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 Vážení čtenáři,
 cenzura internetu a vesměs všech médií není, jak jsme si donedávna mysleli, jen zá-
ležitostí Kuby, Číny, Severní Korey a ostatních diktátorských režimů. Cenzura nezmizela, 
jak jsme naivně všichni věřili, sepsáním několika deklarací a listin práv a svobod, jejichž 
sepsáním jsme se přece jen vydali na vyšší příčky žebříčku demokracie.
 Nestačilo ani pár učebnicových afér, točících se okolo deníků s tak známými jmény 
jako Der Spiegel (údajná vlastizrada jeho vydavatele) nebo The Washington Post (Ni-
xon a Watergate). Nestačily aféry, které dopadaly právě ve prospěch demokracie. Ne-
stačilo, že vedly k odvolání několika důležitých politiků Německa a Spojených států. Ni-
kdo si nedal říct, a tak se slova jako Wikileaks, Julian Assange a Spojené státy proplétají 
titulními stranami nejpřednějších světových novin, magazínů a internetových portálů.
Opět ale dochází k desinterpretacím, jak je to už v médiích obvyklé. Opět dochází k po-
rušování zákonů zakořeněných právě ve všemožných deklaracích a listinách. Spojené 
státy, vzor západního civilizovaného života, dokonale předvádí, jak podle nich vypadá 
tak svatá a nedotknutelná svoboda slova a celá demokracie.
 Server Wikileaks jen upozornil na  prohřešky, Spojené státy se ale následně shodily 
samy. Přece jen by si žádný politik stojící na  samém vrcholu údajně demokratického 
státu neměl dovolit vyhrožovat komukoliv teroristickými atentáty a trestem smrti.
 Opět se opakují události z německé Spiegel aféry. Presumpce neviny jako by vůbec ne-
existovala. Stejně jako v případě údajné vlastizrady Rudolfa Augsteina, vydavatele Der 
Spiegelu. Ten byl též, jako je Assange pro Američany, úhlavním nepřítelem pro Německo. 
A za co? Nechal otisknout článek odkazující na nepřipravenost německé armády.
 Stejně jako Assangeho i Augsteina odsuzovali vysocí politici k trestu smrti, vyhnan-
ství apod. Vyvstává tak ještě další otázka. Není ve skutečnosti svoboda slova a demo-
kracie jen takovým klackem na nepohodlné státy – a když dojde na lámání chleba, jsme 
schopni zapřít i nos mezi očima?
 Jak se ukazuje, ještě nejsme připraveni na opravdovou svobodu, nejsme připraveni 
na opravdovou demokracii. Tato nepřipravenost nás bohužel provázela, provází a ur-
čitě bude provázet ještě pěknou řádku let. Třeba se ale jednou dočkáme. Vše je jen v na-
šich rukou a rukou dalších generací. Pokud my nebudeme demokratismus považovat 
za normální a samozřejmý, pokud my konečně dáme světu najevo, že za demokracii 
a svobodu se hodláme bít, třeba něco změníme. Cesta k demokracii je trnitá… Ale to 
přeci nemůže být alibi.

Příjemné a zábavné čtení přeje Petr Kuthan, šéfredaktor 

Budějcká 
mafie
 V těchto dnech probíhá v ulicích Čes-
kých Budějovic městská hra MAFIE. Jde 
o  vícedenní hru probíhající na  pozadí 
běžného života. Každý mafián má svou 
oběť, kterou musí sám vypátrat a „zabít“.  
 Zároveň je každý obětí svého mafiá-
na. Musí číhat, musí se skrývat, musí pr-
chat. Prošvihl jsi letošní ročník? Můžeš 
hrát příští rok! Prožiješ několik dní v kůži 
budějovického mafiána, který umí jed-
nat v rukavičkách. 
 Více informací na www.mafiecb.cz

Karolína Lukášková
Foto: Pavla Kolářová

 „Vítejte v  naší kavárně Na půl cesty. Za-
stavte se na dobrý kafe, uvaří vám ho Zuz-
ka, Vašek nebo Marek.“ Těmito slovy vás uví-
tá nápojový lístek kavárny v Nové ulici. 
 Není to však obyčejná kavárna, neboť 
k  naší veliké smůle patří k  ohroženým dru-
hům. Nejen v tom slova smyslu, že se jedná 
o vzácnou kombinaci příjemné obsluhy, pří-
jemných cen, nekuřáckého prostředí, pro-
deje výrobků chráněných dílen a podporo-

vání fairtrade, ale zároveň proto, že po osmi 
letech provozu jí do doby nedávno minulé 
ohrožovaly sociální reformy. 
 Že nerozumíte? Kavárna Na půl cesty to-
tiž zaměstnává osoby se zdravotním posti-
žením a snižování dotací v těchto případech 
vážně ohrožuje provozuschopnost kavárny. 
Na obhajobu reforem je nutné dodat, že šet-
ření není neopodstatněné. Vzhledem k v zá-
konu zakotvené povinnosti za určitých pod-
mínek zaměstnávat zdravotně postižené, 
existují reálné odhady, že procento případů, 
kdy dochází k účelovému zneužívání těchto 
dotací, dosahuje až třiceti procent. Praxe je 
většinou taková, že příspěvek je pobírán na 
osoby, které ve skutečnosti vůbec nepracují.
 Ale jak k  tomu přijdou takové podniky, 
jako je kavárna Na půl cesty? Nezbylo, než se 
obrátit na pomoc do vyšších politických sfér. 
Na kávu se proto v  kavárně sešli paní Eliš-
ka Štěpánová – majitelka kavárny, ministr fi-
nancí Miroslav Kalousek, hejtman jihočeské-
ho kraje Jiří Zimola a primátor Českých Bu-
dějovic Juraj Thoma. Mimochodem opět se 
potvrdilo, že ten, který to má nejblíže, přijde 
jako poslední. Přestože se měla projednávat 
především budoucnost kavárny (alespoň 
podle mého očekávání), pozvaní novináři 

