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Vážení čtenáři,
oproti několika předchozím letem se redakce rozrostla do nebývalých rozměrů. A tak 
opět započal proces tvorby. Několik ustanovujících schůzí, ověření, že i  nováčci to se 
svou účastí v tomto projektu myslí opravdu vážně. Někteří se sice zalekli strašidelných, 
několikastránkových emailů s  pokyny na  uvítanou, ti co se jimi ale prokousali, měli 
za sebou první, tu jednodušší zkoušku odolnosti.
 Úkoly rozdány, zákonitosti elektronického světa dokumentů a ostatních nejroztodiv-
nějších redakčních věcí vysvětleny. Teď nastala další zkouška ohněm mladých redakto-
rů. Zkouška nové generace. Služebně starší členové redakce to v tomto ohledu měli sa-
mozřejmě jednodušší. I ti si však obdobnou situací kdysi museli projít. Je to už nějaká 
doba, ale úspěšně překonali všechny své obavy a po hlavě se vrhli do víru slov a papíru. 
Konečně to propuklo a jen většina nováčků vydržela (je vidět, že uvítací emaily pro re-
dakci ještě nejsou dost dlouhé). 
 Naše redaktory jste mohli zahlédnout všude po Budějovicích a nejen tam. Na první 
pohled jste je určitě nepoznali. Možná vám bylo divné, proč si ta slečna v rohu kavár-
ny od obsluhy objednává ořezávátko a v tichosti sype odpad do koše na záchodě. Proč 
si ten kluk na koncertě objednává jen Kofolu, a podezřele pozoruje své okolí. To oni jen 
svědomitě plnili přidělené úkoly.
 Naštěstí všichni bez větších problémů odevzdali své jistě svědomitě napsané člán-
ky (musím je pochválit, tentokrát nasadili už v prvním čísle vysokou laťku). Zdlouhavá 
administrativa. Opravy, přepisování, krácení, házení článků na hlavu (ba ne, toho ten-
tokrát potřeba nebyla). Předposlední z našich velkých úkolů: rozkreslení novin bylo ale 
teprve na pořadu dne. Další redakční schůze, která byla náročnější, než se zprvu zdálo. 
Vzhledem k vysokému počtu redaktorů vyvstaly obavy, zda všechny články, které byly 
napsány, našich osm stran občasníku dokáže pojmout. Dokázalo. S chlupem, ale po-
vedlo se. Samozřejmě na úkor hlasivek šéfredaktora (redaktorů je přeci jenom hodně 
a zkorigovat je v „husté“ atmosféře literky dá práci). To provázelo, stejně jako pokaždé 
zrození tohoto čísla..
 Ještě zaktualizovat statusy na Facebooku, založit Twitter účet, zkontrolovat webov-
ky, naplánovat  vedneměsíčníkovskou vánoční párty, pomaličku začít shánět dáreč-
ky na Vánoce. Všichni začínáme upadat do depresí, protože obchodní domy nám už 
od srpna čokoládovými m(M)ikuláši dokazují jak jsme pozadu, když jsme si je už v čer-
venci nekoupili. 
 Teď už zbývalo „jen“ odnést a přehodit své břemeno v podobě desítek dokumentů 
na naši báječnou editorku. Ta opět odvede skvělou práci. Ještě několikrát noviny v elek-
tronické verzi překontrolovat, opět odnést korekturu a po souhlasu odeslat do tiskárny. 
Noviny tak mohly nastoupit cestu do stojanů a vašich rukou. Dál už nezbývá než čekat, 
čekat, čekat. Čekání je ale na tom všem tím nejhorším. Povede se? Neuteklo nám něco? 
Stihneme vyjít do  termínů našich pozvánek? To už ale uvidíme současně s  vámi. Tak 
doufám, že jste nám drželi palce.                                                                           Petr Kuthan 

Podruhé a ne naposled
 Minulost se stejně jako loni opakuje a 17. 
listopadu si českobudějovická gymnázia 
opět připomenou život za  totalitního reži-
mu. I  tentokrát naštěstí však jen na  jeden 
den a všechny otěže zůstanou v rukách stu-
dentů obou škol a jejich profesorů. Projekce 
filmů, debaty se studenty a jiné doprovod-
né akce, to je tradiční obsah Příběhů bez-
práví, které tento datum doprovází. Běh ce-
lého dne se jinak bude odvíjet od aktivního 
zapojení studentů škol. V plánu jsou vystou-
pení školních sborů, hodiny tématické výu-
ky v retro stylu bývalého školství ČSSR a po-
dobné plány v  návaznosti na  loňský první 
ročník této akce. 
Vedle toho se uskuteční i další akce připo-

mínající Den boje studentstva za  svobodu 
a  demokracii. Vše vypukne v  9h v Gymná-
ziu Česká projekcí dokumentárního filmu 
od Jany Chytilové The Plastic People of the 
Universe o  stejnojmenné legendární un-
dergroundové skupině, která vznikla v roce 
1968 a  aktivně koncertovala až do  roku 
2000. Po  snímku bude následovat diskuze 
se studentem gymnázia Česká, Miroslavem 
Duníkem, který se českým undergroundem 
zabývá ve své seminární práci. 
 Ve 14h se v přednáškovém sále Piaristic-
kého kláštera uskuteční diskuze s Erazimem 
Kohákem - filozofem, publicistou a autorem 
mnoha knih, například knihy Domov a dá-
lava, která pojednává o  významu českých 
dějin. Druhým hostem diskuze bude Karel 
Skalický, významný český teolog a  aktivní 
účastník exilového boje proti  komunistic-
ké totalitě, kterému je zmiňovaná kniha de-
dikována.
 Jako již téměř tradičně i letos uzavře pro-
gram v  18h velmi atmosferická svíčková 
mše v samotném Piaristickém klášteře, kte-
rou povede pan farář Michal Pulec.
 Hlavní myšlenkou zůstává snaha o připo-
menutí nedávné doby, na kterou by nemě-
lo být zapomenuto. Doby, kdy byl svět roz-
dělen napůl Železnou oponou, doby dospí-
vání našich rodičů, doby, která významně 
ovlivnila podobu dnešní České i Slovenské 
republiky, a doby, ať chceme či ne, dodnes 
ovlivňující naše životy. 

Mirda Počtář, Markéta Frouzová

o.s. Vedneměsíčník
 To, že Studentské kulturní sdružení pořádá 
v  Českých Budějovicích již pěknou řádku let ma-
jáles, a to, že jeho členové byli povětšinou redak-
tory studentských nekritických novin Vedneměsíč-
ník, je všeobecně známá věc. „Původně se ale jed-
nalo o dvě zcela nezávislé věci,“ upřesňuje Jiří Bou-
dal – student filozofie a sociologie, člen zakládají-
cího výboru Studentského kulturního sdružení.
 Ještě dříve, než se majáles dostal do té podo-
by, jak ho známe nyní, organizovalo jej gymnázi-
um J. V. Jirsíka formou jakési diskotéky. „Poté, co 
jsem se vrátil z festivalu v Edinburghu, řekl jsem 
si, že by bylo skvělé, kdybychom majáles přeor-
ganizovali do podoby open air festivalu,“ vysvět-

luje Jiří Boudal a dodává, „abychom mohli získat 
finance na pořádání nového lepšího majálesu, za-
ložili jsme Studentské kulturní sdružení.“ 
„Zároveň přibližně tou dobou začal na  Gymná-
ziu Jírovcova vznikat žurnalistický seminář pod 
vedením Martina Volného, ze kterého se postu-
pem času zformovala redakce Vedneměsíčníku,“ 
pokračuje Jiří Boudal. 
 Vedneměsíčník vychází od  roku 2003 a  Stu-
dentské kulturní sdružení bylo ministerstvem 
vnitra registrováno 9. ledna 2004. A  aby mohl 
i  Vedneměsíčník, který do  té doby existoval jen 
díky sponzorské záštitě paní Elišky Štěpánové - 
majitelky galerie Měsíc ve dne, dosáhnout na ve-
řejné finance, vzalo jej Studentské kulturní sdru-
žení pod svá křídla a o granty pro Vedneměsíčník 
žádalo svým jménem.

 Nicméně komunikace začala váznout. „Do  re-
dakce přišli noví lidé, kteří již neorganizova-
li majáles a naopak se objevili noví organizátoři,  
kteří se nezapojovali do  psaní Vedneměsíčníku. 
Původní zakladatelé odešli na vysoké školy, a tak 
se od sebe tyto dvě větve jednoho stromu v pod-
statě úplně oddělily,“ uvádí Michal Kubala, bývalý 
redaktor Vedneměsíčníku a organizátor majálesu. 
 Jinak řečeno, vše se navrátilo do  statusu quo 
ante a  Vedneměsíčník je opět závislý na  spon-
zorské podpoře reklamní agentury EF. Abychom 
mohli i my sami žádat o granty, vyvíjet další kul-
turní aktivity a  nebýt dále závislí na  Student-
ském kulturním sdružení, rozhodli jsme se zalo-
žit v  Českých Budějovicích již druhé studentské  
občanské sdružení – o.s. Vedneměsíčník. 

Markéta Frouzová

Pozvánka 
na vánoční 

literární večer
Jménem celé redakce si Vás 
dovoluji pozvat na vánoční 

večírek konající se, tak jako už 
každý rok, v literární kavárně 

Měsíc ve dne. 
Večer protkaný literární 

a hudební tvorbou se uskuteční 
týden před Štědrým dnem, 

tedy 17. prosince. 
Přijďte v 18 hodin a zahajte s námi 

vánoční prázdniny 
– Vaše účast pro nás bude tím 

nejlepší vánočním dárkem.
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Tomáš Erhart
Kdybych psal román…?
Kdybych psal první román, psal 
bych ho nejraději sobecky jen sám 
pro sebe bez ohledu na  čtenáře. 
A  do  takového románu bych na-
cpal všechny bizarnosti, ale i  klišé 
co jsem chtěl vždycky mít pohro-
madě v jedné knize.  Třeba radioak-
tivní zombie, vraždící stroje, šílené 
náboženské sektáře, sličné pirátky, 
kapitány steampunkových vzdu-
cholodí, to a spousty dalších zaba-
leno v nějakém pěkném dekadent-
ním prostředí, například ve  svě-
tě postindustriální apokalypsy. Sa-
mozřejmě nebude chybět ani ty-
pický hrdina s  velkou bouchačkou 
nebo aspoň mečem. Nakonec by to 
byl zřejmě slušný brak, ale nikdo to 
přeci nemusí číst.

Johana Trešlová
Pravděpodobně bych napsala su-
gestivní dobrodružně - hororový 
román z prostředí redakce student-
ského časopisu. 

Ema Vrbová
Kdybych měla napsat román, stal 
by se novelou, vinou inspirace se-
verskou jednoduchostí. Tam by se 
také odehrával. Tedy buď by to byl 
Sever, nebo by to byla Měsíční kra-
jina... Příběh by se napřed pokusil 
pohltit podstatu všeho, a pak by se 
pod její tíhou proměnil v nic. Putu-
jící nekonečnem. Novela bez příbě-
hu a pointy by se tak stala pouhou 
básní psanou volným veršem. O té 
už vím jen tolik, že musí obsahovat 
tato slova: labutěnka, kalejdoskop 
a observatoř, jelikož jsou krásná. Do 
vět je asi poskládám pomocí časo-
vání slovesa být. Doplním ji o vlast-
ní ilustraci, zabalím do obálky a pří-
padným zájemcům dodám poštou.

 Vyroste ve  Stromovce nový adrenali-
nový park? Město České Budějovice vy-
projektovalo vybudování sportovního 
centra, které by bylo zaměřeno na  mo-
derní, streetové sporty. Zde by se moh-
li vyřádit nejen skateboardisté, kteří pů-
vodně dali městu podnět k vytvoření ce-
lého projektu, ale také milovníci adrena-
linového sportu, in-line bruslaři nebo bi-
keři. Cílem by bylo vytvořit místo setká-
vání lidí s  podobným životním stylem, 
aniž by se museli stát členy klubu nebo 
nějakého oddílu. Stále více mladých lidí 
totiž na pravidelný sport nemá čas. Free-

time park Stromovka by jim umožnil 
sportovat podle chuti, jednoduše a  ne-
závisle. 
 Plánovaný park by se objevil v  are-
álu Stromovky na  nevyužité louce 
za Kauflandem.
 Ve středu celého komplexu by měl stát 
skatepark s  betonovými a  dřevěnými 
překážkami a  se zastřešením, aby mohl 
být v provozu nejen v letních měsících.
 Další atrakcí (a  neméně moderní) by 
bylo Streetballové hřiště, pro milovníky 
basketballu, fotbalové minihřiště a bea-
chvolejbalové kurty. Projekt by také sli-

boval bmx-park s  množstvím nájezdů 
a jumpů,  pro mladší dětské hřiště, dále 
lezeckou stěnu a zlatým hřebem by bylo 
vybudování lanového parku. Jeho in-
struktor by byl k dispozici nejen nováč-
kům, ale i zkušeným lovcům adrenalinu.  
 Celý park by ovšem stál město nece-
lých 69 milionů korun. Radnice na  jeho 
vybudování získala dotaci 20 mil. Kč, nyní 
řeší, kde sežene zbylou část peněz. Mož-
ností by bylo svěřit projekt do rukou sou-
kromé firmy, která by park sponzorovala. 

Kdyby nebylo té prokleté finanční krize! 
Potenciální investoři se totiž do projektu 
zrovna nehrnou. Sliby – chyby!
 Českým Budějovicím tak nezbylo nic ji-
ného, než 31. srpna projekt nechat „za-
mrznout“, podobně jako plánovaná pro-
tipovodňová opatření, centrum Černý 
pelikán nebo propojení ulic Horákové 
a Strakonické. 
 Budeme si tedy muset ještě počkat, 
pokud letošní volby, nějakým zázrakem 
nezamíchají výrazně kartami…

Šárka Batystová

EKONOmICKÁ KrIzE – FrEETImE ParK NEBUdE?

