírodě a dopřát si tak pravou 
radost z  filmování. Napadl mě příběh psa, 
který přežije záplavy a putuje krajinou. Spo-
lečnost mu měl dělat kámen s klackem, kte-
ří se specifickým způsobem rovněž vydáva-

jí na cestu a hlavně medvídek Kuky. Kámen 
a klacek jsem ale nakonec ze scénáře vyškr-
tl, pes byl odsunut do pozadí a hlavním hrdi-
nou se stal Kuky. Při psaní mě inspirovalo tře-
ba dílo Františka Skály, ale i můj syn Ondřej. 

    Ondřeje i svého otce jste pak do filmu 
i obsadil. Jak ta spolupráce vypadala?
Na první casting na hlavní dětskou roli jsem 
Ondru vzal, ale tam nebyl moc dobrý. Chtěl 
jsem ho jenom prověřit a  on mi pak doma 
brečel se slovy: „Já nechci hrát v žádném fil-
mu!“ Takže jsem s  ním na  chvíli nepočítal. 
Po nějaké době jsme se všichni tři Svěráci za-
vřeli na půdě, v provizorním studiu s názvem 
Tři deky, abychom natočili pomocné hla-
sy pro loutkaře. Z toho byl Ondra hodně vy-
stresovaný, ale táta mu pomáhal. Na dalším 
castingu o  půl roku později Ondra předve-
dl mnohem lepší výkon a nakonec souhlasil, 
že si v Kukym zahraje. Doslova řekl: „Tak já to 
teda beru, abychom byli víc spolu.“

    Mluvila vám rodina do natáčení?
Táta měl jen nějaké připomínky ke  scénáři, 
vymyslel třeba básničky pro zápornou posta-
vu. V dabingu jsem ho nabádal, aby byl troš-
ku ostřejší, vztah mezi Kukym a  Hergotem 
měl být pořádně napjatý. Ondra mi do  fil-
mování ani moc nemluvil, to spíš já jsem sle-
doval jeho reakce na scénář. Použil jsem pak 
i  některé jeho nápady, třeba frázi: „Jseš mi 
divnej do  vočí.“ V  zásadě je stejné režírovat 
syna jako režírovat otce. Ne úplně jednodu-
ché (smích).

    Jak jste si poradil s otázkou realizace?
Na začátku jsme nevěděli, jak udělat, aby di-
váci vydrželi sledovat mrtvé loutky. Do  pří-
běhu jsem proto chtěl zapojit živou přírodu. 
Udělat to tak, aby byla jedním z hrdinů filmu. 
Hmyz, světlo v listí, lesní zvířata, kořeny stro-
mů – to všechno měl být přirozený kompars. 
    
   Podřídil jste tomu tedy i výběr natáče-
cích lokací?
Problém byl vůbec nějaké příhodné najít. 
Třeba jsme zjistili, že nádherný Český ráj by 

ve filmu vůbec nádherný nebyl. Pak jsme ob-
jížděli chalupy členů štábu, ale i u nich jsme 
moc nepochodili, protože většinou nebylo 
vidět do  dálky. Nakonec jsme projeli skoro 
celou republiku.

    Zakotvili jste i u jihočeské Bechyně. Co 
jste tam natáčeli?
Přivedl nás tam náš modelář, který tam má 
chalupu. V blízkém lese jsou zajímavé koře-
ny, které se staly lesní hospodou. V  přilehlé 
bažině jsme filmovali zatýkání postavy Her-
gota a  některé honičky lesních aut. Les je 
majetkem panství Bechyně, ti nám natáčení 
bez problému povolili, problémem bylo spíš 
uhlídat, aby někdo ze štábu nepoškodil úžas-
né přírodní úkazy, kvůli kterým jsme přijeli.

    Máte v záloze nějakou kuriozitu ze sa-
motného filmování?
Náhodou mám (smích). Náš produkční si 
udělal legraci z Oldřicha Kaisera v roli bezdo-
movce, když mu nabídl pouhých 120 korun 
za  natáčecí den. Oldřich chvilku přemýšlel 
a pak řekl: „Za 120 korun dělat nebudu, to ne-
vystačí ani na 4 krabicová vína. Ale na 140 ko-
runách bychom se domluvit mohli.“ Oldřich 
pak skutečně dostal jen 280 korun za dva na-
táčecí dny (smích).

    Pomáhal vám při práci počítač nebo je 
všechno na plátně reálné a hmatatelné?
Všechno je skutečné. Počítač sloužil jen k od-
stranění drátků u loutek a kombinaci loutek 
se zvířaty. I my jsme se museli přizpůsobit zá-
konům přírody – třeba divoké ptáky nesmíte 

chytat, natáčeli jsme je proto ve voliéře a pak 
v počítači spojili s loutkovými postavami.

    Na  jaké z  loutek se výtvarníci vyřádili 
nejvíc?
Určitě na  kapitánu Hergotovi. Neměl vůbec 
působit lidsky, jeho tělo proto tvoří shni-
lá brambora. Záporák Anuška naopak vypa-
dá jako rozeřvaný puberťák s  širokými ústy. 
Toho nemohl dabovat nikdo jiný než Jirka 
Macháček (smích).

    Chystáte se s filmem do zahraničí?
Mluvil jsem o tom s producentem Ericem Ab-
rahamem a tomu se ta myšlenka líbila. Kuky 
ale nemůže v zahraničí mluvit česky, dabing 
je nevyhnutelný.

    Co připravujete dál? Bude mít Kuky po-
kračování?
O  druhém dílu nepřemýšlím. Kuky byl 
po  Tmavomodrém světě můj druhý nejná-
ročnější film, teď se chystám na něco snazší-
ho. Na  film s  živými herci, ty totiž na  rozdíl 
od loutek nemusíte vodit za ručičku.

    Filmovým světem teď hýbe 3D. Jaký 
máte k třetímu rozměru vztah vy?
Hodně mě lákal, když jsem byl mladší, to 
jsem chtěl udělat film pro 3D kino IMAX. Teď 
mě příjemně překvapil Avatar. Vadí mi ale ve-
likost 3D brýlí, pořád jsou značně nepohodl-
né a  brání stoprocentnímu požitku ze třetí-
ho rozměru. 3D je ale budoucnost, podob-
ný milník jako přechod černobílého filmu 
na film barevný.                                  Jan Škoda   

HUDBA
 70. léta. Desetiletí, které rozproudi-
lo vlny nově vzniklému hard rocku, dalo 
život pojmu „heavy metal“, ale také po-
chovalo kvůli smrti Jimi Hendrixe a od-
chodem Syda Barretta z  kapely  Pink 
Floyd, psychedelic rock. Navzdory od-
chodu Syda Barretta a  distancování se 
od nálepky „psychedelie“, Pink Floyd vy-
dává v letech 1973 a 1979 svoje dvě nej-
zásadnější alba – The Dark Side of the 
Moon a  The Wall. Zvuky okolí, elektro-
nika, nezapomenutelná kytarová sóla 
a melancholická nálada provázející nás 
do poslední vteřiny alba, to je nová tvář 
Pink Floydů, kterou můžeme nazvat art 
rock.