 Pije jako Dán… Takové přirovnání 
už zřejmě dávno neplatí, rozhodně ne 
u  naší mládeže. Podle Evropské studie 
ESPAD vypije naše mládež nejvíce alko-
holu v Evropě. Nejméně jednou se opije 
48 procent 16letých. Evropský průměr 
přitom dosahuje 39 procent.
 Tato varovná čísla vedla Policii ČR, 
aby minulý měsíc provedla již druhou 
celorepublikovou razii po  českých klu-
bech, hospodách a hernách a zaměřila 
se na „prodávání, podávání či umožnění 
požití alkoholu osobám mladším 18let“.
„Oproti srpnovým zaznamenaly prosin-
cové kontroly nárůst v  počtu nasaze-
ných policistů, zkontrolovaných osob 
i provozoven. Díky tomu bylo také řeše-
no výrazně více případů podání alkoho-
lu nezletilému či mladistvému, než při 
předchozích kontrolách,“ srovnává obě 
akce tiskový mluvčí Policejního prezidia 
ČR kpt. Mgr. Jan Melša.
 Policisté zkontrolovali 12 623 osoby 
v 3 922 provozovnách, 606 mladistvých 
bylo „pod vlivem“. „Což je více než dvoj-
násobný počet oproti předchozímu ce-
lorepublikovému opatření,“ upozorňuje 
Jan Melša. 

Ve 450 případech se jednalo o přestup-
ky, devět pak bylo klasifikováno jako 
trestný čin. „Nejvyšší naměřená hodnota 
byla u  17letého chlapce z  Chrudimska, 
a to 2,13 promile,“ dodává Jan Melša.
 Nejvyšší příčky na  žebříčku mladist-
vých „zpiťanů“ obsadili moravskoslez-
ští s  95 procenty, následovaní mláde-
ží ze  Zlínska ze 78 procenty. Jihočes-
ká mládež se naštěstí v TOP 5 neumís-
tila. „Bohužel se však s těmito jevy také 
setkáváme,“ brzdí optimismus tisko-
vá mluvčí PČR KŘP Jihočeského kraje 
nprap. Regina Tupá.
 V pracovní zprávě, kterou v této věci 
Policie ČR vydala, se můžeme dočíst 
např. i jednu perličku: v Chomutově na-
léval čtyřem dívkám majitel provozov-
ny oděný do  převleku anděla. Možná 
by bylo napříště lépe, kdyby k  tomu-
to trestnému činu zvolil převlek „zelené 
víly“.
 Na  alarmující situaci reagoval ná-
rodní drogový koordinátor Jindřich Vo-
bořil: „Alarmující čísla se týkají nezleti-
lých uživatelů alkoholu. Mladí Češi pijí 
alkohol nejvíc z  Evropy. Opakované  

Mladí pijí jako Dáni, 
vlastně víc

Kalousek 
Na půl cesty 
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adéla, 18
Doporučení na páteční večer? Ma-
xim. Paradox.

andrea, 16
Kdybych mohla, tak bych určitě šla 
do Lucerny, ale takhle chodim je-
nom do Martysu nebo do Velblouda.

Eva, 47
Já jdu tenhle pátek na maturitní 
ples, takže to určitě doporučuju,  
i když já nematuruju (smích). A ji-
nak jsme chodili s  manželem rádi 
do Solnice, ale to už teď bohužel 
nejde…

martin, 24
No, když to jde, tak chodím na ho-

kej, a jinak máme každej pátek pán-
skou jízdu U Dvou koček.   
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studie například z prostředí noční zába-
vy říkají, že časté užívání alkoholu u do-
spívajících mladších 16 let může pří-
mo souviset s rozvojem jiných závislos-
tí, včetně těch na nelegálních drogách.“  
 Proto se také nový akční protidrogo-
vý plán do roku 2012, schválený vládou, 
chystá tvrdě postupovat nejen proti 
drogám nelegálním, ale i těm legálním, 
tzv. „kulturním“, které jsou však pro mla-
distvé taktéž zapovězeny.
 Vedle zpřísnění postupu proti provo-
zovatelům, kteří by měli být napříště zod-
povědní i za „výskyt“ mladistvých opilců 
v lokále, se budou tvrději trestat i samot-
ní hříšníci. Pro zajímavost stojí zato uvést 
příklad Milána, které se v  červenci stalo 
prvním italským městem, které začalo 
proti podnapilé mládeži tvrdě zasahovat. 
Milánští zavedli pokuty ve  výši 500 eur 
(asi 12.600 korun) za vlastnictví a konzu-
maci alkoholu pro mládež do 16 let a pro 
ty, kteří jim ho prodají.
 Přestože se hovoří o zpřísnění posti-
hů za konzumaci, není situace „růžová“ 