 „Člověk se plně projeví, až když změ-
ří své síly s překážkou.“ napsal kdysi An-
toine de Sint-Exupéry. Od citátu tohoto 
francouzského spisovatele a  myslitele 
19. století se odvíjí celý parkour. Není to 
tedy pouhé „hecnutí “, jak s oblibou říka-
jí někteří mladí lidé, nebo silácké před-
vádění , či dokonce bezduché skákání 
přes překážky. Je to životní cesta, kte-
rá učí tělo splynout s duší, tedy stát se 
jedno a  zároveň umělecký směr, který 
se soustřeďuje na  pohyb těla, na  jeho 
hloubku a  smysl. Jak říkají mistři svým 
žákům: être fort pour être utile , nebo-
li Být silným, abych byl užitečným. 
 Původ parkouru můžeme hledat 
v hluboké lidské historii. Už pravěcí lov-
ci se při lovu museli prosmýkat v nedo-
tknutých lesích, šplhat po stromech, bě-
hat na dlouhé vzdálenosti a překonávat 
různé překážky, od padlých stromů po-
čínaje, řekami a skalami konče. Jisté ná-
znaky se vyskytly i u francouzských vojá-
ků, kteří se za války ve Vietnamu necha-
li inspirovat přirozenou metodou Geor-
gese Héberta a  vytvořili to, co je dnes 
známo pod pojmem parcours du com-
battant. Je to velmi náročná překážko-
vá dráha, kterou využívají elitní jednot-
ky k vycvičení svých rekrutů. Ve Francii 
například Cizinecká legie, jedna z  nej-
drsnějších elitních jednotek na  světě. 
Ovšem dnešní ryzí podoba tohoto umě-
ní pohybu se rodí na předměstí Francie 
Lisses na sklonku 80. let minulého sto-
letí, kdy jej začal díky svému otci prak-
tikovat mladý hoch jménem David Bel-
le. Davidův otec Raymond pocházel 
z  Vietnamu a  sloužil u  francouzské ar-
mády, kde absolvoval parcours du com-
battant. Chlapce od  útlého věku vy-
chovával v bojovém duchu, učil ho vý-
chodním bojovým uměním, běhu v lese 
a postupně v něm vypěstoval lásku a ra-
dost z fyzického vypětí. 

  Belleovi je tedy připisováno položení 
základu moderního parkouru. Ještě je-
den milník se váže na jeho osobu, kon-
krétně rok 1997, kdy založil první par-
kourovou skupinu Yamakasi (v překladu 
silné tělo, silná duše, silný člověk). Z  té 
se poté vyvinuly všechny ostatní.
 Muž který provozuje parkour se na-
zývá traceur, žena pak treceuse. Jde 
jim o  to, dostat se co nejrychleji a nej-
efektivněji z bodu A do bodu B. Za trať 
parkouristům většinou slouží budovy, 
zdi a  podobné urbanistické prvky. Tré-
nink probíhá ve dvou fázích. Na cvičišti, 
kde mají traceuři a traceurky k dispozi-
ci „prolézačky“, a ti pokročilejší na bojiš-
ti - v terénu.  Nezbytnou součástí je také 
domácí posilování, protože při tomto 
umění/sportu jsou silné svaly nezbyt-
né.  
 V současné době ve společnosti pře-
vládá názor, že parkour je pouze ruši-
vá činnost podporující vandalismus. To 
je však nešťastný omyl, který nechtě-
ně vyvolali sami parkouristé z Yamaka-
si, když se v roce 2001 propůjčili snímku 
francouzského režiséra Ariela Zeitouna 
Yamakasi, který představil parkour jako 
defacto kriminální činnost. 
 V  česku zatím není parkour tak po-
pulární, jako například ve Francii, nebo 
Americe. I  zde ale existují nadšenci 
a přívrženci tohoto ladného a náročné-
ho umění. Pokud budete mít zájem, mů-
žete mrknout na  www.parkour.cz, kde 
najdete všechny informace, které potře-
bujete jako začátečník traceour či trace-
use. A  kdyby jste snad náhodou chtě-
li zvědět více, čekněte toto: www.par-
kour.com. 
 S  parkourem úzce souvisí i  freerun-
ning, o  kterém se zmíníme v  příštím  
čísle.
 

František Linduška

 Josefa Cepáka, tragicky zesnulého 
učitele Biskupského gymnázia, a  jeho 
roli při zakládání cyklostezky z Č. Budě-
jovic na  Hlubokou připomínají pamět-
ní desky. Jednu najdete u  čerpací sta-
nice ŐMV a druhou na Hluboké u hřiš-
tě baseballu. 
 Cyklostezce je již 12 let, ale její po-
čátky má Pavel Marek, bývalý ředi-
tel Nadace Jihočeské cyklostezky, kte-
rý s  Josefem Cepákem stezku spoluza-
kládal, stále v živé paměti: „S Pepou Ce-
pákem jsme přišli s myšlenkou vytvořit 
tuto cyklostezku po levém břehu Vltavy. 
Založila se proto Nadace pro výstavbu 
cyklistické stezky České Budějovice – 

Hluboká nad Vltavou. Členy bylo Město 
České Budějovice zastoupené primáto-
rem Miroslavem Benešem, Město Hlu-
boká nad Vltavou zastoupené starostou 
Tomášem Jirsou, třetím partnerem bylo 
Biskupské gymnázium zastoupené ředi-
telem Zdeňkem Dvořákem a posledním 
partnerem byl Hotel Bakalář. “ 
 Stavbu se podařilo zrealizovat během 
dvou let. „Během prvního roku se nám 
podařilo zajistit projektovou dokumen-
taci a stavební povolení a sehnat pení-
ze, druhý rok se postavila,“ vzpomíná 
Pavel Marek.

    Text Martin Volný
Foto Bára Hrušková 

Parkour, novodoby fantóm streetartu

Na „svou“ cyklostezku 
bude dohlížet Pepa Cepák

FIlmOVý KlUB
Filmový klub Gymnázia Česká a Bigy pokračuje i v dalším školním roce. 
Jak už jste zvyklí, našemu promítání patří každá třetí neděle v měsíci 
v klubu Velbloud. Tento měsíc přijďte na film „To všechno z lásky“.
 

To všechno z lásky
Tomáš Kudrna / ČR / 2004 / 27 min. 

Film režiséra a kameramana Tomáše Kudrny představuje příběhy tří žen, kte-
ré unikly před soužitím s agresivním manželem do azylového domu. Jejich vy-
právění jsou si v mnoha ohledech podobná. Na počátku byli jejich partneři 
milí a okouzlující. Postupně je však začali izolovat od přátel a známých. Pak při-
šla chvíle, kdy muž svou partnerku poprvé udeřil. Následovalo psychické poni-
žování i fyzické týrání, z něhož se ženy po dlouhou dobu nedokázaly vymanit. 
Statické záběry kamery jsou oproštěny od jakýchkoli obrazových efektů a ne-
chávají naplno vyznít sugestivní zpovědi nešťastných žen. 

Marcela Macháčková
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dita Penzová
Kdybych byla spisovatelem, pravdě-
podobně bych se do románu vůbec 
nepustila, jelikož červená knihovna 
není mou krevní skupinou. Námě-
tem by mi spíš byl nějaký vzdálený 
alternativní svět s prvky fantasy. Vy-
tvářet nový svět, by pro mě jako spi-
sovatele bylo mnohem zábavněj-
ší, a hlavně zajímavější než popiso-
vat stohy papíru o vztazích odehrá-
vajících se  v  romantickém exterié-
ru s  přihlouple sladkým závěrem. 
I  když - nikdy neříkej nikdy – až se 
začnou psát romány o státních ma-
turitách, pak i já začnu číst ta sladká 
dobrodružství.

markéta Frouzová
Kdybych psala román, určitě bych 
nikomu neříkala o čem by byl. Lidé 
mají totiž tu nepříjemnou vlast-
nost člověka spíše demotivovat, 
než ho jakkoliv podpořit. Navíc, 
kdybych se už odhodlala k napsá-
ní románu, šlo by určitě o  geniál-
ní dílo. To se pak vaši známí rozdě-
lí na dva typy: ti první vám budou 
závidět vaši plodnou představi-
vost a všechny ty luxusní věci, kte-
ré si pořídíte, až na  svém románu 
zbohatnete. Ti druzí vás začnou fa-
naticky či falešně zbožňovat, ma-
jící před očima vidinu toho, že se 
svezou na vaší určitě budoucí slá-
vě – a  to ať už jako předlohy po-
stav ztvárněných v románu, či pro-
stě jako vtíravé berušky. Z toho vy-
plývá, že bych určitě nikdy nepsa-
la o  děvčátku s  mašlí kolem krku 
a motýlkem ve vlasech.

Kateřina dvořáková
Kdybych napsala román,  byl by 
o  11-letém chlapci, který vyrůs-
tá u  své tyranské tety a  strýce 
a  jednoho dne zjistí, že je kouzel-
ník a odjede do školy čar a kouzel.  
Nebo o 17-leté dívce, která se osu-
dově zamiluje do  krásného upí-
ra…určitě by to byl šlágr.

 Talentovaná filmařka Olga Špátová  
sledovala v  dokumentu Oko nad Pra-
hou architekta Jan Kaplického v  boji  
o  výstavbu nové budovy Národ-
ní knihovny v  Praze. Film se předsta-
vil na Ekofilmu v Budějovicích, na DVD  
vyjde v listopadu.

 Šestadvacetiletá režisérka Olga  
Špátová jde ve šlépějích slavných rodi-
čů – dokumentaristů Jana Špáty a Olgy 
Sommerové. Od svých patnácti let na-
točila šestnáct filmových dokumen-
tů a  byla několikrát oceněna na  me-
zinárodních festivalech. Za dokument  
Půjdu, kam chci o  zpěvačce Radůze 
byla nominovaná na hudební cenu An-
děl 2007. Největších úspěchů dosáhla  
s  oceňovaným filmem Dobře placená 
procházka ´07 a  divácky populárním 
portrétem Fenomén Gott. Svůj film  
uvádí na  Ekofilmu poprvé. „Hodně si  
cením si uvedení Oka nad Prahou  
v  Českých Budějovicích. Do  jižních 
Čech jsem zamilovaná odmala a  jez-
dím sem často natáčet hrdiny svých 
filmů“ říká mladá režisérka.

Kdy jste se s  architektem Janem  Kap-
lickým seznámila?
 Je to tři a půl roku, kdy mi Jan Kaplic-
ký vstoupil do života. Na jaře roku 2007  
vyhrál v  mezinárodní architektonic-
ké soutěži se svým návrhem Národní 
knihovny v  Praze a  jeho žena, filmová 
producentka Eliška Fuchsová, mě požá-
dala, abych o příběhu knihovny natoči-
la film. 

Jaký byl váš původní režisérský zá-
měr? Sledovat samotnou stavbu 
knihovny nebo poskytnout divákům 
pohled na  obludný byrokratický apa-
rát, který výstavbě nakonec zabránil?
 Původním záměrem bylo zazna-
menat vznik architektury na  Let-
né. Za  dva měsíce po  Janově vý-
hře scénář filmu proměnil sám ži-
vot. Do  hry vstoupil Václav Klaus se 
svou negativní kritikou knihovny  
i  jejího autora. Dramatický příběh, 

který se okolo Jana a  jeho knihovny  
strhnul mě jako filmařku zajímal  
a  těšil. Bylo krásné, že se lidé  
začali takhle vášnivě vyjadřovat  
o moderní architektuře a bojovat za ni! 
Před kamerou se mi v  průběhu dvou-
letého natáčení střetávaly lidské vlast-
nosti: tvořivost, nadšení, bojovnost, lež,  
závist i nepřejícnost. Za kamerou mi ale 
bylo čím dál tím víc smutno. 

Tak vášnivé diskuze nad návrhem jste 
snad ani nemohla čekat. Nebo jste  
tušila, že právě natáčíte velké téma, 
které rozdělí českou společnost, téma, 
o kterém se bude diskutovat roky?
 Když jsem začala natáčet, měla 
jsem obavy, o  čem film vlastně bude.  
Věděla jsem, že nechci natáčet o  Janu 
Kaplickém, protože o  něm už filmový 
portrét vzniknul. Věděla jsem, že nechci 
mapovat jen vznik výjimečné architek-
tury. Toužila jsem po  dramatickém vy-
právění, po příběhu člověka, jeho tvor-
by a  lásky. To, že z  příběhu vznikne až 
takové drama, jsem samozřejmě netuši-
la. Na dokumentárním filmu je napína-
vé, že nikdy jako režisérka nevím, jak se 
bude scénář vyvíjet.

Když Kaplický náhle zemřel, chtěla jste 
film vůbec dokončit?
 Bylo mi smutno ze ztráty člověka,  
který měl tolik rád život. Prožíval velkou 
lásku ke své ženě, svým dětem, své práci 
a měl tolik nápadů a tolik nás chtěl svou  
architekturou ještě obohatit. Věděla 
jsem ale, že můj film musí vzniknout jako  
poděkování za  jeho statečnost a  tou-
hu po spravedlnosti, za kterou vytrvale  
bojoval. Když jsem pak o jeho odchodu 
přemýšlela, začala jsem ho chápat jako 
varování, abychom se nestali lhostejný-
mi ke lžím a nespravedlnosti.

Recenzenti vám pak vytýkali, že jste 
jako režisérka nebyla nestranná a ob-
jektivní. Souhlasíte? Snažila jste se 
ve filmu nedávat najevo své sympatie 
ke Kaplického návrhu?
 Kdybych neříkala svůj názor, nebyl 
by to můj film, byl by to guláš bez ná-
zoru. A po tom já netoužím. Dokumen-
tární film není publicistika. Je to drama-
tický, múzický tvar. Příběh dokumen-
tárního filmu vychází z  reality, ale vý-
sledek je jen to, co si z té reality vyberu. 
Jde o to, jak já příběh vidím. Dokumen-
tární film je názor autora. Když jsem na-
táčela Oko nad Prahou, zajímala jsem 
se ale samozřejmě o obě strany sporu. 
Toužila jsem, aby film nebyl černobílý, 
nechtěla jsem někoho z hrdinů bezhla-

vě adorovat a druhého zesměšňovat. To 
by bylo ploché, nudné a hloupé. Touži-
la jsem především udělat film o chování 
lidí ve společnosti k sobě navzájem.

Myslíte si, že se knihovna podle  
Kaplického návrhu přece jenom jednou  
postaví?
 Dvakrát jsem natáčela se spolupra-
covníky Jana Kaplického v  Londýně 
a viděla jsem, jak znají do detailů jeho 
představu, jak mu rozumějí. Věřím, že 
by knihovnu dokázali po  Janovi do-
stavět. Nejdůležitější je, aby knihovna 
měla politickou podporu, aby tu byla 
vůle ji postavit a něco velkého vytvořit.  
Věřím, že se v  politice jednou najde 
osvícený člověk, který se za  Janovu 
knihovnu bude rvát. 