 Co se týče hard rocku, nejprogresiv-
nější kapelou byli bezesporu Led Zep-
pelin. V  70. letech vydali krom prvních 
dvou, všechny svoje desky, které jsou 
považovány za hlavní rockové milníky. 
 Hard rock se často obměňuje po-
jmem heavy metal (slovo vymyslel 
a prvně použil ve své knize Hebká mašin-
ka William S. Burroughs, zástupce Beat 
Generation). Heavy metal je ale ve sku-
tečnosti hard rock oproštěný od  vli-
vu blues. skupin, které stály za vznikem 
žánru, stojí za zmínku dvě – Deep Purple 
a Black Sabbath. Kytarové riffy byly zjed-
nodušeny, tempo písniček a  sól se po-
malu zvyšovalo a vlasy hudebníků neza-
držitelně rostly dál. Pokud vám škatulko-
vání kapel podle jednoho žánru připadá 
neobjektivní, tak jsou tu pro vás austral-
ští AC/DC, kteří vytvářejí směs zmíněné-
ho hard rocku a  heavy metalu se špet-
kou rock’n’rollu, ale zachovávají si navíc 
takový osobitý zvuk, že tu jednoduché 
škatulkování nepomůže.
 Tato dekáda by se dala také shrnout 
jako „začátek a  konec“ starého rocku/
rock’n’rollu. Pomalu zde ustupuje vliv 
jazzu a  swingu, který v  budoucích le-
tech vymizí bohužel z  hudebního ma-
instreamu úplně. Nastupují léta 80. 
léta plná začínající alternativy, metalu 
a diskokoulí.

Zdeněk Lhotka

myška zlodějka
 
Myslíte si, že České Budějovice jsou měs-
to, kde se nedá zažít žádné dobrodružství? 
Pokud ano, tak se mýlíte. Je tu totiž Myška  
zvaná Zlodějka...
 Je sobotní ráno, když mi na  stole za-
zvoní mobil. A nevolá nikdo jiný, než kole-
ga Grysom. Na tenhle okamžik jsem čekal 
už týden, dnes to konečně přišlo! Jedeme 
odlovit Myšku! 
 Dali jsme si slovo u  Rabenštejnské 
věže. Tady je shodou okolností také keš-
ka. Odlovíme ji a  pak už na  MTB mašíru-
jeme ke Kulturnímu Domu Metropol. GPS 
nás vede skrz podchod a u širokého tem-
ného tunelu do  podzemí nás pípnutím 
upozorní na přiblížení k cíli na sto metrů. 
Z hintu (angl. nápověda) víme, že schrán-
ka je schovaná pod Senovážným náměs-
tím ve  Zlaté stoce. Ptáte-li se, kde by se 
Zlatá stoka na Senovážném mohla vzít, je 
tu jednoduchá odpověť. Kvůli vybudování 
silnice a kulturního domu musela být v 60. 
letech minulého století zasypána. Aby 
mohla dál protékat byl prostor nad ní za-
pečetěn betonovými deskami. Na povrch 
vytéká u Biskupského Gymnázia a dál teče 
podél hradeb až ke Zdravotní škole, kde se 
střetává s Malší. Společně se pak u Dlou-
hého mostu vlévají do  Vltavy.
 S kolegou Grysomem jsme se domlu-
vili, že zatímco jeden půjde dovnitř tunelu 
a přinese kešku, druhý zůstane na břehu, 
aby ohlídal bicykly. Popřál jsem mu dob-
rý lov a sledoval, jak siluleta jeho zad mizí 
v  temném chřtánu vodního tunelu. Asi 
po  čtvrt hodině napjatého očekávání se 
za  ohybem vynořilo světlo. Když Grysom 
vylezl, byl mokrý až k pupku. Vychutnáva-
je si pocit vítězství, zapsal se do  logboo-
ku, já samozřehjmě taky, ale svůj díl prá-
ce jsem měl teprve před sebou. Teď tedy 
bylo na  mě, abych Myšku odnesl zpátky 
do jejího doupěte. 
 „Bacha na  netopýry a  parádně velký 
pavouky,“ houkl na  mě Grysom, když mi 
házel baterku. „A taky na vostrý kameny!“ 
slyšel jsem ho, ale to už jsem byl v „náladě“ 
lovce a mé smysli se soustředili jen a  jen 
na cíl...
 Asi po třiceti krocích, kdy bylo ještě vi-
dět bez baterky, jsem se ocitl za ohybem 
a  tudíž také v  naprosté tmě. Kolem mě 
hučela studená voda, o  chodila se otíra-
ly slizké „věci“ a  malí vyděšeně  vřískající 
netopýři pořádali nálety na mou baterkou 
osvícenou hlavu. Až do téhle chvíle jsem 
nikdy nepřemýšlel o tom,  jak je  zajímavé 
pozorovat kokony pavouků visících jako 
krápníky ze stropu. Opravdu pěkný a  in-
spirativní pohled. 
 Konečně asi po  sto metrech narazím 
na  velkou růžovou myšku, vysprejova-
nou na mokré zdi. Její Tlapka ukazuje pro-
ti proudu k olověné přítokové rouře. Všu-
de jsou pavučiny a myší bobky - to nemů-
že být nic jiného než myší pelech! Pomys-
lím si a s keškou v  ruce se brodím k  rou-
ře. Ano, otvor ve zdi, dostatečně velký pro 
schránku. Než ji tam vložím, všimnu si pa-
vouka, velkého jako palec u  nohy, kte-
rý visí na svém trůnu uprostřed síťového 
království. Nechtěl bych být tou keškou...
opravdu ne..
 Následuje cesta zpátky. Když vylezu 
na břeh, čeká už kolega u kol a směje se 
od  ucha k  uchu. Ukazuje mi seznam ke-
šek, které máme v plánu dnes ulovit. Jedi-
né, co o něm můžu říct, že byl dlouhý...
 Domů jsem se dostal kolem deváté ho-
diny večerní a když jsem v posteli propočítá-
val najeté kilometry, bylo jich bezmála sto.

  František Linduška

Tvůrčí svoboda i triková revoluce

Z n á m k a  p u n k u

Režírovat syna je stejné jako režírovat otce
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Duben
Red Light Fever
Taylor Hawkins and 
the Coattail Riders
Žánr: 
Alternative Rock/Pop
 Tento vedlejší pro-
jekt moc lidí v  České 
republice asi znát nebude. Taylor Hawkins vět-
šině lidí neřekne nic, sousloví Foo Fighters už 
zcela jistě ano, a Taylor Hawkins je bubeník prá-
vě z této kapely.
 Srovnáváním s  FF se asi nevyhnu, ale ono 
to ani jinak nejde. Vliv je tam veliký, ale není 
to zase tak na škodu. Album je koncepčně ře-
šené dobře. Skladby jsou poskládané tak, aby 
nenudily a CD neznělo celé stejně a nesplynulo 
v jednu kouli čehosi. Ovšem problém je v tom, 
že si poslech desky dokážu představit napří-
klad jako hudební doprovod při čtení, do auta, 
atd., ale ne jako plnohodnotnou činnost, která 
by zabavila plných 46 minut. O hudební strán-
ce asi nemá cenu pochybovat. Hawkins na des-
ce mimo bicích zpívá veškeré vokály (hlasem 
připomíná opět Foo Fighters - zpěváka Davea 
Grohla) a  zvládá i  hru na  klavír a  kytaru. Post 
baskytaristy zde zastupuje bývalý basák do-
provodné kapely Alanis Morrisette, Chris Cha-
ney. Oproti minulému stejnojmennému albu 
tady cítím mírný posun do tuctovosti. Ale i pře-
se všechny zápory doporučuji si desku alespoň 
poslechnout a  ochutnat tak alternativní verzi 
alternativních Foo Fighters.