ani dnes, jak svědčí příběh Kateřiny, ale-
spoň jí tak říkejme, která uvízla v síti po-
licistů dokonce několikrát: „No, pokaž-
dé, když vás chytí, tak vám tvrdí, že sice 
jste tolik pít nemuseli, ať se příště nene-
cháte chytit, a  že to pro Vás samozřej-
mě nic znamenat nebude, že žádná so-
ciálka nebude. A pak máte ve schránce 
dopis s  modrým pruhem a  domlouvá-
te si schůzku. Sociální pracovnice mají 
za úkol vám říci, že tedy byste tohle dě-
lat neměli, snaží se, nejspíš oprávněně, 
uhodit na  vaše svědomí. Srozumí vás 
s  tím, že pokud se to bude opakovat, 
může to končit i soudem ohledně kva-
lity péče vaší rodiny o vás. Ale pokud se 
nic nestane, v 18 se zápis maže.“
 Život s  tímto cejchem však člově-
ka podstatně zasáhne. „Ve  škole s  tím 
problém nemám, sociálka jim to neda-
la vědět, i když tím „vyhrožovali“. Jelikož 
jsem si ale byla dost jistá, že ve škole by 
o  mě neřekli nic špatného a  s  prospě-
chem taky problém nemám, říkala jsem 
jim, ať to klidně udělají. nakonec jsem 

musela jen donést kopii posledního vy-
svědčení... Rodiče mi odteď, kamkoliv 
jdu, říkají, ať nepiju...“, stěžuje si Kateřina 
a uzavírá: „Přiznám, že mi to zhoršilo po-
hled na městskou policii. Chápu, že i to 
jejich práce, ale spíš asi mám takový ten 

sobecky ublížený pocit, že já sem posti-
hována za to, že si v hospodě dám dvě 
piva, mezitím co se dějí mnohem horší 
věci a nikdo s nimi nic nedělá.“ 

Text Martin Volný
Foto Barbora Hrušková

z rozličných médií využili příležitosti, aby se 
zeptali na cokoliv od železnic až po dálnice.
 Na téma snižování státních příspěvků se 
většina přítomných shodla s Kalouskovým 
vyjádřením, že „účinně se musí pomáhat 
těm, kteří to skutečně potřebují, peněz na so-
ciální péči se vyplácí dost, problémem je ze-
jména otázka efektivity využívání těchto pro-
středků, přičemž by měla fungovat tzv. indi-
viduální sociální zodpovědnost“, Neboť všu-
de ve světě je běžnou praxí, že podniky, které 
si chtějí podržet určitou společenskou pres-
tiž, podporují právě takovéto projekty, kte-
ré slouží k vzájemné integraci osob se zdra-
votním postižením a těch ostatních, kteří se 
zvou různými přívlastky. A ministr Kalousek 
dodává, „proto jsem se rozhodl vzít kavár-
nu pod svou záštitu a oslovit potencionální 
sponzory, aby se k této podpoře připojily“.
 Nakonec to tedy dopadlo dobře. Dokon-
ce i plány do budoucna jsou poměrně op-
timistické. „Chtěli bychom se časem pře-

sunout do větších prostor,“ vysvětlila Eliš-
ka Štěpánová, majitelka kavárny a dodala, 
„rádi bychom zaměstnali více lidí, zájemců  
o práci v kavárně je mnoho.“ A vskutku. I přes 
již výše zmíněnou kvótu pro zaměstnávání 
zdravotně postižených připadá v ČR dle sta-
tistik na jedno pracovní místo téměř 40 ža-
datelů.
 „Mám radost, že nepřijdu o práci. Dosáh-
nout na peníze se dá jen skrze složité projek-
ty,“ okomentovala výsledek setkání zaměst-
nankyně kavárny. Je až paradoxní, že kavár-
na, která svou vývěsní cedulí vyzývá k pod-
poře každoroční vánoční sbírky pro rodiny 
s  dětmi v  azylovém domě, nenachází pod-
poru ve společnosti, kterou díky svým akti-
vitám drží na nohou. 
 A proto bych vás ráda vyzvala právě k  té 
individuální sociální zodpovědnosti, k podpo-
ře a hluboké úctě vůči kavárně Na půl cesty.

 Text Markéta Frouzová
Foto Marcela Macháčková

 5. duben roku 2010. To datum si bude 
americká i  světová diplomacie pamato-
vat dlouho. A  ještě déle se bude vzpa-
matovávat z  toho, co se ten den událo. 
Ten jarní den o sobě totiž poprvé dal vý-
znamněji vědět server WikiLeaks, zamě-
řený na „prosakování“ (v angličtině leak) 
důležitých informací na veřejnost. Infor-
mací, o kterých se podle světových vlád 
nemají občané dozvědět. Ten dubnový 
den zveřejnil šéfredaktor serveru Julian 
Assange se svým týmem kompromitují-
cí nahrávku americké armády pořízenou 
v červenci v Bagdádu. A nahrávka otřás-
la světem.
 Černobílé vojenské záběry totiž uka-
zují, jak posádka amerického vojenské-
ho vrtulníku Apache chladnokrevně po-
střílela skupinu civilistů. Nakonec zabila 
15 lidí včetně dětí a reportérů agentury 
Reuters. Na nahrávce je nejvíc zarážející 
fakt, že se američtí vojáci při útoku cho-
vali, jako kdyby právě hráli videohru. Iro-
nické poznámky, žádné emoce, ledový 
klid. Chová se podobně i  nejvyšší ame-
rické velení? Na tuto otázku video neod-
povědělo, to od něj ale stejně nikdo ne-