Jaký je váš názor na Kaplického rejno-
ka, který se má postavit v Českých Bu-
dějovicích? Nechystáte se natočit do-
kument i  o  peripetiích ohledně jeho 
výstavby?
 Příběhem Jana Kaplického jsem žila 
přes dva roky, myslím, že by bylo zdra-
vé, aby příběh Rejnoka natočil už jiný  
režisér. Byla jsem s kamerou za Janem při 
prezentaci Rejnoka v Českých Budějovi-
cích. Byl to jeden z  nejkrásnějších dnů 
našeho natáčení. Byl teplý srpnový den 
a českobudějovická radnice se zaplnila 
městskými zastupitely, hudebníky a no-
vináři. Jan představoval své koncertní 
centrum a zářil. Hudebníci byli nadšení 
a těšili se, že v něm budou jednou hrát. 
Když jsem stála v Budějovicích za kame-

rou, styděla jsem se za postoj pražských 
zastupitelů a  primátora Béma k  Jano-
vě Národní knihovně. V Českých Budě-
jovicích je politická vůle koncertní sál  
postavit, přála bych jim, aby se jím  
mohli jednou pyšnit.

Zpracovala jste témata Gotta a Kaplic-
kého. Jakou velkou osobností se bude-
te zabývat dál?  
 Mým snem je výpravět filmem příbě-
hy. Nikdy mě nelákal svět slavných lidí. 
Pro mě je důležité, aby mé filmy byly 
dramatickým vyprávěním. Přála bych 
si, aby hlavní hrdinové těchto filmů byli 
hodnotní a dobří lidé. Pak je jedno, jest-
li jsou známí nebo neznámí. Pracuju teď 
na filmu Největší přání 3, který je o hod-
notách a snech mladých lidí nejrůzněj-
ších sociálních vrstev a profesních sku-
pin. Raduju se, že jsou mými hrdiny lidé, 
kteří jsou na počátku svého života, touží 
v životě najít lásku a své místo na slun-
ci. Tímhle filmem navazuju na dva filmy 
svého táty, první díl Největšího přání 
natočil v roce 1964, druhý v roce 1989. 
Ve  filmu se budou proplétat tátovy  
archivní záběry, celková skladba tak  
vytvoří obraz mladého člověka během 
půl století.

Na kontě máte obdivuhodné množství 
cen. Pomáhají vám ocenění ve shánění 
peněz na další projekty?
 S každým novým filmem mám pocit, 
jako bych dělala svůj první film, vždycky 
je to všechno od  začátku. Od  prosazo-
vání scénáře, shánění peněz, až po prá-
ci ve  střižně. Můj sen je dělat autorské 
filmy, které by se promítaly v menších, 
dobrých kinech. Čím déle natáčím, tím 
víc jsem náročnější na  podobu filmu. 
Shánění peněz proto nikdy nebude jed-
noduché. 

Pocházíte z  rodiny dokumentaris-
tů. Chodíte občas za  maminkou pro 
radu anebo za  vámi chodí s  poučka-
mi sama?
 Odmala jsem v  obou svých rodičích 
měla velké rádce. Jako dítě jsem po-
slouchala jejich rozhovory o  filmech 
mezi sebou a později jsem s nimi dlouze 
a soustředěně o životě a práci diskuto-
vala. Táta mě učil pozorovat lidi a světlo. 
Máma mi dodnes dodává sebedůvěru 
a odvahu. Také bych chtěla být takovým 
rodičem svým dětem, jako jsou oni mně.

Tento text byl původně zveřejněn v  MF 
Dnes. Přetištěno se svolením šéfredaktora.                                               
    Jan Škoda

Olga ŠPÁTOVÁ: Natočila jsem tvořivost i nadšení. 
za kamerou mi ale bylo smutno.

 Při všech svých cestách na  Balkán 
jsem se, podobně jako spousta dalších 
Čechů, maximálně válel u  moře. Pro-
to se mi zalíbil zájezd CK Kojan do Čer-
né hory a  Albánie, na  který jsem vyra-
zil společně s několika dalšími studenty 
z GJVJ. Rozhodně to neměla být odpo-
činková dovolená u Jadranu, právě nao-
pak. Čekalo nás vyčerpávající zdolávání 
horských masivů na  území Černé hory 
a Albánie. Ale také poznávání jejich krá-
sy, a co mě zajímalo především, setkání 
s kulturou těchto zemí.
 V  Černé hoře jsme strávili nejvíce 
času a nastoupali zde pěkných pár výš-
kových metrů. Třeba v národním parku 
Durmitor, jehož nejvyšší vrchol jsme do-
byli. Už tady mě překvapilo, že jsou Čer-
nohorci povětšinou jaksi bezstarost-
ní. Někdy možná až příliš, jako početná 
rodinka, co si vyjela ve starém moskvi-
či k lesnímu jezírku v chráněné rezerva-
ci.  Do vody dali chladit basu piv, rozdě-
lali táborák a začali vařit nedělní oběd. 
Potvrdil jsem si to i při návštěvě něko-
lika městeček během přejezdů do  dal-

ších pohoří. Například v Plavu nebo Gr-
baje panovala kolem poledne úžasně 
klidná atmosféra. Spousta lidí si zajede 
do centra, nechají auto dokořán otevře-
né a jdou si sednout na pár hodin do ka-
várny za  rohem. Kde mimochodem 
vždy vaří pravou tureckou kávu. Také 
to, že na  jedné straně vidíte pravoslav-
ný kostel a z druhé k vám volá muezzi-
nův hlas, se na  okolí tolik neprojevuje. 
Opravdu výjimečně tu poznáte rozdíl 
mezi muslimem a křesťanem.
 Do Albánie jsme nakonec přejeli pou-

ze na jediný den. A to do města Skadar 
kousek za hranicemi. Černá hora nepů-
sobila sice dojmem příliš prosperující 
země, ale v  Albánii nás čekal na  první 
pohled až bezútěšný obraz. Rozpraska-
nou silnici každou chvíli lemovali zboře-
né či nedostavěné domy, hromady od-
padků a  především spousta betono-
vých bunkrů. Ovšem uvnitř města, přes-
tože zde stálo mnoho dalších válkou 
zničených budov, budovatelských pa-
mátníků a  dalších připomínek bývalé-
ho režimu, jsem měl o něco lepší pocit. 

Hlavně proto, že zde nebylo okolí zoufa-
le vylidněné a sami Albánci působili cel-
kem přívětivě a tolerantně. Ještě kdyby 
tu bylo méně žebráků a alespoň někdo 
z místních majitelů mercedesů (kupodi-
vu nejčastější značky aut v Albánii) znal 
pravidla silničního provozu. 
 Po zpětném přejezdu hranic už se za-
čal blížit poslední den expedice. A  jak 
vypadal? Nakonec přišla i ta nudná do-
volená na  pláži v  Chorvatsku. Ale bez 
toho by se návštěva Balkánu zřejmě ne-
obešla.                    Text a foto Tomáš Erhart

Budějovičtí studenti na Balkánu

Foto Jan Schejbal



marcela macháčková
Asi o životě. Ano, je to klišé, ale co dnes 
není. Vše už bylo řečeno, jde jen o to, to 
napsat jinak. Ale to nevím jak. Byla bych 
špatný romanopisec. Romanopisec tra-
géd. Věřím, že čtenáře bych si určitě na-
šla...

Eva Procházková
Román? Občas jsem napsala nějakou kra-
ťoučkou povídku, u které jsem se vypiso-
vala ze svých problémů, ale napsat něco 
tak obsáhlého jako je román mě asi nikdy 
ani nenapadlo. I  když koho by nebavilo 
psát svou autobiografii, ale čtenářů lač-
ných po  popisu mého života by asi ne-
bylo moc. Vzhledem k mé hypochondrii 
bych možná dokázala sepsat nějaké rady 
domácího lékaře, ale to, bohužel pro mě, 
není román. Což mě mrzí třeba i u pohá-
dek, protože kdo by nechtěl příběh kon-
čit se slovy - a žili šťastně až do smrti. No..
román ode mě asi nikdy nebude :)

Jan Škoda
Román ode mě nečekejte, mnohem 
pravděpodobnější variantou je vznik fil-
mového scénáře. Téma? Můžete spekulo-
vat, nic samozřejmě neprozradím. Snad 
jen, že výsledná forma bude mixem po-
nurosti drsného sociálního dramatu 
a  křiklavé barevnosti Speeda Racera. Už 
se těšíte?

Šárka Tůmová
Psala bych o rybě, která se snaží si oblék-
nout červený svetr. Zajímá vás, jaká ryba? 
Proč zrovna červený, jak dlouhé rukávy, 
jaký pletací vzor? Jak je možné, že nedala 
přednost modrému tričku? Škoda, že ro-
manopisectví mě neláká, nikdy se to ne-
dozvíte. Škoda i pro mě – nepochybně by 
to byl bestseller, byl by k dostání ve všech 
dobrých knihkupectvích a vydělal by mi 
spoustu peněz. Škoda.

 Tento podzim se, co se světových vý-
stav od nás vzdálených, co by kamenem 
dohodil, skutečně vydařil! 
 Po  tom, co Vídeň před dvěma lety 
hostila Vincenta van Gogha se letos 
v  září opět dostala do  zorného pole 
všech kumštýřů. A to uspořádáním roz-
sáhlé retrospektivy největší mexické 
malířky 20. století pod názvem Frida 
Kahlo a její svět, která je k vidění v Bank 
Austria Kunstforum. Výstava sčítá kolem 
70 maleb a 50 kreseb, doplněná je ještě 
o  dokumentační fotografii, na  kterých 
je umělkyně zachycená objektivem ma-
ďarského fotografa Nickolase Murraye. 
Šanci shlédnout tuhle ojedinělou ex-
pozici na vlastní oči máte do 5. prosin-
ce letošního roku. Pro bohatší galerijní 

zážitek z  návštěvy rakouské metropole 
můžete připojit ještě prohlídku více než 
stovky michelangelových figurálních 
kreseb. K obdivu až do 9. ledna v Alber-
tině.
 A dalšího králíka z klobouku vytáhlo
Museum Kampa ve spoluprácí s Vernon
Galerií. Tady od 11. listopadu do 2. led-
na znovu ožije italský mistr amedeo 
modigliani prostřednictvím svých ole-
jů a kreseb nashromážděných sem z ce-
lého světa! Když ve  svých pětatřiceti  
letech zemřel, jeho milovaná spáchala 
sebevraždu. Pablo Picasso zase údajně 
na  smrtelné posteli zašeptal jeho jmé-
no. A věřím, že si podmaní i nás ostatní...

Emma Vrbová
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Všem krasomilům a krasomilkám!

Bylo 
nebylo
 Dřímá-li ve  vás neodbytný pocit, že 
ve  vašem kulturním životě cosi chybí 
a návštěva kina, v němž zvuk chroupa-
ného popcornu přehlušuje dialogy, vás 
nedokáže uspokojit, přestaňte vrhat 
rozběsněné pohledy na  zvláště hlasitě 
konzumujícího spoludiváka a  vypravte 
se na výstavu.

 Povzbuzena přívětivým názvem Po-
hádky, vydala jsem se do  Galerie Mě-
síc ve  dne, abych se pokochala výsta-
vou americké malířky Kelli Scott Kel-
ley. Za pochodu jsem si ještě stačila pře-
číst sympatickou informaci, že její tvor-
ba je velmi osobitá a ženská, a již jsem 
si vypůjčeným klíčem odmykala dveře 
do světa jejích fantazií. 
 Nevinně působící pastelové tóny 
nanesené na  krajkou olemované lát-
ky, které kdysi mohly být prostíráními, 
tvořily dojem, že autorka je přecitlivě-
lá žena v  přechodu. Vize se rozplynu-
la, jakmile změť barev nabrala konkrét-
ních tvarů. Hlavou mi začaly vířit otáz-
ky. Proč je všude kolem tolik opic? Oble-
čených, chovajících se jako lidé… Je to 
snad jakási evoluce naruby, zamyšlení 
se nad tím, měla-li vůbec smysl? Dvou-
hlaví vlci, létající lvice, ryba měnící se 
v člověka a člověk v rybu… Proč? Co vy-
jadřují ruce v  tlamách zvířat, ruce, kte-
ré chybí bránícím se tlouštíkům? Mož-
ná je to vyjádření znechucení nad dneš-
ní konzumní společností, k  čemu jim 
jsou ruce, když jimi již nedokáží praco-
vat! Ale byl převrat nastolující vládu zví-
řat k něčemu dobrý? Vždyť stejně nako-

nec zabřednou do lidských starostí i ra-
dostí, do každodennosti. 
 Ve dveřích jsem se naposledy ohléd-
la. Zdálky by se obrazy daly zaměnit 
s  ilustracemi dětských knížek. Zblíz-
ka by z nich děti měly noční můry. Na-
konec i  ty jsou zdrojem autorčiny in-
spirace. Zaujalo-li vás její pojetí pohá-
dek, chcete-li se o ní a o  jejím díle do-

zvědět více či mrzí-li vás, že na výstavu 
konanou do 25. října se již nepodíváte, 
k dispozici jsou vám její webové stránky 
www.kelliscottkelley.com. 
 Další výstava, tentokrát fotografická, 
nesoucí název Jihočeský věhlas, začíná 
vernisáží 3. listopadu. 

text a foto Šárka Tůmová

 Od 16. 9. do 16. 10. probíhala v Domě 
umění výstava Cécile Andrieu, Fran-
couzky žijící v  Japonsku, nazvaná Be-
yond Word. Typická autorčina tvorba 
představuje prostředí ticha, které je na-
plněno slovy. Andrieu studovala umě-
ní, filosofii a jazyky; a právě japonština ji 
dovedla do jejího současného domova, 
kde žije od 90. let. 
 Výstava skrývá tři témata, která vytvá-
řejí jeden celek. Část materiálu pro tuto 
výstavu představovaly i  české slovníky. 
První část výstavy je nástěnná instala-
ce nejmenšího francouzského slovníku. 
Tato instalace nese štítky s 15 834 slovy.
 Druhá část instalace byla inspirová-
na okny, která rámují venkovní prostře-
dí. Jedná se o  kombinaci tří myšlenek 
– obraz, okno, mluvčí. Uspořádání ob-

jektů odpovídá klasické velikosti okenní 
tabule, a toto dílo tvoří abstraktní obra-
zy pokryté perforovaným plechem, skrz 
který můžeme vidět části slov z českého 
slovníku.
 Závěrečná část trilogie má experi-
mentální záměr, kdy autorka používá 
francouzská slova, začínající vždy stej-
ným písmenem. Andrieu zde pracuje 
s  hlubším vnitřním prostorem objektů, 
které vidí v interakci jako různé nástroje 
orchestru.
Následující výstavy:
Martin Rajniš (architektura) 20. 10. - 21. 
11. 2010
Pode Bal 24. 11. – 2. 1. 2011 
/vernisáž  24. 11. 2010 od 18:00 hod.

text a foto Dita Penzová

Plýtvání PAPíReM či novodoBé uMění?