Květen
Night Train (EP) Keane
Žánr: Electronic/Pop
 Keane patří be-
zesporu mezi nejlep-
ší současné elektronic-
ké kapely kombinující 
tento styl spolu s pop/
rockem. Avšak na novém albu se to tak již nedá 
říct. Ona to vlastně není další řadová deska, 
ale jakási výplň prázdného místa po  posled-
ní úspěšné desce Perfect Symmetry nahráva-
ná během tour k zmiňované desce z velké části 
v noci ve vlaku (proto název Night Train). 
 Já osobně to EP také vnímám jako takovou 
ochutnávku nového směru, kam zřejmě budou 
další desky Keane v  budoucnu směřovat. Do-
posavad jsem byl u Keane zvyklý na originální 
klavírní melodie, kterých bylo povětšinou plné 
celé CD, na novém EP tomu tak není (až na zá-
věrečnou tečku My Shadow). Bohužel či bohu-
dík? Myslím, že je to věc vkusu, pro mne však 
zcela jistě bohužel. Nicméně to neznamená, že 
by EP nestálo za  nic, to samozřejmě ne! Chyt-
lavé, hezky vtíravé melodie zůstávají, ale jsou 
převážně hrané na syntetizátor. Chapinovo jas-
ný hlas zůstává stejně zajímavý a nemonotón-
ní, jako pojistku si však na EP pozvali pár hos-
tů na pomoc s vokály a song Your Love zpívá 
dokonce celý Timothy James Rice-Oxley, druhý 
leader Keane.
 Deska je určena především širšímu publi-
ku a myslím, že se zalíbí více lidem než přede-
šlé desky, na druhou stranu možná díky tomu-
to výtvoru Keane pár fanoušků naopak ztratí.

Zdeněk Lhotka

Black Eyed Peas... tahle střeštěná partička je 
v dnešní době fenoménem. Fanoušci, ale i část 
kritiků jasně uznává, že tahle skupina nemá 
problém s  formou či stylem podání písně. 
Chytlavé, dokola opakující se melodie rozprou-
dí krev a donutí k pohybu většinu posluchačů. 
Koho pak „zajímá“ nějaký zpěv? 

Tahle americká hip-hopová skupina vyje-
la krátce po představení svého nového alba The 
E.N.D (což neznamená konec „pěvecké“ kariéry, 
ale zkratku The Energy Never Dies) na World Tour, 
v  rámci kterého byla jednou z  mnoha zastávek, 
a to 26. května, i naše krásná stověžatá Praha. 

Black Eyed Peas má na každém obydleném 
kontinentu dost početnou fanouškovskou zá-
kladnu a  ani v  Čechách tomu není jinak. Vel-
mi mě překvapilo to neskutečné odhodlání vy-
stát několika hodinové fronty kvůli co nejlep-
ším místům, tedy co nejblíže pódiu. Nemálo fa-
noušků by mi jistě závidělo, konec konců ani já 
jsem tomu nemohl uvěřit, že k  nejlepším líst-
kům přijdu jako slepý k houslím. 

Vlastně ne tak úplně. „Stačilo“ se zapojit 
do soutěže Mtv a natočit videoklip na nejhra-
nější píseň I Gotta Feeling. Redakce pak vybra-
la TOP 14, ze které lidé na webových stránkách 
Mtv.cz vybrali 5 nejlepších. Vidina těch nejlep-
ších lístků a  osobní setkání s  Black Eyed Peas 
nalákala spoustu lidí, a  proto mluvím o  štěstí, 
že jsem zrovna já vyhrál.

 Přestože koncert začínal ve 20 hodin, větši-
na fanoušků se tísnila před vchody už o dvě ho-
diny dřív, společně s dalšími výherci jsme byli 
odvedeni do šaten O2 arény, kde jsme se měli 
setkat se skupinou. Po  dlouhém výčtu zákazů 
a  příkazů, jak se zachovat při setkání, nás od-
vedli na chodbu před šatny skupiny a za asis-
tence českých i  amerických bodyguardů pro-
běhlo naše velice krátké setkání a focení.  

Připadal jsem si jako v  cukrárně, a  to ješ-
tě zdaleka nebyl ochutnávkám konec. Show, 
která dokázala naplnit pražskou O2 arénu až 
po  okraj, odstartovala předskokanka, porot-
kyně britského X Factoru Cheryl Cole. Bohužel 
až na prezentaci svého krásného těla divákům 
v aréně nic nenabídla. V publiku se často ozý-

valy narážky na její špatný zpěv a její 45minuto-
vé vystoupení bylo pro většinu nudnou přede-
hrou. Celé publikum zpozornělo až úderem 21. 
hodiny. Ohromné pódium, vytvořené z ohrom-
ných stěn, které byly pokryté LED diodami 
a celkově vypadaly jako ohromné obrazovky, se 
rozzářilo do zelena a odkazovalo na obličej zná-
mý z CD obalu. Čtveřice frontmanů doslova vy-
rostla z pódia a na úvod zazpívala „starou-zná-
mou“  Let´s Get It Started s přidaným skando-
váním „Czech Republic“.

Dál následovaly pecky známé z nového alba, 
rádia nebo ty už dokonale ohrané. Každá píseň 
byla doprovázená světelnými, tanečními či la-
serovými efekty. Asi největším překvapením 
byla projížďka rapera Taboo  na motorce (která 
byla velice podobná motorce z  připravované-
ho filmu „TRON Legacy“) těsně nad hlavami di-
váků v sektoru stání. Velmi atraktivní také bylo 
sólové představení každého ze členů skupiny, 
první se představil  apl.de.ap s písní Bebot, což 
v jeho rodné filipínštině znamená „krásná žen-
ská“, vystoupení doplnil o  pár akrobatických 
kousků a celé to pak završil poklonou pro české 
ženy, za kterou byl odměněn velkým aplausem. 
Následovalo vystoupení jediné ženy v skupině 
- Fergie. Zpěvačka byla obdivovaná převážně 
mužskou částí obecenstva, vybrala si písně ze 
svého sólového alba. Při refrénu písně Big Girls 
Don‘t Cry duněla celá aréna společným chorá-
lem. Poslední se představil DJ Will.I.Am, ukázal 
své umění s DJ pultem nad hlavami diváků. 

Konečná část začala monstrózním výsko-
kem z  pódia, který měl původně v  plánu sa-
motný  Michael Jackson. Mega show vyvrcho-
lila písní I Gotta Feelin, při které 10 děl rozmíst-
něných různě po aréně vystřelila barevné kon-
fety mezi diváky. 

Black Eyed Peas skončili se slibem, že v Pra-
ze nejsou naposled. Tenhle koncert zanechal 
v každém emoce, tímto bych ještě jednou rád 
poděkoval všem, kteří se obtěžovali poslat 
mému videu pár hlasů a umožnili mi zhlédnou 
tuto jedinečnou show, která připomínala ma-
tějskou pouť bez centrifugy.  