čekal. Podstatné bylo, že nahrávka vzbu-
dila naprostý šok i  poprask. Americká  
zahraniční politika dostala nového ne-
přítele čísla jedna, veřejnost napros-
to nezkreslený, čírý obraz syrové reality 
i  alternativní zdroj informací (podle ně-
kterých přesný opak současné žurnalis-
tiky, ve  které si novináři vyzobávají jen 
to, co se jim hodí) a svět získal fenomén, 
který má ambice změnit všechno. Pana  
Assagneho už tehdy nebylo radno pod-
ceňovat. Ale to byl jen začátek.
 Následovalo zveřejnění šokujících 
tajných informací o  válce v  Iráku z  let 
2004-2009. Podle nich prý americká vlá-
da měla vědět o  mučení zajatých Iráča-
nů, znásilňování iráckých žen i o dalších  
válečných zločinech. Dokumenty také 
odhalily, že počet obětí byl mnohem vět-
ší než se původně uvádělo. Nelichotivé 
informace o  bezuzdném zatajování in-
formací americkou vládou doplnily i dal-
ší úniky informací. Z  nečekaných stran. 
Veřejnost se dozvěděla o  mučení vězňů 
na Guantánamu, o praktikách scientolo-
gické církve či aféře Climategate. Pomysl-
nou třešničkou na dortu bylo zveřejnění 

korespendence Sarah Palin, z  níž vyply-
nulo, že známá politička porušila zákon.
 Assagne posvítil na skutečnosti, které 
měly zůstat navždy ve stínu. A sklidil mi-
mořádně pozitivní odezvu. Charismatic-
kého, hravého a  mimořádně inteligent-
ního muže nazvali novým Mesiášem 
- a na jeho volání slyšely miliony oveček. 
Chtělo by se zatleskat a říct, že ta chvála 
je naprosto zasloužená. Ale všechno má 
svůj rub i líc.
 28. listopadu spatřil světlo světa asi 
největší úlovek WikiLeaks. Do  éteru se 
totiž dostaly tajné depeše amerických 
diplomatů vypovídající (leckdy hodně 
nevybíravě) o současné situaci ve světo-
vé politice. Negativní hodnocení schyta-
li třeba Angela Merkel, Nicholas Sarko-
zy nebo ruský prezident Dmitrij Medve-
děv, který má být jen Putinovou loutkou. 
Na  první pohled si tyto informace také 
zasluhovaly zveřejnění, druhý pohled 
ale nestranného pozorovatele přesvěd-
čil o opaku.
 Assange si zkrátka neuvědomil (a stá-
le neuvědomuje), že slovo tajné auto-
maticky neznamená špatné. Vlády mají 

právo na  utajování informací, pokud se 
tyto informace týkají bezpečnosti oby-
vatelstva. Tuto podmínku mnoho depe-
ší i  jiných prosáklých informací bezpo-
chyby splňovalo. Příkladem za  všech-
ny je nedávné zveřejnění objektů, kte-
ré Američané považují za „životně důle-
žité“ pro svou národní bezpečnost. Pod-
nos, na kterém tyto žhavé informace do-
stali terotisté, už nemohl být stříbrnější.
 Assagne neví (nebo nechce vědět), že 
svým konáním částečně ohrožuje míro-
vé zájmy USA i celého západního, civili-
zovaného světa. Bez tajných informací 
nemůže fungovat demokracie – a před-
mětem veřejného zájmu má být až kon-
krétní politika (viz Respekt 2010/49).
 WikiLeaks by na sobě tudíž mělo ještě 
zapracovat. Jinak by totiž mohlo nadělat 
víc škody než užitku. Assagneho činy by 
mohly vést až k ozbrojenému konfliktu – 
tedy přesně k  tomu, proti čemu hacker 
v počátcích kariéry bojoval.
 Jeden boj už ale Assagne vede. Má 
název 1. světová internetová válka. Wiki-
Leaks vs. americká diplomacie.

Jan Škoda

Co všechno může (wiki)leaknout?

Mladí pijí jako Dáni, vlastně víc

Kalousek Na půl cesty

   Slovo Bran znamená v bretonštině Ha-
vran. V keltských legendách to býval po-
sel zpráv. A v případě kapely nesoucí ten-
to název přilétá vždy se zprávami víc než 
dobrými. Dne 6. října tento havran zavítal 
také do klubu Solnice. Nehráli v Českých 
Budějovicích poprvé a i ve všední den se 
zde sešlo poměrně početné obecenstvo. 
  Není pochyb, že jde o  jedny z  nejlep-
ších představitelů keltské hudby v české 
kotlině. Vždyť keltská bretonština je, pro 
zpěváka a  hlavního protagonistu Dewi-
ho Pajota, rodným jazykem. A je vidět, že 

na svou vlast hrdý. Jak říkal, vždy se sna-
ží během koncertu seznámit obecenstvo 
se zemí, z které hudba Bran pochází.
   I  přesto se skupina nezaměřuje čistě 
na bretaňský folk. Jsou tu znát také vlivy 
ostatních členů kapely. Někteří samozřej-
mě reprezentují i české prvky, například 
zapojením akordeonu, který je ve střední 
Evropě nástrojem králů. Zatímco bube-
ník se svou soustavou perkusí zahrnující 
africké bubny nebo brazilský cajón vnáší 
do hudby spíše rytmy jižních kontinentů.
    Sám Dewi zpívá mimo bretonštiny 

i  francouzsky, ale většina písní a  skla-
deb skupiny se inspiruje právě bretaň-
skými legendami a  historií tohoto náro-
da. Pokud má někdo zájem o více infor-

mací, může navštívit i vlastní stránky ka-
pely www.bran.eu.com, kde jsou k nale-
zení i překlady textů. Nebo také oznáme-
ní o nedávném vydání živého CD En con-
cert.
    Na  samotný koncert v  Budějovicích 
se nedá moc stěžovat. Snad jen, přes-
tože Bran hrají mnoho vyloženě taneč-
ních písní, mimo několika výjimek se ni-
kdo k tanci neměl. Ale k tomu Solnice ani 
nebyla příliš přizpůsobena. A Na konci si 
publikum vyžádalo dokonce ještě tři pří-
spěvky.                                       Tomáš Erhart

 Bran- Bretaňská hudba v Solnici
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michal,12
Nejlepší je koukat na televizi a dát si 
k tomu něco dobrýho.