V jako Vendetta
 Nikoho asi nepřekvapilo, když na náměstí vznikla další kavárna. Mož-
ná také proto z venku nepůsobí výjimečněji než ostatní. Na druhou stra-
nu velkým oknům, která umožňují sledovat dění uvnitř stejně tak, jako 
když kolemjdoucí dříve okukovali výlohy obchodu Kenvelo, se nedá nic 
vytknout. Po vstupu dovnitř si možná většina z návštěvníků přepočítá pe-
níze, protože interiér je opravdu zdařilý a působí spíše jako luxusnější kok-
tejl bar. Po příchodu servírky, která přinese nápojový a jídelní lístek však 
ceny opravdu mile překvapí.
 Nenechala jsem se ale strhnout lákavou nabídkou nealkoholických 
koktejlů a objednala jsem si presso. Zajímalo mě, jak si s takovou klasikou, 
jakou je italské espresso, poradí tady, ve Vendettě. Příprava trvala jen chví-
li a káva vypadala i voněla standardně. Nejvíc mi však učarovala konvička 
na smetanu ve tvaru krávy. Žádné fádní a umělohmotné nádobky, ale pl-
nohodnotná porcelánová dojnice. To jen podtrhlo vydařený design celé-
ho podniku. Nutno zmínit, že presso bylo také velice dobré, chyběla mi ale 
sklenička s vodou, která má být v dobré kavárně samozřejmostí.
 Během večera stráveného v této kavárně jsem si nemohla nevšimnout 
velké pece, umístěné hned vedle baru. Když potom číšnice přinesla páru 
u vedlejšího stolu čerstvou a voňavou pizzu, začala jsem litovat toho, že už 
jsem zaplatila a rozhodla se odejít.
Něco mi ale říká, že do Vendetty v nejbližší době znovu zavítám. A to ne-
jenom kvůli pizze a dalším italským pokrmům na jídelním lístku (a oprav-
du velkému výběru vína na  lístku nápojovém), ale i  kvůli příjemnému  
prostředí a vstřícné obsluze.

Markéta Dadáková
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kresba Ester Kmochová

čarodějnická 

Znal jsem tu dívku od mala -

i já jsem býval mladší.

Vždy ráda lidem tvrdila, 

že v jejich domě straší. 

Nosila šaty výstřední,

tajemná mladá dáma,

často zmizela na pár dní -

v lesích si hrála sama. 

Ve vedlejší dědině 

chodila do učení

a po večerech při víně 

se oddávala snění. 

Tišila bolest nemocných,

řeč zvířat také znala.

A v jejím věku - jaký hřích -

prý s více muži spala! 

I rozhodli se starší z vsi

na jejich soudním dvoře,

že bůh tu ženu nespasí,

že nutně musí shořet. 

Tak v jednom letním poledni,

než hranice vzplála,

s cepi a noži došli k ní

a teď u sloupu stála. 

A pravil tenkrát starosta -

muž starší, růžolící,

že vina v ní je naprostá

a zda chce něco říci. 

„Spalte mé tělo, chcete-li,

já nemám pro vás větu.

A sněte poté v postelích

jak pomohli jste světu.“ 

„Však za rok přijde velký žal

a já nebudu moci -

ač vroucně by si každý přál -

přijít vám ku pomoci.“ 

Napřesrok vskutku - nastal mor

a plnil lidem plíce.

Já odešel jsem za obzor

a nevrátil se více. 

Občas tu dívku slyším v snách

mluvit o spravedlnosti.

Jak nerovné jsou misky vah

a lidé... jak jsou prostí!

Adam

Báseň plná sentimentu

Přišel první sníh!
Víte, já jsem jednou z nich.
Z těch malých a naivních.
S nosy na výloze.
Výkladní skříně plné andělů.
A další na obloze.
Já jsem totiž jednou z těch,
co své ideály formují z těsta,
 kladouc je na rozpálený plech.

                                                                                                            
Emma Vrbová

TAŠKY
Ležím. Potím se. Proč? Nejspíš proto, že kolem dokola jsou tváře. Masky, bledé i opálené, protáhlé 
i kulaté. Tváře zachumlané v bílých doktorských pláštích. Se rty pomalovanými krví. Ruce i nohy mi 
k ocelovému operačnímu lůžku tisknou promočené řemeny. Bezmoc se strachem tančí valčík na mé, 
zatím, teplé kůži, oděni do mastných krůpějí potu. Tváře...
,,Co jste zač?“ slyším svůj přiškrcený hlas. Pěkně rezonuje mezi těsnými stěnami z bílého hedvábí.
„My?“usměje se jedna z tváří. Je celá žlutá. Žluťásek. „Jsme jako ty, pak taky něco víc než ty. My jsme 
MY.“
,,Je nás hodně. Dokonce víc, než si vy dokážete vůbec představit.“
,,Co po mě chcete?!“ vydechnu.
,,Možná hrnek teplého čaje?“ usměje se bledá krásná ženská tvář. ,,Nebo si taky můžeme... pohrát...“
Skoro omdlím...
,,Sledujeme vás. Všechny, všude a stále. Při práci, spánku, jídle, milování. Jste nesmírně zajímaví,“
navozuje se mnou monolog Žluťásek.
„Jednou za čas, asi každých pět let jeden z nás „odejde“. Proto vám dáváme tašky, abychom vás 
přivedli sem a stali jste se tak jedni z nás.“
V hlavě mi při slově taška vytanula vzpomínka stará pár měsíců. Seschlá vrásčitá tvář, tmavý oblek, 
růžová kravata. Taška. „Pane, zapomněl jste si tu... TAŠKU!!“ slyším sám sebe křičet. Ani se neohlédl. 
Tak jsem si ji vzal. Co na tom?
„Proč... proč mi to říkáte? Co to má se mnou společného?“
„Asi to, že jsi  tady, fešáku,“ olízne mi ucho ženská tvář. Zachvěju se, jako by mě olízla mrtvá kočka...
„Vzpomínejte, člověče!“ jiná bílá tvář se probere z vytržení a zapojí se do bláznivého dialogu – tedy 
spíše monologu. „Autobus, zcela prázdný autobus, stařík s růžovou kravatou a taška na sedadle...“
„Néé! Néé! Chtěl jsem mu ji vrátit. Chtěl! Ale nešlo to. Zmizel. Vypařil se! Já... já... nechtěl jsem ji 
ukrást!“
Smích. Tváře se smějí!
„Hlupáčku,“šepotá skoro mile žena. „ta taška byla pro tebe.“
„Ano! A víš proč?“ usměje se Žluťásek. „Náš druh není schopný se mezi sebou reprodukovat. 
Proto lidem dáváme tašky.“
Zavládne ticho. Těžké, hlasité ticho. Srdce bije v hrudi, ocel v zádech studí, vzpomenu si na verš z jed-
né své básně. Býval jsem básníkem...
Ticho se škrábe po stěnách a na mém ocelovém lůžku slyším tikat čas.
„Ale ta taška...“můj hlas hrubě prolomí němou vitrínu.
„Byla pro vás, ano!“ vykřikne Žluťásek a v jeho hlase se leskne vzrušení. „Starý pán, který ji pro vás 
zanechal byl vaším, řekněme, „sledovatelem“. Měl vás nejradši. Proto do ní pro vás vložil svou duši...“
Tentokrát jsem regulérně omdlel....
...a když jsem přišel k sobě, už jsem to nebyl já...

František Linduška

tlející děvka

Omamná vůně tlejícího masa
Vidím to torzo s pařáty.
Šklebí se na mne v posmrtné křeči.
Prolezlá červi - od hlavy po paty…

Hnilobná voda, proudící v kanálu
Mrazivý vzduch páchnoucí po smrti
Šeptání ve větru kdesi v neznámu
Mrtvolný klid mojí oběti…

Zčernalá hlava, oteklý jazyk
Zatuchlý puch a rozteklé oči
Na téhle čubce již není co zkazit
Cítím ten vzruch a zápach moči

Pořádám hostinu na téhle kurvě
V šíleném záchvatu, krájím a hltám
Nosem se hrabu v ohyzdné vulvě
V děsivém momentu, čepelí vnikám.

Stávám se součástí, vyšší silou
Tesáky pracují!
S radostí proklínám tu čubku shnilou
Zbytky údů mne vzrušují!

Dokonáno dílo zkázy
Její proměna je již hotova
Budu se před svou paní plazit!

 Má mysl je zvrácená…

Vladimír Sova

ten den nikdy neskončil

viděla jsem včera na ulici holku
smála se na všechny okolo
a ty okolo to naplňovalo
i když byla zima, měla na sobě jen saténový šaty
a ten báječnej úsměv
jakoby víc nepotřebovala

jakoby ani víc snad potřeba nebylo

ostatní byli zabalení ve svých kabátech
a jen zírali na ten úsměv
na tu holku

už dlouho necítili tolik energie
už dlouho necítili tolik energie v jinak tak ošklivém 
podzimním dnu

vypadalo to jakoby ulicí tančila
a ten studenej vzduch byl naplněnej její vůní
pořád házela hlavou,
její zrzavý vlasy byly teď taky všude
a zdálo se že kvůli nim i zbylo pár paprsků slunce
aby jim dalo krásnější odstín

byla toho plná ulice
lidi se na to nemohli vynadívat a chtěli tančit s ní
zamilovali si ten pocit,
že je na blízku
a prosili Boha ať ji nenechá odejít

bylo to jako kouzlo
některý ženský taky začaly sundavat kabáty
a ona jim nabízela ruce

chytly se a pořád jen tančily

a

ten

den

nikdy

neskončil.
                                                        M.M.

Kruh

Ze snu probuzen otevíráš dveře
na rohu bliká prázdná herna
lampa bdí tam kde zvečera
máš ten svět skoro rád
Sněhovlasá paní s hůlkou
taškou na kolečkách
život ji nechá belhat se slepeným ránem
když tu jí z útrob vylézá mrtvé novorozeně
s hlavou sežehnutou 
pozdraví tě
stírá popel z čela
prochází výlohou hračkářství
Ty
dnes jako včera
zahýbáš u kostela
jak jistě si počínáš
pán nad svými kroky
popel otřeš o trávu v parku
klepání hůlky utopíš v řídké kávě
A dnes
těžkou oklikou
opět zasedneš k svému stolu

Tibor Varga

Hřbitov touhy

Škube okvětní list
krmí hladové krky
hladové krky touhy

když zní děsivý svist
ty krky zlomené
sekerou uspokojení

škube okvětní list
v koutku zapomnění
tak zosamělém

Tam na hřbitově byst
prachem zavátých
rukou nemajíc

Otakar Nechvátal
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České biografy vždy na podzim trpí 
nedostatkem filmového materiálu. 
V  průběhu září a října proto musí zachy-
távat posledního odlesky amerického 
popcornové léta (tedy blockbustery, 
které se v červenci a srpnu neprocpaly 
do tuzemského distribučního plánu)  
a pro klasické uvedení zoufale vyzobávat 
artové tituly z karlovarské přehlídky. Situ-
ace se zpravidla zlepší až na začátku listo-
padu, kdy dorazí první oscarové vábničky. 
Letošní podzimní celuloidová nabídka ale 
stojí před mimořádně důležitým úkolem – 
měla by přebít pachuť ze slabého filmové-
ho léta, ve kterém kromě Počátku nefigu-
rovalo žádné nadprůměrné dílo.

Velké věci rozhodně nečekejte od 3D 
hororu Resident evil: Afterlife se zacho-
valou pětatřicítkou Millou Jovovich. Ta 
v  roli Alice kosí zombíky v  postapokalyp-
tické Americe už počtvrté… a snad na-
posled. Afterlife nabízí jen ospalou akci 
utopenou v nekonečně zpomalených 
záběrech, čtyři umělé interiéry a dialogo-
vou vatu. Krev možná stříká ze všech stran, 
šťáva ale Afterlifu chybí. Úplně. Pracovní 
podtitul? Zombie pod sedativy.

To Piraňa připlouvá s  podstatně 
živelnějším, zábavnějším… a brutálnějším 
zážitkem. Spadá totiž do divácky atrak-
tivního žánru torture porna, což v  praxi 
znamená, že plátno okupují především 
známé americké pornohvězdy, jejich 
výstavní čtyřky (pětky?) a zubaté piraně, 
které tyto čtyřky v  detailních záběrech 
ukusují. Francouský řezník Alexandre Aja 
ale nevsadil jen na samoúčelnou bru-
talitu – Piraňa baví úmyslnou pokleslostí, 
nefalšovaným napětím i černočerným 
humorem. A nabídne nezapomenutelně 
nekorektní útok prehistorických rybiček na 
prosluněné letovisko, při kterém zemřou 
stovky teenagerů, každý zpravidla hodně 
vtipným a originálním způsobem. V  kině 
se připravte na dabing, ale i na zohavená 
torza a uhryzlé penisy ve třetím rozměru. 
Na první rande lepší film nenajdete.

Do hororové škatulky zapadá i Para-
normal Activity 2, zcela zbytečný sequel 
uměle vytvořené senzace z  roku 2007 

nebo Ďábel, thrillerová jednohubka 
o pěti cizincích zaseklých v jednom výtahu.  
A ano, tipujete správně, jeden z nich není 
tak úplně člověk. Už z traileru můžete há-
dat, kdo skrývá pod parukou rohy. Já sázím 
na tu vyjukanou šedesátnici.

Největšími highlighty podzimu ale 
nemají být horory. Zámořské kritiky i la-
ické diváky přivádí do naprosté extáze 
the Social network od Davida Finchera. 
Horečně očekávané dílo prý zakladatele 
největší „sociální sítě“ Marka Zuckerberga 
nevykresluje vůbec pozitivně a okolnosti 
vzniku Facebooku vidí hodně temně. 
The Social Network podle všeho definuje 
první dekádu 21. století a naprosto doko-
nale zachycuje ducha doby. Někteří film 
označují jako nejlepší dílo desetiletí a no-
vou kultovní klasiku, další ho srovnávají 
s  legendárním Občanem Kanem. A to už 
jsou silná slova. Hit s  Jessem Eisenber-
gem, zpěvákem Justinem Timberlakem  
a novým Spider-Manem Andrewem Gar-
fieldem jsem do uzávěrky neviděl. Tipl 
bych si ale, že po jeho s hlédnutí už žádné 
zapnutí Facebooku nebude tak auto-
maticky bezmyšlenkovité jako dřív.

Slova chvály se snášejí i na Scotta 
Pilgrima proti zbytku světa, ujetou 
adaptaci neméně šíleného komiksu. 
V  něm musí obyčejný kluk Scott pora-
zit sedm zlých ex-boyfriendů své nové 
dívky Ramony. Jeho snažení dostává ve 
vypiplaném geekovském snímku Edgara 
Wrighta vysoce originální audiovizuální 
look, vzdáleně připomínající Speed Racera 
nebo Kick-Ass – z  plátna tryskají barvy, 
grafické prvky i adrenalinová akce. Tenhle 
komediálně-akční nářez se ale v zámoří 
zařadil mezi největší propadáky – přitom 
je progresivní, plný nápadů a vychází 
ze současné popkultury. Zajděte na něj 
aspoň vy. Ta barevná kštice Mary Elizabeth 
Winstead za to stojí.