Ondřej Rošický

 Vltava, žádná jiná řeka není propojena s osudy českých zemí tolik 
jako právě ona. Dnes ji bereme jako samozřejmou součást naší kraji-
ny, ale jaký byl vztah mezi lidmi a řekou v průběhu dějin? Co k ní cítili, 
jak se k ní chovali a jak ji uctívali? I o tom vypráví česká kniha, která je 
poctou této řece a nese její starý germánský název Wilth Ahwa - Divo-
ká řeka. 
 Tým autorů stvořil dohromady sedm povídek žánru historické  
fantasy vztahujících se k Vltavě v  různých obdobích, všechny v  jed-
nom svazku s  působivou ilustrací vnadné ženy, symbolizující samu 
řeku, na obálce od Romana Kýbuse. 
 Po krátké předmluvě knihu otevírá první povídka jediné zástupkyně něžného pohlaví Lucie Ku-
čerové Řeky z doby bronzové, líčící jak Bílý obr (Labe) získal dolní tok bohyně Wilth Ahwy. Hlavní 
postavou následující Krve divoké řeky je Řek Pýtheas. Setkává se s lidem keltoi a jeho osud se kříží 
s osudem Vltavy ve čtivém příběhu Zbyňka Holuba. Zdeněk Beneš zase nechává v Markwartu své-
ho hrdinu, germánského mladíka probudit prokletí zapomenutých keltských bohů. Mnata z Dule-
bů je povídka milana Brabce z dob Slovanů o muži, který se vrací chránit svůj kmen, který ho před 
lety zavrhl, i za řekou, se kterou je spřízněn.
 Jan Č. Galeta  přivádí na scénu knížete Bořivoje a střet pohanského božstva s novou křesťan-
skou vírou z Velké Moravy v Hněvu Řeky, kde zjistíte, že Vltava může být i zlá a panovačná.  Ani v L.P. 
921, krátkém příběhu o boji jednoho člověka proti moci majestátného toku, ji nelíčí Míla Linc jako 
milou a přející bohyni. Celý sborník zakončuje společné dílo dvou autorů a asi nejnápaditější po-
vídka Bludička o stavbě prvního chrámu na soutoku Malše a Vltavy, která po svém objasňuje, kde 
se vzala kamenná žába na stěně dominikánského kláštera v Českých Budějovicích. 
 Za doslovem Zbyňka Holuba doplňuje knihu ještě několik fotek ze zákoutí divoké řeky. Celkově 
působí zajímavě už první povídka, a co se kvality týče, další mají spíše vzestupnou tendenci. Těm, 
kteří mají k této řece nějaký vztah nebo jen mají rádi historickou fantasy, se bude pravděpodobně 
Wilth Ahwa líbit.                                                                                                                                     Tomáš Erhart

A je to tady. Filmové léto. Zářivé. Náklad-
né. Výbušné. Efektní. Na krasojízdu hol-
lywoodských velkopodívaných netrpělivě 
čekají jak losangeleští účetní, tak masy pop-
cornuchtivých diváků. Ti první chtějí inkaso-
vat minimálně devítimístné částky, ti druzí 
vyžadují nezávazné a nevázané pobavení.

Obě skupiny s  nejvyšší pravděpodob- 
ností uspokojí jiskřivý Sex ve městě 2, 
rozvíjející osudy zbožňovaného newyorské- 
ho ženského kvarteta ze slavného seriálu 
a výjimečně povedeného filmu z  roku 
2008. Všechny příběhové linie v  něm sice 
byly ukončené a dámy už tehdy nebyly 
nejmladší (čtyřiapadesátileté Kim Cattrall 
už nepomáhá ani kouzelná dvojice botox/
photoshop), snímek ovšem vydělal majlant. 
A železo se má kout, dokud je žhavé. Ve 
dvojce hrdinky mj. vytáhnou paty (pardon, 
střevíčky od Manola Blahnika) z NY, aby nad- 
zvedly mandle arabskému světu v Abú Dhabí 
- tam je ovšem zaskočí Carriin expřítel Aidan. 
Přítomny budou samozřejmě i tuny šatstva, 
obuvi a luxusního zboží. Exhibice Prady, 
Gucciho nebo Vuittona ale nikdy v  Sexu ve 
městě nestály na prvním místě. Prim vždycky 
hrála hořkosladká pravda o vztazích. A vtip.  
A nadhled. A ironie. Snad na to všechno holky 
nezapomněly.

Jako laciná náhražka potom ve světle 

Sexu působí zbytek hollywoodských 
komediálně romantických pohádek – 
v  Záložním plánu vrcholně nesympatická 
Jennifer Lopez kopíruje Carrie a spol.  
a pokouší se (neúspěšně) vést dialogy o depi-
laci vaginy, Dopisy pro Julii doručuje Aman-
da Seyfried, která už tradičně nehraje, jenom 
poulí oči, a aby toho nebylo málo, Sexy 
čtyřicítku zosobňuje Catherine-Zeta Jones 
(ehm). Ta alespoň figuruje v nadprůměrném 
dílku, Čtyřicítka zajímavě kombinuje drama 
s  romantikou. Vyšší mety by mohla dosáh-
nou i “pánská” komedie Dostaň ho tam! od 
tvůrců Kopaček, v níž se obézní upocený asis-
tent Jonah Hill pokouší dopravit zhýralého 
rockera Russella Branda z Londýna do LA.

Pravou chlapskou zábavu ale tohle léto 
obstarají jiní borci. Do kin se totiž chystají 
hned dvě akční týmovky a obě už teď ve 
fanouškovských kruzích zvedají ohromnou 
vlnu očekávání a nostalgie. Na 80. léta, dobu 
vysvalených řezníků, dává vzpomenout 
naprosto unikátní projekt Expendables 
– Postradatelní, v  němž se akční all-stars 
team (teď se podržte) Stallone, Lundgren, 
Schwarzenegger, Willis, Statham, Li, Couture, 
Rourke ad.  pokusí svrhnout jihoamerického 
diktátora. Je třeba psát něco víc? Snad jen, 
že čekáme nářez desetiletí. Osmdesátky po-
tom patřily i legendárnímu seriálu A-Team, 
v  jeho novém celovečerním remaku pod 
taktovkou Joea Carnahana budou prchat 
před americkou vládou nebo skákat v tanku  
z letadla třeba Liam Neeson nebo Bradley 
Cooper.

Pamatujete na Tarantinovu a Rodriguezo-
vo poctu všem béčkům Grindhouse? K  ní 
byla přilepena řada fiktivních trailerů, jeden 
z  nich však zaujal natolik, že se teď dočkal 
celovečeráku. Řeč je o Machete, řádně kr-
vavé a řádně stylové cestě za pomstou Dan-
nyho Treja, lemované třeba Stevenem Seag-
alem, Robertem De Nirem, Jessicou Albou 
nebo Lindsay “jednou nohou v kriminále” 

Lohan. Podtitul? They just f*cked with the 
wrong Mexican…

Kadence letní akce však ani zdaleka 
nepolevuje. Pod titulem Zelená zóna ne-
hledejte žádnou ekologickou agitku, nýbrž 
nekompromisně dynamickou honbu za (ne)
existujícími Saddámovými zbraněmi hro-
madného ničení. Pokud vás bournovský 
režisér Paul Greengrass a Matt Damon přinutí 
u Zóny napětím nedýchat, Pierre Morel a 
John Travolta vás Bez soucitu uspí. Jejich 
cesta pařížským podsvětím totiž naprosto 

nedává smysl a kupředu ji nepopohání ani 
žádná jiskra či náboj – což zamrzí ještě víc 
ve světle strhujících 96 hodin, Morelova 
předchozího snímku.