Petr, 34 
Já chodim chlastat do hospody.

michala, 32
Chodíme do hospody. Za zábavou, 

za písničkou…

zuzana, 35
Mám tip: bejt doma, u televize

Nelítostné, autentické a  syrové. Tako-
vé je Piko mladého režiséra Tomáše Ře-
hořka. S  novým talentem českého fil-
mu mluvil Vedneměsíčník o  hektickém 
a stresujícím natáčení jeho druhého ce-
lovečerního snímku. Snímek Piko, je-
hož forma kombinuje hraný film a doku-
ment, se vrací do socialistického Česko-
slovenska 70. a 80. let a vypráví o třech 
mužích, kteří stáli u zrodu krystalického 
pervitinu. Piko teď putuje českými kiny, 
na jaře vyjde na DVD.

Odkud vzešel popud natočit film právě 
o české drogové scéně 70. let?
„S  námětem mě oslovili producenti Pa-
vel Melounek a David Prudký. Nebyl jsem 
moc nadšený, když jsem se pak dozvěděl, 
že tématem jsou drogy. Filmů i dokumen-
tů o drogách vzniklo po světě už mnoho, 
proto jsem si říkal, že už nemůžu přinést 
nic nového.“ 
Piko ale vzniklo. Co váš názor změnilo?
„Vyslechl jsem si příběhy vynálezce krys-
talického pervitinu Pavla Gregora (hraje 
Rostislav Novák), frontmana skupiny Vita-
cit a prvního uživatele drogy Dana Horyny 
(Štěpán Benoni) a  bývalého protidrogo-

vého policisty Zdeňka Zavázala (Miloslav 
König). A jejich svědectví mě nadchla.“ 
Jak vás napadlo zkombinovat hraný film 
a dokument?
„Původně to měl být jenom dokument, 
pak mi ale došlo, že nemáme dost archiv-
ních materiálů na  osmdesátiminutový 
film. Navíc si potrpím na obrazovou strán-
ku věci a  nemám rád dokumenty plné 
„mluvících hlav“. Když jsem pak procházel 
příběhy jednotlivých postav, došlo mi, že 
mají silný dramatický potenciál pro hra-
ný film. Seskládali jsme z nich proto scé-
nář a Piko se stalo hraným filmem s doku-
mentárním pozadím, které má zvýšit su-
gestivitu. Ve  výsledku se divák seznámí 
s  reálnými lidmi. Kdyby bylo Piko kom-
pletně hrané, divák si může ťukat na čelo 
a říkat, že sleduje jen fantazii filmařů. Tak-
hle nám uvěří.“
Forma je neotřelá. Ale čím se od  jiných 
příběhů o  narkomanech Piko odlišuje 
obsahově? 
„Není banální. Osud hlavní postavy Pav-
la Gregora je nabitý neuvěřitelnými zvra-
ty a událostmi, které by nikdo jiný nepře-
žil. Pavel Gregor navíc přešel na  druhou 
stranu a teď jako terapeut pomáhá lidem, 
kteří se stali závislými na jeho objevu. Zají-
mavý je také vztah Gregora a policisty Za-
vázala. Byli protivníky, ale fungovala mezi 
nimi jakási lidská chemie. I proto jsou teď 
přáteli. Připomínají mi DiCapria a Hankse 
ve filmu Chyť mě, když to dokážeš.“ 
Může Piko fungovat i  jako výukový film 
pro studenty?
„Na základě reakcí ze školních představe-
ní soudím, že ano. Ten film lze vnímat růz-
nými způsoby. A  právě studenty může 
od drog odradit.“  
Jedná se tedy o snímek preventivní?
„Piko je o  droze. Ale tou drogou nemu-
sí být nutně omamná látka. Dan Horyna 
byl výjimečně dobrý ve sportu a v hudbě. 
Tyto koníčky pro něj byly jakousi drogou. 
Pak měl politický problém, přišel o  své 
hobby a hledal kompenzaci ve fetu. Podle 
mě teď našel drogu v buddhistické filozo-
fii. Piko tedy vypráví o tom, že každý z nás 
potřebuje nějakou drogu, jakýsi hnací 
motor. Někdy je jeho hledání zbytečně 
dlouhé a destruktivní, jako třeba v přípa-
dě Pavla Gregora.“ 
Vychází Piko kompletně z  reality nebo 
jste si něco přimyslel?
„Všechno je pravdivé. Jedinou fabula-
ci představuje propojení příběhů Pavla, 
Dana a  Zdeňka. Kvůli dramatické výstav-
bě jsme museli nastavit jejich první setká-