Na silném vizuálu staví i Američan 
George Clooney. Každý záběr dramatick-
ého thrilleru o nájemném zabíjakovi 
v podání George Clooneyho by totiž mohl 
viset v galeriích - není divu, režisér Anton 
Corbijn platí za renomovaného fotografa. 

Renomovaná jména před kamerou, 
silné téma, oscarové šance – ani tyto tři 
faktory občas uvedení filmu v  Čechách 
nezajistí. Nadšeně přijímaný krimi thriller 
Město do českých kin nakonec nezavítá. 
Proč? Warner Bros. mlčí. Syrový, stylový  
a strhující epos o bostonském zločinci prý 
vyráží dech svou promyšleností a inteli-
gencí. Představitel hlavní role Ben Affleck 
si stoupl i za kameru a definitivně se vy-
profiloval v jednoho z nejtalentovanějších 
režisérů dneška. Kdo by to před nějakými 
pěti lety čekal? Affleck se zkrátka pochla-
pil, snad ho Warneři napodobí. 

Česká pobočka Warnerů pochopitelně 
neváhá s  uvedením spektakulární první 
části Harryho Pottera a Relikvie smrti. 
Sága o brýlatém čaroději si kvalitativní 
standard nedrží – ona ho stále zvyšuje. 
Harryho eskapádám už léta nechybí 
správný blockbusterový odér, osudovost, 
mystika i napětí. A Relikvie smrti bude po-
dle trailerů vpravdě velkolepým vyvrcho-
lením. Tvůrci se na poslední chvíli rozhodli, 
že listopadovou první část filmu nebudou 
konvertovat do 3D. Což je rozhodnutí, 
které nemrzí nikoho. Všichni si totiž pama-
tujeme fiasko se Soubojem Titánů. Harry 
navíc třetí rozměr nikdy nepotřeboval. 

Třidéčku se naopak vůbec nebudeme 
bránit v  případě animované legendy 
o sovích strážcích a futuristického sci-fi 
tron: legacy. Jejich tvůrci k nim totiž třetí 
rozměr narychlo nepřidávali, nýbrž s  ním 
počítali už během natáčení. Sovičky Zacka 
Snydera vypadají prostě úžasně, první re-
cenze ale hovoří o tom, že Legenda zůstala 
stát na pomezí mezi infantilním animákem 
a temným fantasy eposem. Tron debu-
tanta Josepha Kosinského diváky vtáhne 
do vystajlovaného kyberprostoru, v němž 
chce hlavní hrdina v podání Garetta Hed-
lunda najít svého otce Jeffa Bridgese. Už 
z trailerů lze vycítit, že tady si s designem, 
akcí a vizuálem někdo opravdu vyhrál. 
Čeká nás nový Avatar?

S  mladšími sourozenci pak vyražte na 
nadějné animáky Já, padouch a Mega-
mysl. Hlavní hrdinové se sice (zpočátku) 
za klaďase nepovažují, tahle kreslená 
dobrodružství vás ale pobaví jistojistě líp 
než vyšeptalé a vyčpělé letopisy nar-
nie: Plavba Jitřního poutníka. Vyvar-
ují se napotřetí sterility, bezkrevnosti  
a neskrývané náboženské agitace? Ne-
myslím si.

Karate Kid disponuje nezpochyb-
nitelnými kvalitami, já však váhám, zda 
doporučit snímek, kterým Amerika napro-
sto zjevně podkuřuje Číňanům a totalitní 
velmoc vykresluje jako multikulti oázu 
bez jakýchkoliv problémů. Pravda, jedná 
se o dětskou motivační pohádku, podob-
né tendence ale nadzvednou mandle 
vždycky.

 Chamtivost je dobrá. Přesně tohle leg-
endární poselství předal světu finanční 
žralok Gordon Gekko před třiadvaceti lety 
ve filmu Wall Street. Pak ho zavřeli. Nyní 
přichází znovu na scénu v  sequelu Wall 
Street: Peníze nikdy nespí, aby se vyjádřil 
ke globální ekonomické krizi. Vedle dra-
matu ze světa dolarových intrik ale režisér 
Oliver Stone rozehrává i silné drama lid-
ské. Gekko alias Michael Douglas bude 
v  nablýskaném prostředí současného 
Manhattanu napravovat vztahy s  odcize-
nou dcerou Carey Mulligan nebo zaučovat 
jejího přítele Shiu LaBeoufa. V případě Wall 
Street své peníze zkrátka neproinvestujete 
špatně.

Komedii Jíst, meditovat, milovat s Ju-
lií Roberts bych nedoporučoval, kdybych 
nevěděl, že ji natočil Ryan Murphy, tvůrce 
fenomenálního seriálu Glee. Jeho jméno 
je ovšem příslibem a zárukou romantick-
ého standardu. Odyssea vysloužilé Pretty 
Woman láká mnohem víc než třeba třetí 
rodinná bitva Bena Stillera a Roberta De 
Nira nazvaná Fotři jsou lotři. Zápletka? 
Podle trailerů něco s  uříznutými prsty, 
důchodcovskou erekcí a malými dětmi. 
Děkuji, nechci.

S  nadějí lze naopak vyhlížet novou 
allenovku Poznáš muže svých snů, 
v  níž Woody sleduje vztahové peripetie 
několika Londýňanů nebo komediální 
road movie na doraz od tvůrců geniál-
ní Pařby ve Vegas. Na komedii roku je 
zaděláno i tentokrát.

Z českého rybničku pro filmový přehled 
vylovím normalizační teenagerovskou 
komedii občanský průkaz od režiséra 
Ondřeje Trojana. Z  Občanky je cítit 
vděčná pelíškovská poetika i fakt, že film 
nejspíš nebude líbivě klouzat po povrchu 
(zdravíme seriál Vyprávěj) a ukáže syrovou 
socialistickou realitu bez příkras. 

Korunu podzimní filmové nabídce nasa-
dí Královna. Ano, vážená pětašedesátiletá 
oscarová laureátka Helen Mirren si 
v akčňáku Red stoupne za obouruční ku-
lomet. Lze odolat?

Příští filmový přehled bude věnovám 
podzimním titulům, které měly premiéru 
na Mezinárodním filmovém festivalu 
v Karlových Varech.                     

 Jan Škoda

 Můj milý deníčku, koneč-
ně se mi vyplatilo, že jsem na 
karlovarský festival přijela!
Proč jsem jela na festival plný 
cizinců, kde se většina filmů 
promítá s titulkama?
 No kvůli sweet Judeovi 
přeci! Když jsem se dozvědě-
la, že dorazí, rozbušilo se mi 
srdce. Ach ten sladký Jude 
z  Prázdnin! Kdyby mi někdo 
v  tu chvíli řekl, že se s  ním 
skutečně uvidím, neuvěři-
la bych mu. Nemožné se ale 
stalo skutkem a já se ti poku-
sím popsat, jak se mi to povedlo. Chci si kaž-
dičký moment toho dne navždy uchovat ve 
svém srdíčku.
 Ten den jsem vstávala velice brzy. Ne 
abych šla nedejbože do té strašlivé fronty 
na lístky, co se každé ráno před hotelem vi-
nula jako syčící had, ale abych si pojistila to 
nejlepší místo při Judeovu příjezdu na ohlá-
šenou tiskovou konferenci.
 Když jsem si stoupla za hrazení a hodinu 
po hodině čekala, mé srdce bylo stále ne-
klidnější. Propiska, kterou jsem mu zamýšle-
la nabídnout, aby se mi podepsal, mi kvů-
li nervozitou zpoceným dlaním neustále vy-
klouzávala z ruky a vzrůstající davy mě zne-
pokojovaly. Co když si mě Jude nevšimne?
Dlouhé čekání mi zpříjemňovali moc milí 
fotografové, kterým jsem mohla pózovat a 
musím říct, že jeden z nich byl obzvlášť roz-
tomilý ;-). Byly tam i televizní štáby a já ne-
mohla být šťastnější, když jsem viděla, jak 
nás natáčejí. Konečně šance ukázat se v te-
levizi!
 A pak se to všechno odehrálo hrozně 

rychle. Securiťáci si začali 
něco hlásit do vysílaček a já 
tušila, že zanedlouho nasta-
ne TEN moment.
 Náhle vystoupil z  ve-
likého nablýskaného bourá-
ku. Měl na sobě úžasné černé 
sáčko na jeden knoflík a kal-
hoty, které si dole ohrnul, tak-
že mu byly vidět jeho doko-
nalé kotníky. Oči mu zakrýva-
ly perfektní tmavé brýle. Pro-
stě vrchol dokonalosti. Zača-
la jsem křičet. Měla jsem ta-
kový strach! Co když nepři-

jde ke mně? Každá vteřina byla utrpení. Dív-
ku, které se podepsal přede mnou, jsem ne-
uvěřitelně nenáviděla, nejradši bych jí vy-
škrábala oči.  Můj strach se neustále stupňo-
val. Ale pak… Najednou stál přede mnou a 
.. podíval se mi do očí. Přišlo mi, že ta vteři-
na trvá celou věčnost a že tam jsme jen a jen 
my dva. Ještě když na to teď vzpomínám, hr-
nou se mi slzy do očí a celá se třesu. Tak nád-
herné to bylo. A potom vzal moji propisku 
do svých dokonalých rukou a podepsal se 
mi. Teď přišla moje největší šance. „Vyfotíte 
se prosím se mnou?“ dostala jsem ze sebe. 
Jeho „Sure“ bylo to nejkrásnější slůvko, co 
jsem v životě slyšela. Naklonil se ke mně a já 
cítila úžasnou vůni jeho kolínské. Zatočila se 
mi hlava. Kamarádka nás vyfotila a Jude se 
odebral dál. 
 Přes slzy, které neustále zaplavovaly mé 
oči, jsem nebyla schopna sledovat, co se 
dále dělo. A bylo už mi to jedno. Vždyť já, já 
mám fotku s Judem Lawem, jednou z nejvíc 
sexy hvězd filmového nebe.

Kateřina Dvořáková

 Kdy jste u  filmu naposledy brečeli? 
A teď nemám na mysli zatlačenou slzu do-
jetí nebo popuštěnou uzdu emocí u  ro-
mantické blbiny po rozchodu s chlapcem. 
Nemyslím ani touhu brečet po  zhlédnutí 
filmu, na který jste se dlouho těšili a který 
byl naprosto děsný. Myslím skutečný pláč. 
Že nikdy? To jste asi ještě neviděli Libanon.
 Vcházíme do  sálu grandhotelu Puppu 
a sedáme si na místa vedle reservéček. Těs-
ně před uvedením filmu si k nám přisedá-
vá Livia Klausová s pánem oděným v čer-
né, a asi o dvě hlavy vyšším než ona. Nevy-
padá na pana prezidenta, spíš to byl body-
guard. 
 A  už je tu začátek. Obecenstvo v  sálu 
zvážnělo již při úvodní řeči Marka Ebena. 
Ani ten nebyl příliš veselý a vážný byl i pro-
slov režiséra Samuela Maoze, který vyslovil 
přání vést s diváky po zhlédnutí filmu dis-
kusi. 
 Film začíná pohledem do  pole, po-
hledem z  tanku. Píše se rok 1982, je čer-
ven a probíhá první libanonská válka. Náš 
tank má za  úkol prozkoumat městečko 
na území Libanonu, kde má posádka najít 
a osvobodit zajatce, jež drží muslimští oz-
brojenci. 
 Pokud jste si představovali posádku 
tanku ve stylu amerických hrdinných vojá-
ků, kteří jsou sexy od první do poslední mi-
nuty, včetně té, kde jim teče krev po čele 
a  pronáší silně dojímavou repliku, splet-
li jste se. Posádku tvoří čtveřice mladých 
vystrašených kluků, kteří nevidí své život-
ní poslání v  tom, že budou válčit a  zabí-
jet a zmáčknout spoušť jim nedělá zrovna 
dobře. 

 Kamera je rozviklaná, stejně jako po-
hyby tanku. Cítíte každý otřes. A také pot, 
smrad, krev, burácení střel, křik a  smrt 
ve  vzduchu. Režisér přináší vlastní zkuše-
nosti z války a vy je jako divák s ním opět 
prožíváte. Až na  dřeň. Absence moralizo-
vání, zobecňujících pravd, pouček a  pří-
sloví, na  která jsme zvyklí z  amerických 
válečných filmů, jen posouvá jazýček vah 
na stranu autentičnosti. 
 Posledních dvacet minut filmu je pl-
ných zoufalých výkřiků a  snahy zachrá-
nit si život. Duch války vás prostoupí plně, 
a pokud jste trochu labilnějšího ražení, za-
čínáte brečet. A protože vidíte, že to celé je 
jeden velkej průser a  že babička vždycky 
měla pravdu, když říkala „xy se snese, hlav-
ně, že není válka!“, brečíte až do konce. 
 A když prach usedá a film končí, jedna 
část diváků se cpe dopředu, aby si moh-
la popovídat s režisérem, což jsem původ-
ně také chtěla, ale pro slzy nemohu mluvit, 
proto se řadím k druhé části diváků, kteří 
se hrnou ven. Na rozdíl od vojáků v tancích 
můžeme. 