 Akčňák dokáže v  Hollywoodu utáhnout 
asi jen jedna žena. Superhvězdná Angelina 
Jolie se v thrilleru Salt blýskne jako agentka 
CIA, kterou nařknou z  přípravy atentátu na 
prezidenta USA. Podle traileru můžeme dou-
fat ve svižnou jednohubku s  pár skoky přes 
kamiony. A v  to, že Angelina ten neslušivý 
blond přeliv odhodí už v prvních minutách. 

 Brangelině se do pokračování Mr. & Mrs. 
Smith nechce, žánrovou škatulku proto musí 
naplnit jiní. Jiskřit i vybuchovat to bude mezi 
Tomem Cruisem (jež byl shodou okolností 
původně zvažován do hlavní role v  Salt) a 
Cameron Diaz v  akční oddechovce Zatím 
spolu, zatím živí, podle podobné žánrové 

šablony pojedou i Vrahouni Ashton Kutcher 
s Katherine Heigl. Bez vzájemné chemie ale 
daleko nedojedou.

Filmové léto potom vyvrcholí 22. červen-
ce. V ten den do kinosálů vpluje vlajková loď 
letošních blockbusterů, akční sci-fi thriller 
Počátek režiséra Temného rytíře Christophe-
ra Nolana. A nemá menší ambice, než se stát 
novou kultovní klasikou. Sofistikovaný příběh 
o  zloději snových myšlenek, který teď musí 
informaci do  mozku naopak vnuknout, rá-
mují velkolepé triky (200 milionový rozpočet 
byl evidentně vytěžen do posledního dolaru) 
a zdobí ho hvězdné obsazení v čele s Leonar-
dem DiCapriem, Marion Cotillard a  Michae-
lem Cainem. Počátek vypadá už na papíře tak 
snově a  dokonale (mrkněte ještě na  trailer, 
mě mrazilo v zádech týden), že výsledný sní-
mek budí rovnou očekávání filmové nirvány. 
A Nolan jich nám už pár dopřál.

Další trikové velkofilmy už tak lákavě 
nevypadají. Jsou totiž pro děcka. Čarodějův 
učeň s Nicolasem Cagem a Jayem Baruche-
lem připomíná dražší sequel sterilní pohádky 
Percy Jackson, Poslední vládce větru od 
(skoro odepsaného) M. Night Shyamalana 
zase působí tak bizarně (hrdinové jsou divně 
oháknuté, kung-fu nadané desetileté děti 
se svítícími šipkami na hlavách), že prostě 
nemůže uspět a stát se letním hitem.

Na mladší ročníky, respektive peně- 
ženky jejich rodičů cílí i letní animovaná 
havěť. A svůj cíl asi nemine. K  Toy Story 3 
jistý blogger připojil výjimečně výstižnou 
frázi “Who cares if it´s good, it´s in 3D!” Stejný 
slogan dokonale pasuje i k animáku Shrek: 
Zvonec a (díkybohu) konec. Zatímco hračky 
od Pixaru pravděpodobně všechny ohromí i 
na potřetí, čtvrtý zlobr již zavání laciným mlá-
cením prázdné slámy. Té sérii došel dech už 
u trojky. Alternativu k americkému 3D zboží 
reprezentuje francouzský Iluzionista od 
tvůrců kouzelného Tria z Belleville. Jejich fan-
tazie nikdy neznala hranic.

Rodinkám s  dětmi se nebude podbízet 
drsná a krvavá fantasy Solomon Kane, chuť 
si spravíte i u sympatického béčka Predátoři 
nebo neotřelého fantazijního dramatu On-
dine o rybáři Colinu Farrellovi, v  jehož sítích 
uvízne mořská panna.

Původně jsem chtěl Twilight ságu: Za-
tmění ignorovat, podle traileru ale re žisér 
David Slade vykazuje (byť minimální) snahu 
seškrtat část prázdných patetických plků bez 
kapky nadhledu a naopak přidat trochu akce. 
A proto si místo v přehledu zaslouží. Kristen 
Stewart sice bude zase přerývaně dýchat (je 
to orgasmus, není to orgasmus) při pohledu 
na  věčně ukřivděného Roberta Pattinsona 
a Taylor Lautner bude opět fascinovat nejtu-
pějším pohledem na zeměkouli, Slade se však 
viditelně snaží navigovat sérii zdraví neohro-
žujícím směrem. Což se cení. Minule jsme to-
tiž málem umřeli.

Až vám popcorn poleze ušima, zkuste 
zamířit buď do Varů (viz tip) nebo na 
nějaký artovější kousek v  klasické distri-
buci – silný příběh zneužívané a šikanované 
středoškolačky Precious bodoval na Os-
carech, politickému thrilleru Muž ve stínu 
vězněného Romana Polanského se zase 
aplaudovalo na Berlinale. To Serious Man 
představuje odpověď bratří Coenů na Ame- 
rickou krásu a Single Man, příběh profesora 
Colina Firtha připravujícího se na sebevraždu, 
pak nezapře režiséra s původní profesí mód-
ního návrháře.

Český film se v  červenci a v  srpnu uk-
ládá k  letnímu spánku, v  kinech proto nara-
zíte jen na dva odvážlivce – akční thriller 
Kájínek na motivy notoricky známého 
nájemného vraha a komedii Největší 
z  Čechů, o které se zatím ví jen to, že se 
natáčela v  Pelhřimově, městě rekordů  
a kuriozit a že bude tematizovat rekordy  
a kuriozity. Což sedí.                        

Jan Škoda  

Je libo trochu festivalové zábavy?
 S příchodem léta a konce školního roku přichází další starost. A jaká že? No vybrat, kam na festival!
 Tento rok se organizace zdařila a je se čím chlubit. Nemalé uspokojení pro příznivce alternativy nabíd-
ne festival Rock for People. Za všechny lze jmenovat legendu rave hudby The Prodigy, alternativní rock ka-
pely Muse nebo britskou garážovku The Subways. Je-li řeč o alternativě, byli bychom neznabohy nezmínit 
tradiční festival Colours of Ostrava, který byl mimochodem oceněn jako nejlepší hudební akce roku 2004, 
2005 a 2006. Letos na Vás zde čeká Iggy Pop & The Stooges, The Cranberries, Regina Spektor a mnoho dal-
ších kapel zastupujících world music, divadel, DJ... 
 Příznivci metalu mohou jet pouhých 50km za Prahu, kde se jen tak náhodou objeví slavná trash me-
talová čtveřice – Metallica, Slayer, Megadeth a Anthrax. Festival Sonisphere je co do slávy obsazených ka-
pel metalovou jedničkou tohoto léta. Za metalem a rockem můžete zavítat také na Brutal assault, Masters 
of Rock nebo Obscene Extreme. BA přivítá Sepulturu a během tří dnů nabídne velmi zajímavý pohled skrze 
všechny možné metalové odnože. Obscene Extreme je jedním z oněch tvrdších festivalů, mnoho napoví-
dá i „freak-friendly“. Dost ale metalu. 
 Za slovo stojí i Sázava Fest, multikulturní festival, který letos slaví 10. narozeniny, a tak lze zakoupit 
i cenově příjemnější vstupenky. Headlinery jsou Papa Roach, kultovní Leningrad Cowboys, Dog Eat Dog, 
balkánská dechová kapela Boban i Marko Markovic Orkestar a provokatéři Chumbawamba.
 Pokud se Vám nechce za  hudbou drncat vlakem přes půl republiky, není problém! Můžete zůstat 
na jihu Čech. Řeč je o ska-punkovém festivalu Mighty sounds, který je sice pořád u Tábora, ale po zkuše-
nostech z minulého roku s bahnem se raději přesunul na letiště. Těšit se můžete třeba na potetované ko-
čičky z kapely Civet, Ska-P,  Irie Revoltés nebo Prague Ska Conspiracy. 
 Kapela Irie Revoltés vystoupí i  na  festivalu v Trutnově, který je tentokrát věnován poslům pravdy 
a dobré vůle. Bojovníkům statečných srdcí, kteří vyhlásili válku sobeckosti, ustrašenosti a pokrytectví. Se-
znam kapel ještě není zcela kompletní, ale to je jedno, protože Trutnov si zakládá na atmosféře. Ne nadar-
mo se mu přezdívá český Woodstock, člověku to připadá až podezřelé, jak je tu mírumilovně. Ale pozor, je 
zakázáno jezdit na velbloudovi!
 Jestli jsem nezmínila Váš oblíbený festival, tak se omlouvám, ale dalo by se takto pokračovat ještě 
hodně dlouho a koho by to pak ještě bavilo číst. Co si ale neodpustím, je zmínit dva hlavní filmové festi-
valy – světově známé Karlovy Vary a Letní filmovou školu v Uherském Hradišti, která má letos za téma pře-
devším Islandskou kinematografii a Nový latinskoamerický film...
 Zbývá už jen vybírat, plánovat, shánět lidi, peníze... A skvěle si užívat...! Marcela Macháčková
 