ní. Hledali jsme také různé spojovací lin-
ky a motivace.“  
Získal jste snadno důvěru reálných akté-
rů? Váhali s  poskytnutím svého osobní-
ho příběhu?
„Producent je oslovil s  nabídkou natoče-
ní filmu a oni souhlasili. Proto už počítali 
s tím, že před kamerou sdělí i své niterné 
a osobní zážitky. Na place jsem pak s nimi 
trávil dlouhé dny a  atmosféra byla stále 
neformálnější. Zkrátka jsme si sedli.“ 
Probíhalo natáčení bez problému, nebo 
jste se potýkali s nedostatkem času i pe-
něz?
„Na  český film neseženete dostatek pe-
něz nikdy. Piko vyšlo na 6 miliónů, což je 
na  celovečerní film směšná částka. Mu-
seli jsme se přizpůsobit, ale zárověň jsme 
chtěli Piko zpracovat poctivě. Film jsme 
nakonec točili pouhých 15 dní a  oproti 
standardním 3 obrazům denně jsme jich 
filmovali 8. Byl to hukot.“ 
Jaká scéna byla realizačně nejobtížnější?
„Jeli jsme jednu scénu za druhou. Pak už 
člověk nevnímá, zda je její natočení obtíž-
né či jednoduché. Jde o  to vše stihnout. 
Osobně mám celé natáčení zahalené 
v mlze, zhubl jsem o 15 kilogramů.“ 
Podle jakého klíče jste vybíral herce? 
„Nemám rád castingy, protože jsou při 
nich všichni herci v křeči. Vybíral jsem ty-
pově podobné herce, které má ráda ka-
mera. Nápadná podobnost s  reálnými 
předobrazy nebyla důležitá. Rosťu Nová-
ka jsme viděl v  La Putyce a  v  jeho one-
man show, Miloslav König se mi líbil v Taj-
nostech Alice Nellis a  Štěpána Benoniho 
doporučili producenti.“ 

Připravoval jste se na  natáčení studi-
em dobových materiálů? Dobu děje jste 
osobně nezažil…
„Nebylo třeba. Čerpal jsem jen z výpovědí 
aktérů. Když jsem se jich na cokoli zeptal, 
přesně mi odpověděli. Jsou to koneckon-
ců odborníci.“ 
K jakému tématu se od pervitinu přesu-
nete?
„28. dubna bude mít premiéru můj další 
celovečerák, tentokrát už s vyšším rozpoč-
tem. Pracovní název je Czech Made Man, 
v hlavní roli by se měl představit Jan Bu-
dař. Film bude černou komedií o  zlodě-
jíčkovi, který se bez práce vypracoval až 
na multimilionáře. Přesně ve stylu snímků 
režiséra Guye Ritchieho.“ 

Jan Škoda

Tento text byl ve změněné podobě původně 
uveřejněn v MF Dnes. Přetištěno se svolením 
šéfredaktora. 

režisér Tomáš Řehořek:
 „Natáčení Pika bylo prostě hukot“

Diskutovat s  mladými do  Jihočeského 
divadla již několikráte zavítal význam-
ným český teolog a filozof Tomáš Halík. 
Diskutoval se studenty o  budoucnosti 
českého národa, jeho začlenění do  Ev-
ropy a úloze náboženství ve společnosti. 

Jako jeden z  mála katolických kněží 
jste znám široké veřejnosti. Jak vnímá-
te a prožíváte tuto určitou výjimečnost?
„Zvykl jsem si vybočovat z řady. Přináší to 
jistě různé projevy závisti, někdy si zas lidé 
na mne přenáší dost absurdně leccos, co 
se o církvi naučili v dějepisu – marně bych 
vysvětloval, že jsem Jana Husa neupálil 
a že za inkvizici můžu asi tolik, kolik dneš-
ní Pražané za  vyvraždění Slavníkovců – 
nebo co si přečetli v bulváru. Je příznačné, 
že mnozí z  těch, kteří musí věcně uznat, 
že já nejsem bigotní fanatik, prahnou-
cí po majetku a zneužívající děti, tak ne-
dojdou k názoru, že asi všichni kněží ne-
jsou bigotní fanatici a pederasti prahnou-
cí po majetku, nýbrž zachovají si ten ste-
reotyp a mne vnímají nanejvýš jako výjim-
ku. Na druhé straně si mne řada lidí zby-
tečně idealizuje nebo se na  mne obrací 
s požadavky, které opravdu nejsem scho-
pen splnit. Být průměrným je jistě pohodl-
nější, ale člověk by alespoň sám sebe měl 
umět přijímat takového, jaký je, znát své 
plusy i minusy.“
Dvacet let se věnujete mládeži. V čem se 
za ten čas změnila?
„Vysokoškoláci jsou více diferencovaní. 
Mají větší zájem o  spiritualitu a  duchov-
ní život v praxi. Nechtějí jen diskuse jako 
před lety.“
Jaké jsou základní úkoly církve 21. sto-
letí, aby nezůstala v  pasivitě a  udržela 
krok s vývojem společnosti?
„Musím zdůraznit, že by se církev urči-

tě neměla snažit podbízet nějakému laci-
nému vkusu. Je třeba, aby to činila způso-
bem, který je lidsky věrohodný a srozumi-
telný.“
Dá se vůbec nějak charakterizovat ideál-
ní církev?
„Ideální církev prakticky neexistuje. Escha-
tologická veličina (církev svatých na nebi, 
pozn. red.).  Je strašně důležité, abychom 
se my o nic podobného nesnažili. V oka-
mžiku, kdy si církev o sobě bude myslet, 
že je ideální, pak nemá žádnou budouc-
nost.“
A prozradíte, co od katolické církve oče-
kává Tomáš Halík?
„Já nemám aspirace reformovat církev 
podle svého vkusu, církev je tu pro všech-
ny, nejen pro mne. (smích). Já osobně se 
snažím v  jejím  rámci vytvořit prostředí, 
kam mohou přemýšliví lidé přijít se svými 
otázkami a  pochybnosti. Místo, kde jsou 
bráni vážně takoví, jací jsou. A  od  církve 
a  jejího vedení očekávám, že si bude vě-
doma, že tato služba je důležitá a  nebu-
de-li ji podporovat, tak alespoň nebude 
házet klacky pod nohy.“
Přibližně před deseti lety jste řekl, že si 
nikdy nenecháte vzít radost ze svobo-
dy, že se tváří v tvář společnosti nedáte 
otrávit. Platí to i dnes? Porušil jste to ně-
kdy? 
„Je to neustálý zápas, ale domnívám se, že 
jsem doposud nikdy nebyl poražen.“ 
Co vás osobně v životě nejvíce ovlivnilo?
„Těžko bych hledal jeden rozhodující oka-
mžik, byla zde řada rozhodujících zkou-
šek, které mě přivedly na správnou cestu.“
Setkal jste se také s  různými slavnými 
osobnostmi, například s  Dalajlámou, 
Janem Pavlem II. A  v  neposlední řadě 
i  s  Václavem Havlem. Jak a  v  čem vás 
tyto autority ovlivnily či ovlivňují?