Adéla Sovová

Podzimní naděje s Facebookem a Potterem

Zápisník oddané fanynky „Ještě že není válka,“ říkávala babička

Ekofilm 
promítl 
i snímky
protestujících
režisérů

 Šestatřicátý ročník filmového festiva-
lu o životním prostředí, přírodním a kul-
turním dědictví, konající se v našem kra-
ji každý rok v  době barevného listí, je 
za námi. Letošní ročník byl ale výjimečný 
tím, že čeřil nejen vody environmentální, 
ale i politické. 
 Průvodcem byl stejně jako v  uplynu-
lých dvou letech Jaroslav Dušek. S  ním 
jsme se mohli setkat jak osobně při do-
provodných programech, tak s  jeho 
elektronickou podobou před každým 
filmem, kdy nám vykukující zpoza rost-
lin s úsměvem sděloval: „Nehlučte, seďte 
klidně a možná se dozvíte i něco zajíma-
vého. A nelepte nám žvýkačky na sedač-
ky. Dobytkové.“ Hlavním tématem  pro-
stupujícím celý Ekofilm byl Mezinárodní 
rok biodiverzity. Výběrová komise z 226 
snímků postoupila 61 titulů do  finále. 
Velkou cenu Ekofilmu získal režisér Quin-

cy Russell za  film Vetřelci z  Amazonie. 
Francouzský snímek pojednává o dosud 
neobjeveném hmyzu tropického prale-
sa. Diváky, kterých přišlo na  festival ko-
lem osmi tisíc, nejvíce zaujal snímek čes-
kého režiséra Steva Lichtaga Poslední 
lovci. Cenu studentské poroty pak zís-
kal film Jana Hoška Netopýři ve tmě. Ne-
jen za zmínku stojí ale i animované ztvár-
nění příběhu Jeana Giona Muž, který sá-
zel stromy. Pastelové barvy, jemná poe-
tická animace, hudba a  hlas vypravěče. 
To jsou věci, které nám pomáhájí film cí-
tit, a díky kterým máme možnost, úplně-
ji pochopit jeho myšlenku. To, jak moc-
ný může být  jediný člověk, který vytr-
vá ve  svém úsilí a  jak je důležité spoje-
ní člověka a přírody. Kdo má zájem může 
si i po konci festivalu zapůjčit vybrané fil-
my z festivalového archivu k nekomerč-
ním přehlídkám Ozvěny Ekofilmu.
 Zdá se, že letošní ročník neměl důvod 
trpět nedostatkem zájmu. Bylo tak ale 
nejen díky nabitému programu a  rekla-
mě. Obyčejně klidný průběh festivalu to-
tiž rozvířila zpráva o ovlivňování poroty 
ze strany Ministerstva životního protředí. 
Ministr Pavel Drobil údajně vzkázal poro-
tě, že film Auto*Mat Martina Marečka ne-
smí získat žádné ocenění a cenu má do-
stat film český s nepolitickou tématikou. 
Marečkův Auto*Mat prosazuje cyklistic-
kou dopravu v Praze a  nepříliš pozitivně 
z  něj vychází Drobilův stranický kolega 
Pavel Bém. Protože až do  dne zahájení 
festivalu, organizátoři Ekofilmu na závaž-
ná obvinění nijak nereagovali, rozhodlo 
se pět českých režisérů stáhnout své fil-
my z  festivalu. Konkrétně to byli Martin 
Mareček (Auto*Mat), Vít Klusák a Filip Re-
munda (Český mír), Ivo Bystřičan (Doba 
měděná), Lucie Králová (Pahrbek český), 
Martin Dušek a  Ondřej Provazník (Ženy 
SHR). Organizátoři Ekofilmu ale nařknutí 
z politického ovlivňování odmítli a i přes 
žádost režisérů filmy na festivalu promít-
li. Ekofilm pořádá právě Drobilovo minis-
terstvo a nepřekvapilo by mne, kdyby to, 
co přinesla média, bylo pravdivé. Už ví-
cekrát jsme totiž byli svědky toho, že pan 
ministr rád dýchá za  jakékoliv minister-
stvo jen ne za to své.

text: Tereza Lehečková
foto: Libor Sváček
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Nová vlna spláchla 
konveční filmovou 
Evropu
 Zlatá šedesátá! V  české kotlině zazářili 
třeba Miloš Forman (Černý Petr, Lásky jed-
né plavovlásky, Hoří, má panenko), Ivan 
Passer (Intimní osvětlení) nebo Jaroslav 
Papoušek (Nejkrásnější věk). Jejich vyni-
kající filmy se vezly na  populární „nové 
vlně“, vzedmuté na konci 50. let ve Fran-
cii (viz. Vedneměsíčník 2/duben 2010),  
postupně však narážely na  komunistické 
represe. I  proto v  nadcházejících letech 
Passer s Formanem emigrovali.
 S  nekonformní, novátorskou, inteli-
gentní a  nekomerční tvorbou přišli i  re-
žisérské osobnosti Věra Chytilová, Hy-
nek Bočan a  Jíří Menzel. Menzel tehdy  
našel inspiraci v díle Ostře sledované vla-
ky od Bohumila Hrabala a natočil stejno-
jmenný snímek. A triumfoval. Film obletěl 
svět a získal Oscara za nejlepší cizojazyč-
ný film. Forman měl dveře do Hollywoo-
du otevřené a naštěstí se nebál vstoupit. 
Výsledek jeho americké práce nemusím 
připomínat. Přelet nad kukaččím hnízdem 
zkrátka nestárne.

Do české historie se vydal František Vláčil 
a natočil Marketu Lazarovou a Údolí včel, 
historické středověké fresky, které se teh-
dy staly nejdražšími československé sním-
ky. Velké investice se evidentně vyplatily – 
film se stále drží na předních příčkách nej-
hodnotnějších československých snímků. 
Horní příčky samozřejmě okupují i  klasi-
ky Spalovač mrtvol nebo Kladivo na čaro-
dějnice.
 Tendence nové vlny do  Čech dorazi-
ly z Itálie a Francie. Italskou filmovou scé-
nu obohatil třeba Bernardo Bertolucci 
se svými společensky angažovanými ti-
tuly nebo Federico Fellini s  trpce drama-
tickým Sladkým životem. Šedesátá léta 
i  žánr westernu tak trochu definoval Ital 
Sergio Leone. Jeho opus Tenkrát na Zápa-
dě s Henrym Fondou a Claudií Cardinale 
patří do  základního filmového vzdělání, 
stejně tak Hodný, zlý a ošklivý s fenome-
nálním Clintem Eastwoodem.
 Francouzskou scénu ovládl originál-
ní a  neotřelý Francois Truffaut s  Julesem 
a Jimem nebo Ukradenými polibky. I díky 
jeho snaze se evropský film neustále vyví-
jel.
 V  americe dekádu otevřel Hitchcock 
s  legendárním, ale již trochu provaře-
ným thrillerem Psycho, úspěch slavil i Stu-
art Rosenberg s nezapomenutelným Fra-
jerem Lukem v  podání Paula Newmana. 
Symbolem doby se stal Absolvent Mikea 
Nicholse s  Dustinem Hoffmanem. Nelze 
se divit, film satirizoval tehdejší společ-
nost a přímo vyzýval k revoltě. A americ-
ká mládež šedesátých let dostala ve filmu 
své hrdiny.
 Šedesátá léta ale byla i  věkem Aud-
rey Hepburn. Éterická diva excelovala  
v  Snídani u Tiffanyho i v My Fair Lady. Ať 
se bude Keira Knightley v chystaném re-
maku Cukorovy klasiky snažit sebevíc, 
na Audrey mít nebude… 

Jan Škoda

„Je to malý krok 
pro člověka 
a velký skok pro 
lidstvo“
 Šedesátá léta by se opravdu dala tou-
to větou Neila Armstronga charakterizo-
vat. V tomto desetiletí se do podvědomí 
veřejnosti dostávají nové módní styly, ale 
i  tvůrčí návrháři a umělci. Hlavním cílem 
této dekády bylo šokovat, a kde jinde jít 
tvrdě proti proudu než v multikulturním 
Londýně. Revoluce stylů propukla právě 
v anglické metropoli a střetly se zde styly 
hippies, skinheads, rockerská móda, army 
style, a  nově zavedený unisex. Hippies 
a  náměty odlišných kultur pronikly kon-
cem šedesátých let do světa, a tím zača-
la éra batikovaných košilí a  indiánských 
talismanů. Šperky nosili i muži, a pro obě 
pohlaví platila tři základní pravidla - veli-
kost, barevnost a výstřednost. Místo opo-
nentů obsadila kolem roku 1967 první 
vlna Skinheads, stavějící se proti měšťác-
tví a  konformismu. Nosili těžké pracovní 
boty, seprané levisky, košile značky Ben 

Sherman a  nezbytný krátký sestřih. Dal-
ší revoluční móda se našla v rockerském 
stylu. Oblečení mladých rockerů muse-
lo mít šťávu s  temným výrazem nepří-
stupnosti. Koženou motorkářskou bundu 
s cvočky a nápisy doplnily džíny a nezbyt-
né motorkářské boty. Jako poslední z re-
belů se představil army styl, jeho vojen-
ské prvky byly vneseny do běžného živo-
ta po válce ve Vietnamu. V této době ne-
měly drahé, luxusní butiky šanci!
 V  60. letech se někteří umělci úspěš-
ně pokusili o provázání umění se světem 
módy. Vzešel z  toho styl op-art(optické 
umění), jehož hlavním představitelem byl 
výtvarník Victor Vasarely, a pop-art, v čele 
s potisky Andyho Warhola.
 Nejvýraznějším módním návrhářem 
šedesátých let byl bezesporu Paco Ra-
bonne, původním povoláním architekt. 
Jeho pověst muže, který dokáže vytvořit 
fascinující model ze všeho, co mu přijde 
pod ruku, byla fascinující. Tvořil z plastů, 
kovů, papíru, zrcátek, kovových kroužků, 
ale i  z  čokolády. Velký dík mu patří také 
za to, že v 70. letech prolomil jedno z vel-
kých tabu, když se na  jeho přehlídkách 
začaly objevovat modelky tmavé pleti. 
 Dalším významným návrhářem, který 
vstupuje na scénu je Yves Saint Laurent, 
který se ujímá vedení salónu po smrti Di-
ora. Jeho místo však bylo nezákonně za-
bráno Marcem Bohanem a  Y. S. Laurent 
se rozhodl otevřít vlastní modelový dům. 
Laurent začal s návrhy unisexového oble-
čení, což znamenalo stejné prvky v oble-
čení pro muže i ženy, a pro svou kolekci 
Le Smoking vytvořil dámskou verzi pán-
ského smokingu. 
 A konečně ikonou 60. let se stala prů-
svitná, okatá Twiggy, která spustila lavi-
nu vyhublých modelek. Její dlouhé štíhlé 
nohy proslavily minisukni od Mary Quan-
tové.              

Dita Penzová
foto: archiv

Psychadelické 
šedesátky

 Rozkvět drog, nezávazného sexu, první 
vážnější konflikt pacifismu s  militarismem, 
a to všechno na pozadí našlapaného tempa 
Rolling Stones a The Beatles- i když 60. léta 
jsou mnohem více. Ale ano, Beatles jsou roz-
hodně ti nejdůležitější. Zvláštní je, že jejich 
první album obsahovalo i covery. Vlastně si 
vybudovali slávu na tom, že je dokázali po-
dat úplně jinak. A to byl možná důvod celé-
ho jejich obrovského úspěchu, byli prostě 
jiní. Navíc to byla úplně první kapela, která 
jela na  klasické turné, takže fanynky mohly 
vesele omdlívat a šílet v každé zemi. Skupinu 
The Beatles stejně jako Rolling Stones ovliv-
nil zejména Chuck Burry a Buddy Holly, a to 
není jediné, co mají tyhle dvě kapely společ-
ného, protože stouni začínali hraním coverů 
od známých kytaristů. Překvapilo mě, že ka-
pela jako RS dokonce jednu dobu napodo-
bovala slušňácký styl livepooláků, ale nako-
nec pochopili, že provokování bude rozhod-
ně úspěšnější. A  maminky, schvalující dce-
rám uhlazené „brouky“, začaly šílet. Ale co se 
nelíbí rodičům, mnohem více se líbí potom-
kům, což je vlastně dost důležitý moment 
pro historii hudby.
 Úplně jinou, ale stejně důležitou kape-
lou, jsou The Who, jejichž první album My 
generation je něco naprosto úžasného. The 
Who jsou známí svými energickými koncer-
ty, na kterých v bizardních oblečcích rozbíjeli 
své nástroje, což můžeme teď na koncertech 
vídat poměrně často. Jejich kytarista Town-
shend byl vůbec první, kdo svůj nástroj zničil. 
 Zase něco úplně jiného byla kapela The 
Doors. Odlišnost jim dávaly klávesy Raye 
Manzareka a  jejich kytarista, který hrál zá-
sadně jenom prsty. Doors byli hodně ovliv-
něni bluesem.
 Blues ovlivnilo i Yarbirds, ale název mož-
ná většině lidí nic moc neřekne, i když jména 
jako Eric Clapton, Jeff Beck nebo Jimmy Page 
už určitě ano. A když ne, tak přidám fakt, že 
Jimmy Page se po rozpadu kapely snažil za-
ložit New Yarbirds, ale nakonec se rozhodl 
pro jméno - Led Zeppelin. Ti vlastně do 60. 
let také patří, jejich alba z těchto let jsou do-
konalou ukázkou hardrockového ideálu té 
doby a album z roku 1969 je kritiky považo-
váno za jejich vůbec nejlepší.
 Když už jsem zmínila jméno Erick Clap-
ton, tak jeho bluesová kapela Cream ovliv-
nila právě Zeppeliny nebo Jimyho Hendrixe. 
A  Jimmy, který kvůli chudobě cvičil na  ob-
rácenou pravorukou kytaru, se přesto stal 
snad nejlepším kytaristou všech dob a spo-
lu s částí Pink Floydů vytvořil psychadelický 
rock (hudební styl pokoušející se napodobit 
zážitky z drog, nejvíce z LSD, charakteristické 
jsou pro něj například dlouhá instrumentál-
ní sóla, texty o snech a halucinacích, zkresle-
ní, dozvuky…). 
 60. léta ale nebyla jen o  tvrdém zvuku 
elektrik, například písničkář Neil Young, kte-
rý má krásné osobní texty, charakteristickou 
hru na  akustiku a  někdy až výstřední sóla 
na  elektriku, ovlivnil pohled na  rock’n‘roll 
stejně radikálně. Jeho nejznámější díla pat-
ří sice do folku nebo akustického rocku, ale 
přesto je často nazýván praotcem grunge 
a alternativy.
 A  ještě důležitějším byl Bob Dylan, který 
zavedl do hudby zvláštní styl zpěvu/nezpě-
vu, který nadchl neskutečné množství tvůr-
ců (snad všechny, které jsem zatím zmíni-
la), protože tak skutečné hudební a poetic-
ké charisma nikdo zatím neměl. V roce 1964 
opustil akustickou kytaru i harmoniku a pus-
til se do rock’n‘rollu, začal nosit uplé kalho-
ty, vesty a používat elektrickou kytaru. Složil 
jednu z nejzásadnějších rocknrollových písní 
všech dob, Like a Rolling  Stone. Jeden pub-
licista označil první úder bubínku ve skladbě 
jako úder soudcovského kladívka:  „Tak světe, 
tady máš rock’n‘roll.“
 A  samozřejmě v  roce 1969 legendární 
Woodstock, na kterém se představilo během  
4 dnů okolo 40 kapel, a to všechno zakončil 
Jimmy Hendrix. Woodstock byl krásným za-
vršením, po něm už nebylo pochyb, že deká-
da Hippies, LSD a překrásné Twiggy byla to 
nejlepší, co nám bylo v rockové historii do-
přáno. 