Přijela matějská z l. a. 

Blockbustery, popcorn a slunce

Wilth ahwa
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 POSLEDNÍ SLOVO

Poslední? Žádné jiné? A  pro koho? 
A o čem? Co říct naposled? Zhodnotit, shr-
nout? Nebo snad zamířit…a pak vypálit – 
střelu? Přesně na cíl? Ostře a kriticky? Sko-
lit a triumfovat v poslední leč?

Pochválit? Pohladit, poplácat po  ra-
menou? Utrousit povzbudivé slovo, do-
dat odvahy do  dalších bojů? Pousmát 
se? Jemně a  shovívavě? Nebo snad širo-
ce a  zubatě rozchechtat okolí, odcházet 
se smíchem?

Zachmuřit, rozhrnout vrásku na  čele? 
Zachovat vážnost? Zaujmout důstojnou 
pózu? Zatvrdit oko, prohloubit hlas? Stáh-
nout koutky? Srazit podpatky? Zasaluto-
vat, odkráčet mužně a důstojně?

Zhasnout světlo a odejít? Tiše a nepo-
znán? Zahrnout se tmou, pláštěm, faleš-
nou skromností? Odplížit se pod stolem? 
Nechat účet nezaplacený?

Skrz slunce odletět? Obklopen září 

a  ohnivostí? Stáhnout si hvězdu z  nebe 
a  na  ní se vyšvihnout? Táhle a  štaflovi-
tě? Umírat se světlem a neožívat s tmou? 
Vždy z hlíny slov dech svůj tvořit? Hledat 
pod nohama věčné světlo?

Zdvihnout zas svoji hlavu? Posadit 
na svá ramena – sebe? Po zemi vztáhnout 
pak ruku? Zamávat obzorům v záři slunce 
– světa? Svou páteř napnout jak luk k vý-
střelu? Šípy své touhy metat v dál? Po dru-
hém břehu lačnit?

…takže konec srandy, teď vážně: měj-
te se rádi a nedělejte píčoviny

loučí se bývalí redaktoři 
Venca a Honza 

 S (Bio)Lenkou Žák jsme si domluvily rozho-
vor u ní doma. Přišla jsem ke konci kurzu vaře-
ní, kdy jeho účastnice už seděly u stolu a Biolen-
ka servírovala polévku. 
 A že je kurzů vaření dneska všude plno? Za-
jisté, ale tento se vymyká všemu, co můžete vi-
dět v televizi. Biolenka vystudovala psycho-so-
ciální obor, a tak propojuje psychologii se zdra-
vým vařením. U Biolenky se vaří bez mléka, bílé 
mouky, bílého cukru, neztužených tuků, masa, 
konzervačních látek a barviv, stejně tak se peče 
bez droždí a běžných kypřících prášků. 
 Každý kurz se zaměřuje na jednu konkrét-
ní potravinu a účastnice se učí, jak ji maximál-
ně využít. 
 Když jsem dorazila, kuchyní se linula vůně, 
kterou z  mé domácí kuchyně neznám – téma 
bylo mořské řasy. 
 Ochutnala jsem japonskou polévku s  řasou 
wakame a šitake houbičkami (ty jsou dobré na 
cholesterol, jak jsem se dozvěděla), rýžové těs-
toviny s rozdrceným sezamovým semínkem a řa-
sou arame. Jako dezert byl jahelný dort s rozva-
řenými jablky, rozinkami a ořechy s agarem, další 
mořskou řasou (která vytvoří želatinu). To všech-
no připravily účastnice kurzu za dvě hodiny. 
 Biolenka chystá ke konci měsíce června 
svou kuchařku (ponese název Biolenka – ku-
chařka zdravé výživy) a také internetové strán-
ky. Do té doby můžete Biolenku kontaktovat na 
lenka.zak@email.cz nebo na čísle 777259571.

 jak vás napadlo pořádat kurzy vaření?
U zrodu byla moje kamarádka Eva Trávníčko-
vá, která založila školu alternativní medicíny a 
chtěla se dozvědět, jak alternativněji vařit. Se-
zvaly jsme kamarádky, udělal se první kurz a 
potom se jeho pověst začala šířit. Teď už jsou 
kurzy třikrát do týdne a jednou za měsíc vařím 
ve zdravé jídelně Spirála. 
 Chodí stále stejní lidé?
Lidé se sem rádi vracejí. Nikdo tu nebyl jen jed-
nou, každý přišel i podruhé, někdo i popáté. A 
v každém kurzu je alespoň jeden člověk nový.
 V čem tkví hlavní myšlenka vašich kurzů?
Zaměřujeme se na maximální využití jedné Bio 
potraviny. Bývají docela drahé, a proto je dob-
ré je využít co nejefektivněji, aby se šetřil čas, 
příroda i peníze. Využíváme převážně potravi-
ny tuzemské, bez konzervačních látek a barviv. 
Jsem přesvědčena, že by měl člověk jíst to, co 
roste v jeho okolí.
 jak dlouho se tomu věnujete?
Už deset let. Když mi bylo osmnáct, objevily se 
mi různé potravinové alergie, například na mlé-