„Pod sklem na psacím stole mám fotogra-
fie lidí, kteří pro mě v životě něco zname-
nali, počínaje rodiči, učiteli jako byl Josef 
Jan Patočka. Jsou chvíle, kdy stojím před 
nějakým rozhodnutím, dívám se na ty fo-
tografie a uvažuji, co by mi asi ti lidé řekli. 
Tato konfrontace mi hodně pomáhá.“
Očekával bych, že jste mimořádně vytí-
žený člověk. Přesto každý rok na podzim 
vydáváte knihu. Kde na  to ušetříte čas 
a kde se ve Vás bere tvůrčí puzení? Pře-
ci jen jste za svůj život napsal téměř dvě 
desítky titulů…
„Ano, jsem mimořádně vytížený člověk. 
Proto už víc než deset let odjíždím v létě 
do  absolutní samoty jedné poustevny 
u kláštera v Porýní, tam medituji, chodím 
po  lese a po většinu dne píšu. Dávám tu 
svým myšlenkám literární podobu. I psaní 
a chůze lesem se pro mne stává pak sou-
částí modlitby a meditace.  Co se týče po-
čtu, tak já to popravdě moc nepočítám. 
(Smích). Když se poohlédnu zpětně, byl 
pro mě zlom padesátý rok života. Do  té 
doby jsem vlastně ani nesměl publikovat. 
Hlavní důvod však je, že skutečně pořád-
né knihy může člověk vydat, až když něco 
v životě zažil, promyslel a nastudoval. Teh-
dy jsem si řekl, že nastal právě ten čas, kdy 
květy opadají a strom nyní musí vydávat 
chutné plody… Psaní chápu od  té doby 
téměř jako povinnost.“ 
Které své knihy si nejvíce ceníte?
„Těžko nějakou označit, ale asi to bude ta 
poslední Divadlo pro anděly, zejména z fi-
lozofického pohledu. Z hlediska  literární-
ho to může být Dotkni se ran, nebo Stro-
mu zbývá naděje, ale asi každá má v sobě 
něco, co je jedinečné a  čeho má cenu si 
vážit.“

František Linduška

Tomáš Řehořek se narodil v  roce 
1987 v  Kyjově. Už během studia 
na gymnáziu tvořil středometrážní 
amatérské snímky, které byly oce-
něny na  festivalech. Jeho celove-
černím debutem bylo předloňské 
drama Proměny, natočené v kopro-
dukci s  Italy. Snímek byl uveden 
na  filmových přehlídkách v  Paříži, 
Atlantě, Phoenixu a Bruselu.

„Život je neustálý zápas, ale doposud jsem v něm nebyl poražen“
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Blueset 
– Pop s vůní 
septakordu
 Počátky hudební spolupráce kape-
ly Blueset, jak se dozvíte z jejich webo-
vých stránek na fb či bandzone, se da-
tují již od roku 1999, kdy si zkrátka pár 
muzikálně nadaných kamarádů dalo 
zkoušku a ke svému potěšení zjistilo, že 
to nezní tak špatně. Tím začala éra tvor-
by, koncertování… Ale uplynula ješ-
tě spousta vody, než vznikl Blueset tak, 
jak ho známe teď, a to v sestavě: Hon-
za Kubeš – bicí, Fanda Langmann - lap 
steel, Tomáš Martíšek - kytara, zpěv, Petr 
Puffer – saxofon, Ogar – basa.
 Přiznávám se, že na koncert této 
„country-jazzové stálice“, jak se o kape-
le píše na bandzone, do Velbloudu jsem 
šla se smíšenými pocity. Sama se totiž 
považuji za milovnici rocku. Je pravda, 
že po mém příchodu kolem osmé klub 
ve švech zrovna nepraskal. Nicméně 
rozhodla jsem se dát jim šanci a soudit 
až podle kapely samotné. Všichni čle-
nové už byli na místě, a tak jsem vyu-
žila situace a zeptala se na pár otázek. 
Jakkoliv by to bylo pro noviny přínosné, 
o žádných pikantních skandálech s  fa-
nynkami jsem se naštěstí nedozvěděla. 
Nejvíce mě ale stejně potěšil fakt, že si 
členové kapely uvědomují, jak malý trh 
má jejich muzika, ale i přesto hrají rádi. 