Eva Procházková

linkin Park: 
a Thousand 
suns
Tohle jsou LP? Ne, ne... Tohle poslouchat ne-
budu, to je strašný... Dobře, mám být ob-
jektivní, měla bych si to poslechnout ješ-
tě jednou... Hmmm, to neni tak špatné... 
aaaah when they were come for me... tum 
tu dum...
Jelikož jsem byla fanatický fanoušek Lin-
kin Park pěkně dávno, za dob Hybrid Theo-
ry, kdy Linkin Park razili do světa jako čistý 
nu-metal držící přední příčky v hitparádách, 
tak jsem na první poslech byla...  no, trochu 
znechucena. Ne, tohle není nu-metal..., není 
to asi ani rock... kdoví, co to je, ale nakonec 
to zřejmě funguje. Je pravda, že Linkin Park 
se stylem dost změnili už i u předešlé desky 
Minutes to Midnight. Nová deska má ještě 
úplně jinou a neskutečně zvláštní atmosfé-
ru. Zpěvák Chester Bennington skáče z jed-
né hlasové polohy do druhé, a to doplňuje 

Mika Shinoda propracovanými vokály a svět 
(zejména politiku) kritizujícími rapy. I když si 
myslím, že album je příjemné na  poslech, 
drtivá většina skladeb se podle mého ná-
zoru nemá šanci stát hitem nebo celkově 
člověka nějak více zaujmout. Setkala jsem 
se s názorem, že tohle CD se bude líbit je-
nom lidem, kteří milují LP od jejich začátků, 
ale i s tím, že zrovna ti ho budou muset ne-
návidět. Naštěstí můj hudební vkus se vyví-
jel podobně jako hudba LP a v  téhle době 
by mě tvrdé cd jako Hybrid Theory oslovilo 
možná i méně. Eva Procházková

 Budějovice již dlouho neviděly tak na-
práskaný, ale zároveň kvalitní program. 
A budu-li doslovná, tak vlastně ani neviděly, 
protože publikum Literárního večera III. se 
skládalo převážně ze studentů, přátel kapel, 
kapel samotných a  organizátorů a  jiných 
skalních fanoušků Hukotu (hudební pořa-
datelská agentura). Což ale autorka článku 
nepovažuje za mínus. 
 Většina vystupujících, ať už kapel nebo 
básníků, dorazila, podařilo se spustit film 
(několikrát), uvedla se vernisáž. Vše šlo jako 
po másle, skoro jako hodinky, i když ne po-
každé zcela načas…
 První ze třech literárních večerů Literár-
ního večera III. se odehrál v Literární kavár-
ně Měsíc ve  dne. Vedneměsíčník a  Hukot 
společně připravili program zahrnující ver-
nisáž Lenky Veverkové, nesoucí název „En-
cyklopedie moderní ženy“, literárně hudeb-
ní blok, ve kterém své básně přečetly Mar-
kéta Frouzová, Kristýna Barchini, Marcela 
Pátková Linhartová a Jakub Čermák, převle-
čen za  básnířku (jelikož jedna na  poslední 
chvíli musela zrušit svou účast). Mezi básníř-
kami střídavě hráli na kytaru Markéta Koša-
řová a Pavel Kříha. 
 Během přestávky před dalším bodem 
programu bylo možno se zastavit u  stol-
ku Amnesty International a podepsat akut-
ní apel. Ti, kdož neměli chuť na lidská práva, 
mohli okusit jednohubky, které pro ně byly 
s láskou připraveny Hukotem. 
 Po  další půl druhou hodinu trvalo vy-

stoupení Jakuba Čermáka (Cermaque), plné 
smutných životních zkazek, citlivé a  naiv-
ní poezie a  krásných básnických obratů. 
Za tím vším byl promítán film Andyho War-
hola Blow job. 
 Jakožto poslední ten večer vystoupi-
li budějovičtí Vees. Během jejich vystoupe-
ní byla Literka nejnaplněnější a ve vzduchu 
plném líbivých rytmů byla cítit nadcházející 
párty. 
 V  pátek se Literární večer přesunul 
do klubu Mr. Brown. Na rozjezd byl promí-
tán záznam divadelní hry podle knihy Ter-
ryho Pratchetta. Po něm přišla na řadu au-
torská čtení. První se předvedl Radek Ště-
pánek, kterému letos vyšla první básnická 
sbírka Soudný potok. Následovala roztomi-
lá Rýza Kotrčová se svou milostnou poezií 
a píšťalou. Básnický blok uzavřela Adéla So-
vová, která mohla předčítat pomaleji. 
 Jako první hudebník zahrál ten večer Ivo 
Jahelka, a to své proslulé soudničky, do pla-
cu hodil pár vtipů, vyfotil se s organizátory 

(na fotce) a odešel. 
 Po  něm následoval strhující Holomráz. 
Šestice mužů v  dámských šatech, hrajících 
na saxofon, didgeridoo, housle, basu, kyta-
ru a bicí, strhla publikum vlnou dunivé, pod-
manivé hudby. 
 Předposlední kapelou byla Stolní společ-
nost. V prvních chvílích mi zněli jako Psí vo-
jáci. Ale to je asi můj problém, že když sly-
ším klávesy, vybavím si Vojcly. Nepříliš ve-
selá hudba, snad až depresivní. „A  v  kruhu 
šedých chlapců stínů, sám jestřáb na místě 
činu.“ Všechno, co člověk potřebuje k  nad-
cházejícímu podzimu…
 Páteční program zakončily Nuly, kape-
la, která doposud hrála na všech Literárních 
večerech. Ačkoliv k  literárním matadorům 
si pan zvukař poznamenal jedno slovo, a to 
slovíčko „bordel“, posluchači byli jejich kla-
sickým repertoárem nadšeni. 
 Po  celý pátek i  sobotu probíhal work-
shop na  výrobu placek. Kdo chtěl, mohl si 
vystřihnout obrázek z  přiložených knížek 
nebo si nakreslit či napsat placku jen podle 
svého gusta. Jelikož podzim začíná, oblíbe-
né placky byly ty s listy ze stromů. 
 Rovněž bylo připraveno občerstvení 
v  podobě chlebů se sýrovou pomazánkou 
nebo se sádlem. 
 Závěrečný den Literárního večera otevřel 
film Gimme Shelter, o  zabití fanouška mo-
torkáři Hells Angels. Což nenavodilo příliš 
pozitivní náladu. 
 Načež zahrál a  zazpíval Pepa Nos svou 

společenskou kritiku, mezi písněmi prová-
zenou historkami ze života. 
 Po  něm se svou společenskou kritikou, 
fekální porno poezií a několika alter egy vy-
stoupil Luciáš F. Svoboda. Druhý a poslední 
básník toho večera byl Otakar Nechvátal se 
svou sondou do duše – básní Suterén pod-
vědomí.
 Skutečně kvalitní hudební blok nastar-
tovala kapela Schrödingerova kočka. Sleč-
na hrající na  klávesy byla výborná, stejně 
tak jako zpěvákova hra na  saxofon. „Říkal 
jsem si, že s těmi klávesy to zní fakt skvěle, 
ale pak začal zpívat ten strašnej kluk. Měli by 
dát větší prostor té holce,“ pronesl na adresu 
Schödingerovy kočky Luciáš F. Svoboda. 
 Následně předvedla své umění Skupi-
na Štěstí. Hudební postupy nebyly žádným 
převratem, ale charismatického zpěváka byl 
plný Brown (na fotce). 
 Tečku za Literárním večerem udělali bu-
dějovičtí Hameln. Přestože se jednalo o  je-
jich první koncert na veřejnosti, rozpoustali 
strhující a vyčerpávající představení. 
 Aby toho nebylo málo, můžete se v listo-
padu těšit na  vzpomínkový večer k  17. lis-
topadu. A  od  nového roku se můžete kaž-
dý 3. čtvrtek stavit v Literární kavárně Měsíc 
ve dne na Literární večer, které pro vás bu-
dou připravovat Hukot společně s  Vedne-
měsíčníkem. 
Sledujte stránky www.hukot-cb.cz

Text: Adéla Sovová
Foto: František Ciml

 Letní tour kluků z  Noise Assault Agency 
Budweiss, kterou spolu jeli Depakine Chro-
no, Pregnant Mutant a  Nuly (budějovičtí 
mladíci plni energie, synergie, talentu a ne-
zkrotné píle) už patří minulosti. Stejně tak 
dozněla srpnová Noise Party vol. 3. Prošvihli 
jste to? Není proč mlátit hlavou o zeď, neboť 
podzim bude velmi NAABitý: 

16. 10. 2010: Bugmen (Praha / indie lo-fi) 
+ Moduretik (Praha / 8bit) + Nuly (ČB / sad 
pop); Díra pub (u Cuba baru), 20:00
30. 10. 2010: Shield Your Eyes (UK / zouk)  
+ Delilah (A  / noise rock) + Fan Der Berg  
(A  / experimental) + Depakine Chrono (ČB  
/ math rock); Velbloud
7. 11. 2010:  Zkouška Sirén (Praha, Hradec 
/ stoner rock) + Transwaggon (Praha / stoner 
rock) + Sulk (Náchod / post HC); Legenda pub
11. 11. 2010: Khuda (UK / heavy psychede-

lic) + Gegen Wind (CZ / zouk); Velbloud
20. 12. 2010: NAAB x-mass party: OTK (Pra-
ha / progressive – hard rock) + Zutro (Blatná, 
ČB / alternative/hardcore/blues) + Psyche-
delický Flákač na  Odstřel (ČB / psychedelic 
/experimental/postrock) + Oswaldovi (Brno 
/ rock); Velbloud
27. 12. 2010: Mitote (Plzeň / posthardcore
/rock) + Synergy (Plzeň / math rock) + Gaffa 
(Tábor / punk pop); Legenda pub
 Místo štrikování a  pozorování ohně 
v krbu běžte raději na koncert. Sice nebude-
te mít svetr, ale na koncertech je teplo jako 
u krbu, koupíte si třeba placku a pak nabu-
dete historky, které za  padesát let vnouča-
tům u krbu vyprávět nebudete. 
Pro případné změny programu sledujte: 
http://bandzone.cz/fan/naab

pro vdm připravila Adéla Sovová

Všem milovníkům dobré hudby a poezie se na vědomí dává

Podzim není jen pouštění
draků a dělání zvířátek 
z kaštanů
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 POSLEDNÍ SLOVO

 Šťastnou náhodou jsem se mohla účast-
nit 3.října premiéry loutkového představe-
ní Broučci v  pražském divadle Minor a  šlo 
o zážitek tak překrásný, že toužím se o něj 
s  Vámi podělit! Nová divadelní inscenace 
v  režii Jana Jirků inspirovaná knížkou Jana 
Karafiáta se, myslím naštěstí, nesnaží o ně-
jaké neumětelské napodobování mistra Trn-
ky. Loutky jsou zcela odlišného industriál-
ního rázu a kupříkladu krovky mají z před-
mětů jako jsou kuchyňské metly nebo po-
kličky od hrnců. Broučci tu můžou být velcí 
jen pár centimetrů, ale i několik metrů. Na-
víc si chodí kudy chtějí, klidně i mezi divá-
ky. Každý má svou vlastní melodii, kterou 
jim hraje živá kapela tvořena bicími a čím-

si, co bych se svými znalostmi nazvala les-
ní roh. Celé představení je beze slov a  té-
měř v  naprosté tmě, různorodě narušova-
né čelovkami, případně svítícími klobouky 
vodičů, často také samotnými diváky, kte-
ří si můžou u  vstupu vzít neonově světél-
kující kuličky a  pomocí nich utvářet atmo-
sféru k obrazu svému. Netradiční je i umís-
tění jeviště do středu sálu a možnost seze-
ní po obou jeho stranách. Samotná scéna je 
potom utvořena jenom z jednoduchého ko-
vového lešení, po kterém se herci pohybují 
s úctyhodnou lehkostí všemi směry a téměř 
akrobatickými čísly se jim daří děj přesou-
vat od podlahy až po strop, což je myšleno 
bez jakýchkoliv metafor... Loutkovodiči sto-

jí za  zmínku, krom svých pohybových, he-
reckých a pěveckých schopností, také kvů-
li důmyslným kostýmům od Terezy Venclo-
vé. Jsou zajímavé a zábavné díky nespočtu 
látek, vzorů a střihů z nichž jsou ušity. Záro-
veň ale, nevybočujíc z černé linie, se jim daří 
nikterak nedráždit jemné oko divákovo.
Věřím, že i Vás si tohle představení podma-
ní a budete se-dospělí, nedospělí-snažit po-
lapit motýly z hedvábného papíru a mávat 
svítící kuličkou ze všech sil. 

 Podle pestrého repertoáru, který nalez-
nete na jejich stránkách www.minor.cz sou-
dím, že nejde o  jediné takové představení. 
A  přátelé, kamarádi, kteří Minor navštěvu-
jí, mi v  tom dávají za pravdu. Třeba si urči-
tě nechci nechat ujít adaptaci Velkého pu-
tování Vlase a Brady od Františka Skály juni-
ora, který se podílel i na divadelním zpraco-
vání... Broučky Vám rozhodně můžu už dnes 
zcela doporučit. Je v nich vše, co divák oče-
kává. Boj na život a na smrt, osudová láska, 
intimní scény a nečekané zvraty. Přístupné 
od čtyř let.