ko, konzervační látky a barviva, proto jsem mu-
sela změnit jídelníček. A změna stravy mi po-
mohla nejvíc.
 Když se podívám na sebe, jím maso 
každý den. Co byste mi doporučovala, kdy-
bych se rozhodla, maso něčím nahradit?
Maso obsahuje mnoho kvalitních bílkovin. Vzít 
je ale můžeme z  různých obilovin a luštěnin. 
V tomto pohledu vycházím nejen z makrobioti-
ky. Dříve se v Čechách jedl šoulet (kroupy s hra-
chem), v Latinské Americe se jí kukuřice s fazo-
lemi a v Indii rýže s čočkou (tzv. dhal bhat). Pro-
to bych doporučila alespoň jednou denně kom-
binaci obilovin s  luštěninami na jednom talíři. 
Ale pozor, luštěnin stačí na jednu porci 3-4 po-
lívkové lžíce. A pro snížení nadýmání je vhod-
né vařit luštěninu s řasou. Proto klasická porce 
v jídelnách, např. hrachová kaše s párkem, naše 
tělo přetíží, hlavně ledviny. Mnoho jedlíků odra-
dí od konzumace nadměrné nadýmání.
 Je dneska těžké nakoupit potraviny, kte-
ré potřebujete k vaření?
Ne, není. Všechno, s  čím vaříme, je už velmi 
dobře dostupné. Nepoužívám nic, co by člo-
věk nesehnal. Letos jsme s  kamarádkou za-
čaly pěstovat i bio zeleninu a inspirujeme se  
při tom permakulturou. Už nám pomalu  
rostou dýně Hokkaidó, také pohanková nať  

a vysadíme i mrkev, ředkvičky, fazolky. 
 Jaké vegetariánské restaurace byste do-
poručila našim čtenářům?
Jídelna Spirála je úžasná. K dostání je sice bio 
maso, ale vždycky tam najdete i pestrou na-
bídku pro vegetariány. Dále Zeleninový bar,  
restaurace Symbióza a samozřejmě indické re-
staurace. Nejraději mám Tandoor, je ve stejné 
ulici jako kavárna Měsíc ve dne.
  Lidé kolem vás jí stejně jako vy?
Manžel ano, i naši přátelé. Nejde ani tak o vyne-
chání masa z  jídelníčku kvůli nějaké dietě, ale 
spíš o filozofii neubližování, i zvířata jsou živé 
bytosti, kterých bychom si měli vážit. Dobré je 
sladit se s přírodou, nekupovat potraviny plné 
chemie, ani potraviny, při jejichž výrobě muse-
ly zahynout živé bytosti. Výroba masa je odo-
sobněná a odlidštěná. Ta zvířata většinou ni-
kdy neviděla trávu, kuřata ani nebe. Vytvořili 
jsme tady na zemi koncentrační tábory. Za to 
nás příští generace odsoudí. Sama se řídím pra-
vidlem – jez to, co sama umíš zabít. Tak už jen 
sklízím ovoce a zeleninu. (Smích) 
 Dobré je přemýšlet zodpovědně o všem, co 
dělám, tedy i o nakupování a jídle, o svých myš-
lenkách, činech a jejich dopadech na druhé.  

text Adéla Sovová
foto Václav Pancer

 KLAP! Od tohoto okamžiku ve všech technic-
kých zařízeních na planetě Zami vodiče nebyly 
schopné vést elektrický proud.
 A je to tady! Nastává doba temna. Šest mili-
ard lidí se v jednom okamžiku ocitne bez tepla, 
bez světla, bez možnosti mobility. Doba, v níž je 
ledu více než whisky. Doba, ve které mají krimi-
nální živly převahu nad poctivci.  
     Ruka zákona byla useknuta a shnila ve špina-
vé krustě prasečích střev a lidské krve...
 A také zde začíná příběh o vůli, lásce a živo-
tě. Věčný boj dobra proti zlu. Inteligence proti 
hlouposti. Člověk proti člověku. Bratr zabíjí bra-
tra aby se najedl jeho masa... A nad tím vším se 
vznáší podivná TMA.
     Tak toto je stručná charakteristika mistrov-
ské sci-fi knihy slavného českého spisovate-
le tohoto žánru Ondřeje Neffa. Od roku 1998, 
kdy kniha vznikla, se dočkala už dvou vydání 
a u fanoušků sci-fi literatury budí stále stejnou 
pozornost, jako před 12 lety. Autor se zde sou-
středil zejména na psychiku lidstva uvrženého 
ze světa pokroku zpět do dob, kdy svět byl ješ-
tě placatý a obíhalo kolem něj Slunce. Popisuje 
zde zajímavou vlastnost agresivních jedinců na 
pokraji moderní společnosti - přizpůsobivost. 
Ta hraje při podobných katastrofických udá-
lostech s dlouhodobým výhledem velkou roli. 
Moc inteligence je zatlačena brutální silou zlo-
vůle a ke slovu se opět hlásí tyran a diktátor. Re-
žim je nastolen a mašinérie vražd, „politických“ 
lágrů a nespravedlnosti je odstartována. De-
porty vlaků s „nepohodlnými“ znovu vyjely na 
zrezivělé koleje, jak jinak než poháněné parou.
     Příběh je zasunut do  reálné doby 90. let mi-

nulého století. Proto tu vystupují i osobnosti té 
doby. Například tehdejší ministr financí Václav 
Klaus, bývalý komunistický hodnostář Milouš 
Jakeš, prezident Václav Havel i jeho tajemník 
Linde a mnoho jiných.  
      Děj samotný se odehrává v Praze, později 
mezi ní a Českou Lípou. Hlavním aktérem děj-
ství je fyzik Jan Kryl, který představuje princip 
dobra a inteligence. Proti němu stojí samozva-
ný krutovládce a tyran Jindřich Hřivnáč. Tito 
dva spolu svádí po dobu deseti let nerovný 
souboj. V ději figuruje také dívka jménem Kat-
ka postižená Downovým syndromem, která je 
dcerou kapitána Hřivnáče. Ta sehrává důleži-
tou roli a funguje jako prostředník mezi svým 
otcem a Honzou. 
     Z mého pohledu je to zatím nejlepší česká 
sci-fi, kterou jsem měl možnost přečíst.
     A všude nastala TMA. 

František Linduška 

 „Láska hory přenáší,“ jak všichni velice dob-
ře víme. Čteme to v  pohádkách pro nejmenší. 
Po kvantech to na nás chrlí nejrůznější filmy. Pro 
lásku se umírá - láska totiž směřuje k vyšší formě 
existence, povznáší, zbavuje nás omezení a od-
nímá pouta přízemnosti. Prostřednictvím její-
ho působení se člověk proměňuje, přestává sám 
sebe pokládat za středový element svého egois-
tického universa. Co by ještě mohlo být mocněj-
šího? 
 Snad pouze blažená nevědomost v  kombi-
naci se značnou pudovou založeností lidského 
druhu fungují jako obranné mechanismy sta-
vící člověka mimo nebezpečí plného procitnu-
tí z této fantasmagorie. Jediná příslušnost sama 
k  této vigorózní mase existence o sobě, jejímž 
jediným a  naprosto dostačujícím opodstatně-
ním je pouhá její přítomnost, nás paradoxně po-
jímá pod svá ochranná křídla a  dovoluje nám 
se s  ní vyrovnat formou permanentně udržo-
vané ignorace. Dost umělé ignorace spočívají-
cí v principu vědomého vytěsnění faktu (s not-
nou pomocí společnosti), že se silně apetitivními 
emocemi roste naše zakořeněnost v námi vybu-
dovaném a sobeckém světě, kde dobývání nej-
silnějšího osobního štěstí se může uskutečnit, 
přinejmenším od  jistého bodu počínaje, pou-
ze cestou bezohledného využívání přítomnosti 
druhého.
 Nahlédneme-li do výrazně vzdálené historie, 
ale i do té recentní, neunikne nám, že se člověk 
víceméně vždy pokoušel tuto skutečnost, a  to 
nejen ledajakou, nýbrž onu, jenž je samotným 
opodstatněním naší přítomnosti ve světě, něja-
kým způsoběm zahalit, potlačit, učinit obskur-
nější. Tato snaha vykazuje větší patrnost v obdo-
bí silné pozice křesťanského kléru, jenž  spoludr-
žel otěže vlády nad společností. Dále bychom 
měli zaregistrovat, že čím se určitá dějinná epo-
cha vyznačovala propastnějšími rozdíly mezi je-
jími „vůdci“ a  naopak „poddanými“, tím se tou-
ha po zneviditelnění daného fenoménu stávala 
mohutnější. Jinými slovy: Vůdci dané společnos-
ti si externím potíráním lidské sexuální pudo-
vosti zajistili hojný přísun vedoucí k jejich vlast-