 Emma Vrbová

  Na českobudějovické Biskupské gymná-
zium tento týden zavítala z iniciativy kněze 
Josefa Prokeše zvláštní návštěva ze Sloven-
ska. Byli to dva kluci z křesťanské komuni-
ty Cenacolo, Patrik a František. Oba dva spo-
juje jedna věc - závyslost na droze. Studen-
ti se s nimi mohli setkat v rámci hodin nábo-
ženství, ale také na studentských středách v 
klášteře Obětování panny Marie na Piaris-
tickém náměstí. Při besedách vyprávěli své 
mnohdy pohnuté životní příběhy. ,,Chtěl 
jsem, aby to studenti slyšeli z pohledu sa-
motných narkomanů, nikdo jiný totiž nedo-
káže podat tak přesvědčivé svědectví o ži-
votě závislých, jako oni,“řekl o svém záměru 
Prokeš. 
 Je sedm hodin večer a do sálu v klášteře 
na Piaristickém námestí přichází dva oby-
čejní lidé. Jeden z nich, dvacetiletý Patrik je 
už několik let závislý na marihuaně a alko-
holu. Ovšem jako jeden z mála závislých se s 
tím po čase rozhodl něco dělat.
 Těmito slovy začíná sotva dvacetiletý Pa-
trik svůj příběh.  ,,Začal jsem s tím už v pat-
nácti letech. Rodinná situace nebyla tehdy 
u nás zrovna idilická, otec hodně pil, s má-
mou se často hádali a ta z toho byla nervóz-
ní. Chtěl jsem od toho všeho utéct, ale špat-

ným směrem. Začalo to cigaretami, pokra-
čovalo alkoholem a nakonec jsem se dostal 
na konopí,“vypráví o důvodech své závislos-
ti. ,,V prvních chvílích to bylo super. Droga 
člověku dodává skvělé pocity, utíkal jsem 
díky ní mimo realitu a tak se pro mě postup-
ně stala životně důležitou. Neudělal jsem 
bez ní vůbec nic.“ Konopí je dnes hod-
ně tolerovaná lehká droga, ale Patrik ví, že i 
ona může člověka  zničit. ,,Myslel jsem si to 
také, ale teď to už vidím jinak. Nebýt komu-
nity Cenacolo, kdoví jak by to všechno do-
padlo,“svěřuje se. 
 Komunita Cenacolo vznikla před 28 lety 
díky řádové sestře Elvíře Petrozzi. První lé-
čební dům byl založen v Medžugorji,  na 
území dnešní Bosny a Hercegoviny. Cílem 
léčby zde není jen osvobození se od návy-
ku na drogy a alkohol, ale komplexní změ-
na života, upevnění dobrých návyků a po-
sílení vůle. Léčený zde nemá žádné finanční 
prostředky, pracuje bez nároku na odměnu 
a dobrovolně se účastní všech potřebných 
prací. Zároveň však platí, že pokud chce člo-
věk odejít, nikdo mu v tom nebrání. Úspěš-
nost léčby je přitom neobvykle vysoká, až 
80%.
 Komunita se zaměřuje především na nar-
komany a v současné době čítá kolem 2 ti-
síc léčených lidí ve více než 23 lečebnách po 
celém světě. ,,Věk ani pohlaví  nehraje roli, 
jsou tu lidé od 16 do 60 let, ženy, muži pro-
stě kdo jak potřebuje,“ ozřejmuje Patrik. On 
do komunity přišel před více než rokem, od 
té doby se hodně změnil.
 ,,Počátky byly hodně těžké, ale postupně 
si zvyknete,“říká. Denní porgram je tu hod-
ně zaměřený na duchovní stránku. ,,Každé 

ráno v šest hodin je adorace, v sedm snída-
ně, pak se modlíme růženec a před obědem 
i po něm nás čeká práce, spát se chodí ko-
lem desáté. Já pracuji v chlévech,“usmívá se. 
Každé ráno je musí vyčistit a nakrmit zvířata. 
Prý se zde naučil také dojit krávy a kozy. Jed-
notlivé práce jsou tu rozděleny mezi dvacet 
mladých mužů. Vetšinou pracují po dvou. 
„Je to tak lepší,“ míní Patrik. ,,Když přijde no-
váček, vezme si ho ten nejzkušenější z nás, 
ten, který tu už strávil hodně času a zaučí ho 
ve všem potřebném. Je to osvědčená praxe, 
snaží se s ním také rozmlouvat o léčbě a dů-
vodech jeho závislosti. Je to jeden ze smys-
lů pobytu a také je moc hezké vidět jak se z 
trosek stávají normální lidé.“  Pozoruhodné 
je, že program jim nikdo nepředepisuje, vy-
plývá zcela z jejich potřeb. 
 ,,Krásné je, že tady v komunitě nejsme za-
vření, když chceš, můžeš prostě odejít, jsme 
tu absolutně svobodní, jak v tom co děláme, 
tak v tom, že tu jsme,“říká Patrik. Nepsaným 
pravidlem ovšem je, že tu člověk musí strá-
vit alespoň rok. ,,Někteří tu však zůstávají i 
několik let, třeba jako můj kamarád Franti-
šek, který je v domě už téměř čtyři roky,“z-
miňuje se Patrik o jednom z členů. 
 Budoucnost lidí z komunity je však větši-
nou nejistá. Přeci jen zde nemohou zůstat 
věčně, a mnozí z nich nevědí, co dál. Patrik 
sní o tom, že bude žít normálním životem, 
založí rodinu a bude mít nějaké zaměstná-
ní. „Na odchod se zatím ale se necítím, mám 
před sebou ještě dost práce,“tvrdí Patrik a 
tak mu nezbývá nic jiného, než učit se žít 
bez drogy a věřit, že jednou začne žít nor-
mální život.   

František Linduška

 Když jsem se dozvěděla, že budu o letních 
prázdninách takzvaně ,,hostit“ dívku z Číny, 
v  rámci jednoho z  mnoha výměnných pro-
gramů, měla jsem celkem strach. Jak si asi 
budu rozumnět s  někým z  tak vzdálené 
země a  kultury? Jak se ale později ukáza-
lo, všechny mé obavy byly zbytečné. 19letá 
Hungyee z Hongkongu sem, během měsíce 
stráveného v  Čechách a  na  Slovensku per-
fektně zapadla, a  co víc, všichni jsme si ji 
okamžitě zamilovali. A ona nás taky.

Jak bys popsala svůj obyčejný školní den 
u vás doma?
 Co se týče střední, tak tam jsem měla kaž-
dý den devět vyučovacích hodin a přestáv-
ku na  oběd, která trvá hodinu a  čtvrt. Tak-
že vyučování končí v  půl čtvrté odpoled-
ne. Většina hongkongských studentů chodí 
po škole do vzdělávacích kurzů, obzvláště ti, 
kteří se připravují na státní zkoušky. A vyso-
koškoláci jsou členy různých klubů atd., tak-
že mají po škole vždycky co na práci. Někte-
ří se samozřejmě věnují také sportům. A lidé 
co se o školu a vzdělání vůbec nezajímají? Ti 
chodí prostě nakupovat, a tak se průměrný 
student vrací domů kolem osmé nebo de-
váté večer.
Jaké si myslíš, že jsou hlavní rozdíly mezi 
lidmi, které si potkala v čechách a na Slo-
vensku, a těmi u tebe doma, v Hongkon-
gu? Kromě vzhledu,samozřejmě.
 No myslím, že lidská povaha je vcel-
ku všude stejná. Nicméně některé zvyky 
se očividně liší .Tohle bude znít zvláštně, 
ale my třeba jíme absolutně všechnu zele-
ninu vařenou, včetně listového salátu. Ale 

když jsem zkusila uvařit pro pár Čechů salát 
s útřicovou omáčkou, tak se při jídle tohohle 
pokrmu tvářili vážně divně. Přitom já to pří-
mo miluju!
Co tě v česku překvapilo?
 Tak předně, úplně všichni tu umí jezdit 
na kole a bruslit. A potom mně hlavně pře-
kvapilo, že když jsi mi pekla k snídani čoko-
ládový koláč tak ti to netrvalo ani hodinu!! 
Z  čehož vyplývá, že jsi úžasná!  Další věc, 
kterou jsem vážně neočekávala, bylo to ob-
rovské množství rýže, kterou jsme dostávali 
jako přílohu na Slovensku, téměř ke všemu. 
děkuju za  přehnanou chválu… tak jaké 
jsou tvé plány do budoucna, co se cesto-
vání týče?
 Doufám, že se zase zúčastním nějakého 
výměnného programu během mého studia 
na univerzitě a procestuji co nejvíce evrop-

ských zemí. Určitě se také vrátím do Česka 
navštívit rodiny, u  kterých jsem svůj pobyt 
strávila. Mám je totiž hrooozně ráda.

tak to ráda slyším. A poslední téma, kte-
ré čechy hodně zajímá je, jestli v  Hon-
gkongu, potažmo v  číně, opravdu jíte 
kočky a psy?
 Tak na tohle se ptá vážně každý, ale prav-
da je, že v Hongkongu kočky ani psy vážně 
nejíme. Je to totiž ilegální. A myslím, že to 
není běžné ani v Číně, určitě ne ve městech. 
Možná v  nějakých zaostalých vesnicích ale 
to je vše. 

Johana Třešlová

You need therapy!
Pokud žijete v  Českých Budějovicích 
a  nechodíte neustále s  hlavou zaboře-
nou v knížkách, nebo sklopenou k zemi, 
museli jste si všimnout těch černých 
plakátů, kde z  temna vystupuje podiv-
ná osoba v kápi. Ponurost plakátku do-
plňuje svíce, kterou osoba pečlivě svírá. 
Ale ne, není třeba 
se bát. Právě naopak, radujme se a pěj-
me písně! No, dobře, spíš zapněte mi-
xační pultíky. Jde samozřejmě o plaká-
tek na THERAPY SESSIONS IV. , 22.10, le-
tos poprvé v sále Gerbera.
 Jinak řečeno svátek pro všechny, co 
mají rádi trochu tvrdší elektro. Thera-
py session totiž není jen ledajaká pár-
ty. Je to největší párty za  rok, kterou 
tady na jihu můžete zažít. Párty, během 
které jakoby se zastavil čas a  venkovní 
svět neexistoval. Můžete vypnout a ne-
chat se hýčkat. Vašimi terapeuty je letos 
francouzské duo Katharsys, Limewax(U-
KR) s novým albem nebo například čes-
ký single projekt Forbidden society, kte-
rý pendluje mezi technem, dnb a  me-
talem. Pokud už máte své oblíbence 
na domácí scéně, není problém, z těch 
se o Vás postarají třeba Hanzall a  Kloc. 
Zkrátka terapie pro všechny. Pro malé 
i velké, tenké i tlusté. Pro milovníky psy-
trance i hardtekna.
 V  ČR máme letos čtvrtý ročník, ale 
kořeny Therapy sessions sahají do  An-
glie do  roku 2003. Anglie cítila, že její-
mu hlavnímu městu chybí to, co drum 
and bass může nabídnout. A jak se scé-
na stávala více mezinárodní, přišla chuť 
po  něčem dalším. Po  temnějších zvu-
cích a  experimentech. A  tak se podaři-
lo vytvořit tradici. Každou středu jsou 
v Londýně k vidění umělci jako už zmí-
něný Limewax, Dylan, Technical Itch 
nebo Bkey a Unknow Error. Plány do bu-
doucna jsou jednoduché. Udržet laťku 
a přidávat ještě něco navíc. Jen pro zají-
mavost, Therapy sessions se koná v An-
glii v Manchesteru, Bristolu a samozřej-
mě Londýně, v USA ve Philadephii, San 
Franciscu a nesmí chybět ani NYC. Z dal-
ších zemí pak Estonsko, Belgie, Rakous-
ko, Bulharsko, Švýcarsko a  dalo by se 
ještě pokračovat. Nejde tomu uniknout. 
Ani u nás.
 Rozhodně je ale potřeba zmínit, díky 
komu si můžeme tuhle akci užít. Je to 
Bubblebeatz, pořadatelé akci převážně 
tady na jihu s týmem Dj‘s. Celému tomu 
vede Dj Hanzall. Pokud budete sledo-
vat stránky bubblebeatz.cz, už se nesta-
ne, že by Vám nějaká akce utekla. Bub-
blebeatz totiž kromě Therapy zašťituje 
i GreenUp, Muffin ,každou první středu 
v měsíci Blackout ve Velbloudu 
a nebo akce v K2. 
 GreenUp je tu pro Vás tradičně 
na  jaře, abyste se, stejně jako příroda, 
probudili po dlouhé zimě. Na GreenUpu 
čekejte převážně mainstream, naposle-
dy jsme tu přivítali jednoho z králů dnb 
scény – výstředního Johna B. Na jaře se 
můžete těšit i na Muffin, který je kromě 
toho i  koncem léta. Jako jediný z  výše 
zmíněných akcí probíhá pod širým ne-
bem. Zameřený je především na  drum 
and bass a  reggae. A  kdykoli během 
roku je přístupná K2 a Velbloud, pokud 
je chuť na nějakou menší klubovou akci. 
 Tak na  sebe nebuďte zlí a  dopřejte 
si trochu zaslouženého odpočinku. You 
need therapy!

Text: Marcela Macháčková

 Minulý rok, na kulaté výročí same-
tové revoluce, se na  Biskupském gym-
náziu a gymnáziu Česká, ale i na jiných 
školách po  celé republice zvonilo klíči 
a studenti si formou streetartu připravi-
li pro své kolegy výňatky z života za to-
táče, ale připomněli jim i komunistickou 
perzekuci a  její oběti, a to i díky spolu-
práci s Člověkem v tísni v rámci Příběhů 
bezpráví. 
 Naštěstí ale nezůstalo jen u kulaté-
ho výročí, kdy jsou podobné aktivity do-
sti „in“, ale vypadá to na založení zajíma-
vé tradice. I  letos učitelé, studenti i  sa-
motní občané připraví bohatý program, 
a to i pro širokou veřejnost.
 A je to dobře, že jsme nezapomně-
li. Zvlášť když se např. v hodinách eko-
nomie na  katedře společenských věd 
ještě dnes dozvíte, že za komunismu se 
nám  žilo lépe, zvlášť když z  řad levico-
vých intelektuálů neustále zaznívají de-
honestující slova o  planém či dokonce 
„primitivním“ antikomunismu...
 Ne vše se samozřejmě povedlo, ne-
dávné volby ukázaly, že největší míru 
deziluze přinesla politika, obzvláště 
ta komunální. Bývalé soudruhy na  ÚV 
mnohde nahradili „kmotři“, „velrybáři“, 
„mafíání“... Říká se jim různě, ale jedno 
mají společné, parazitují na veřejném ži-
votě, odsávají veřejné prostředky a be-
rou lidem naději – možná mě napadá 
ještě jeden společný rys – řada z  nich 
si i v minulém režimu zadala, vždyť ko-
lik v jejich řadách naleznete veksláků či 
dalších prominentů režimu.
 Ačkoli to vypadá, že sametová revo-
luce vlastně je jen bezzubým plyšákem, 
přeci jen něco demokratického přines-
la – důkazem je právě svoboda napsat 
tento článek, a to není málo... 

Martin Volný

maTUrÁKy
gymNÁzIUm ČEsKÁ
Oktáva – 27.1. 2010, 19.00 
v DK Metropol
4. A – 13.1. 2010, 19.00 
v DK Metropol

BIgy 
4.C  –  14. ledna od 19:00 
v Metropolu.
8. A – 11. února od 19:00 
v Bazilice.
6. E – 16. února v Metropolu
6. N – 22.února v Metropolu

gymNÁzIUm J. V. JIrsíKa
4.A –  2. února 2010, od 19:00 
v KD Metropol
4.B –  17. února 2010, od 19:00 
v KD Metropol
8. E –  17. března 2010, od 19:00 
v KD Metropol

lOUTKy 
VŠEm!

marihuana, alkohol a cigarety 
ho přivedly na scestí

E x O T I C K é  P r Á z d N I N y  V   Č E C h Á C h