nímu uspokojení a zároveň tak ve svých rukou 
třímali mocnou zbraň dohledu nad svými „duše-
mi“. Marx se totiž velice mýlil, stavěl-li své refle-
xe pouze na  vykořisťování majetkové povahy - 
mnohem účinnější a v lidské přirozenosti zakot-
venější vždy bylo vykořisťování biologické. Prav-
da: tyto dvě formy se ukázaly být natolik prople-
tenými, že lze při zkoumání společenské fylo-
genese jen stěží oddělit jednu od druhé. Přesto 
jsem ale skálopevně přesvědčen, že biologické 
vykořisťování je mnohem původnější, což z něj 
v zásadě činí i zdroj jakéhokoliv jiného. 
 Vezměme v  úvahu nejranější lidská, ba až 
humanoidní společenství, a  budiž nám toto 
výsostným opodstatněním. Každý už asi ně-
kdy slyšel o freudovském, tentokrát velice reál-
ném, konceptu nesoucím trefný název „totem 
a tabu“. To bylo tak: Jedna lidská tlupa na úsvi-
tu všech civilizací si nežila příliš spokojeně. Je-
diný privilegovaný samec, v jehož žilách kolova-
lo nejvíce testosteronu, pod výhružkou smrti dr-
žel na uzdě všechny ostatní konkurenty a on je-
diný souložil se všemi samicemi, jejichž instink-
ty v něm jednak rozpoznaly nejperspektivnější-
ho ploditele, jednak si vzhledem k velké fyzické 
nerovnosti mezi nimi a jím příliš ani vybírat ne-
mohly. Ostatní frustrovaní samci to jednoho dne 
nevydrželi a svého soka ubili k smrti. Ze strachu, 
že se jeho duch navrátí a bude se jim krutě mstít, 
mu postavili totem a počali ho modlářským způ-
sobem uctívat. Tato teorie mimojiné i  možná 
odkrývá prapůvodní kořeny veškeré spirituali-
ty. Esenciální jádro této příhody se pak ve  vět-
ší či menší míře úspěšně promítlo do všech dal-
ších historických údobí. Pouze metody, kterými 
docházelo k represi těch ostatních, neprivilego-
vaných, se oděly do rafinovanějšího hávu. Stále 
propracovanější a komplexnější právní systémy 
a  nejrůznější kodexy, které se nakonec k  velké 
úlevě většiny ukázaly být prostředkem k ochra-
ně slabších, se původně rodily spíše ze záměru 
tuto většinu co nejdůkladněji odzbrojit, aby se 
příhoda s totemem neopakovala. 
 Mezi tyto represe nepochybně patří i  ono 
známé tabuizování lidské sexuality, jenž bylo 

dovedeno do  absurdních důsledků v  osmnác-
tém a devatenáctém století. Co ovšem vnímám 
jako nejbizardnější pro tuto epochu je fakt, že 
došlo k naprosté distorzi účelu ve chvíli, kdy se 
výše zmíněná zbraň otočila proti té skupině je-
dinců, kteří z  ní v  předešlých časech těžili ku 
svému prospěchu, jak již bylo uvedeno. Řeče-
no jinak: vyšší společenské kruhy se náhle ocit-
ly ve stavu naprostého nelidského odcizení a vi-
nou sešněrovanosti falešné etiky počaly padat 
za  oběť nesčetné škále neuróz a  poruch osob-
nosti. Přichází tedy ten správný signál vyslaný 
všem freudům. Byť cestou dosti amplifikovanou 
a později i v lecčems definitivně přežitou, podro-
bí právě Freud společnost kritické analýze, aby, 
stejně jako třeba Nietzsche, poukázal, že v  ní 
něco silně zapáchá. Jedním z klíčových poznat-
ků, které se jemu, ale i  některým dalším, jako 
třeba Jungovi, podařilo extrahovat, byla sku-
tečnost, že tato na první pohled frigidní aristo-
kratická a měšťanská společnost se vyznačova-
la neúměrně sexistickými manýry projevujícími 
se v přehnané stylizaci jedinců do vyhrocených 
archetypů maskulinity a  femininity. Jednoduše 
to znamenalo, že muž měl být silný, dominantní 
a ve všem reprezentující, žena naopak jen jakási 
jeho ozdoba a praktický nástroj současně - sub-
misivní, zamlklá, vzor jemnosti a sebeobětování. 
 Za pečlivě vypiplanou maskou společenské-
ho nánosu docházelo k  rozdmýchávání ohně 
pravěké tlupy. Naproti tomu společnost moder-
ní, jakkoliv dekadentně se může jevit, si uvyk-
la některé věci nazývat pravými jmény a, díky 
Bohu, se jí částečně podařilo skoncovat s faleš-
nou morálkou. Tím, že dovede člověka nahlížet 
svobodomyslnějším, ve  skutečnosti především 
ale pravdivějším okem, nedovolí, aby čiré pokry-
tectví tak, jak jsme to viděli dříve, vykrystalizo-
valo do  obludných rozměrů psychopatologie. 
V  této souvislosti se nelze podivovat „nečeka-
ným“ skandálům vyplouvajícím z  řad katolické 
církve, která přes všechnu svou zapšklost a úz-
koprsost navenek vnitřně stále kopíruje totem 
a tabu.

Jan Dvořák

Kurzy vaření, jak je neznáte

Totem, tabu a skandály katolické církve

Onřej neff - Tma

jan Škoda
Není těžké uhádnout, jaký letní tip 

pro vás bude mít redaktor, který na strán-
kách Vedneměsíčníku celý rok obstarával 
filmovou rubriku. Že pořád nevíte? Jeď-
te přece do Varů! Od 2. do 10. července 
se na  Mezinárodním filmovém festiva-
lu Karlovy Vary potkají hvězdy stříbrné-
ho plátna i obyčejní baťůžkáři už po pět-
ačtyřicáté. A proč byste se po červeném 
koberci nemohli projít také vy? Z vlastní 
zkušenosti mohu říct, že karlovarská pře-
hlídka není pro studenty nijak nákladná 
– třeba s třídenní akreditačkou za 350 ko-
run máte nárok na 3 představení denně 
zdarma a do plně neobsazených sálů vás 
securiťáci vpustí i  bez vstupenky. Uby-
tování také není finančně náročné, já 
jsem se loni za 95 korun uložil na chod-
bě karlovarské školy. Zážitek z  festiva-
lu je potom k  nezaplacení. Nasáváte at-
mosféru, chytáte hvězdný prach (to když  
kolem vás projde Štefan Margita, Josef 
Carda nebo Petra Paroubková), plánuje-
te si denní program nebo bojujete o po-
slední místa v sále s ochrankou i s kolegy 
baťůžkáři. A pak to někde zapijete.   