 Došlo, jak jinak, i na pár zábavných 
historek, ze kterých jsme se nejvíc za-
smáli té, kde figurovali důchodci odhod-
laní tančit polku i na písničky, které zdán-
livě neměly rytmus. Potom jsem si zkrát-
ka nemohla pomoct a zeptala se saxo-
fonisty, mimo jiné profesora Biskupské-
ho gymnázia Petra Puffera, zda si na kon-
certy zve své žáky a kolegy z  učitelské-
ho sboru. Zadíval se trochu podrážděně  
a odpověděl: „Ocaď pocaď.“ Chápu ho… 
 Během rozhovoru do klubu přicháze-
li další lidé, pravděpodobně staří dobří 
přátelé, a kolem deváté hodiny už byl  

 Velbloud jaksepatří zaplněn. Krátká 
zvuková zkouška už proběhla a po chví-
li jsem v davu zaslechla věty typu „Budou 
vůbec dneska hrát?“. Nebojte, budou... 
 Asi ve čtvrt na deset se konečně 
ozvaly tóny oznamující začátek koncer-
tu. Okamžitě mě zaujala výrazná basa  
a promyšlené kytarové vyhrávky, ve kte-
ré jsem ani nedoufala. Ale až v momen-
tu, kdy se přidal pronikavý hlas saxo-
fonu, jsem si uvědomila, jak moc jsem 
těchto pět hudebníků podcenila. Každý 
z nich v té chvíli podával precizní hudeb-
ní výkon, jehož výsledkem byla doko-
nale libozvučná folková melodie, která 

se, co si budeme namlouvat, už tak čas-
to na dnešní hudební scéně nevyskytu-
je. Frontman kapely - zpěvák a zároveň 
kytarista – dokázal komunikovat s  pu-
blikem, což je jedině dobře. I díky tako-
vým maličkostem se lidé vracejí na dal-
ší koncerty. 
 Blueset hráli na dva sety s  krátkou 
přestávkou a dohromady jsem měla 
možnost si poslechnout asi 20 jejich 
vlastních písniček. Každá z nich byla ori-
ginální, melodie ani texty se neopakova-
ly, což se v  současnosti objevuje už jen 
vyjímečně. 

 Je pravda, že kdybych nedostala za 
úkol „jít na koncert Blueset“, asi bych si 
je nikdy dobrovolně neposlechla. A byla 
by to velká škoda. Protože ať už poslou-
cháte jakýkoliv melodický styl, myslím, 
že byste byli schopni ocenit těchto pět 
spoluhráčů z Bluesetu. A pokud už jste 
měli, stejně jako já, takové nutkání ze-
ptat se, proč basák hraje na boso, zjistila 
jsem to. Prostě jen nemá rád boty.
 Bohužel datum příštího koncertu se 
mi zjistit nepodařilo, a tak nám nezbý-
vá, než dál kontrolovat jejich profil na 
Bandzone či Facebooku.

Text Markéta Dadáková 

maturáky jsou nudný, 
běžte radši na koncert!
Hukot ani Noise Assault Agency Budweiss netřeba představovat. Ale může se stát, 
že se někdo přistěhoval do Budějovic z Austrálie a neví, co to je Hukot, a neví, co to 
je NAAB, a vlastně ani moc neumí česky. Neměli bychom takové lidi v novinách dis-
kriminovat, proto předpokládejme, že následujícím výrazům a hlavně číslům poro-
zumí každý:

Kožen + Otík + František + underground + báseň + pivo = večírek =
Hukot =
• 17. března: Literární večer Na dně III - Ivan Magor Jirous a Dáša Vokatá; 
Literární kavárna Měsíc ve dne
• 21. dubna: Literární večer Na dně IV – Jiří Dědeček; Literární kavárna Měsíc 
ve dne.
Mnoho Literárních večerů Na dně? Ano, od nynějška se můžete těšit na pravidel-
nou měsíční dávku Literárních večerů. 

A hlavně! Sledujte stránky a hlasujte do ankety! www.hukot-cb.cz

Cíkál + Víťas + Kolda + Ewa + Hanz + Dojč + hluk + kazeta + absinth = párty = 
NAAB =.
• 15. března: Illness (math rock / UK) + support; Díra pub (Otakarova 19) 
• 5. dubna: Tumido (noise rock  / Rakousko), Preglow (Rakousko); Velbloud
• 25. dubna: Governor of Alaska (true math rock / Dánsko) osvíceni Hellou a Don 
Caballero aneb math rock v jeho nejdokonalejší podobě, my Polaris artillery 
(indie/screamo / Dánsko). Je to indie? Je to screamo? Je to dobrý!
V případě nejasností se obraťte na: www.naab.xf.cz Adéla Sovová

Čeká mě můj první rozhovor.  Rozho-
vor s Kaylem. Rozhovor se zpěvákem 
kapely, na které jsem už kdysi dávno 
koukala přilepená u  obrazovky. Jedi-
ný rozhovor, který jsem s  nimi vidě-
la, dělal můj tehdejší idol Leoš Mareš 
v Esu… A tak jsem šla na koncert pří-
šerně nervózní. U  vchodu mě zasta-
vila manažerka se slovy: „Tam oprav-
du nemůžete, protože kapela zrovna 
svačí a  svačinová pauza končí přes-
ně ve třičtvrtě na osm.“  Jakkoli mana-
žerka nebyla milá (to je spíš eufemis-
mus), Kayl to příjemným poklábose-
ním u kafe vynahradil…

Tak..ehm.. mě by zajímalo, jaký je roz-
díl mezi koncerty v Japonsku, Americe 
a České republice?
„Já ten rozdíl moc nevidím. Je pravda, že 
v ČR nás ty lidi opravdu znají a ví, na co 
jdou, v zahraničí je to o tý prvotní reakci. 
Nikde jsme se tam nestihli moc proslavit, 
přece jenom v Americe jsme jeli 3 možná 
4 turné. Kdybysme chtěli, tak bysme mu-
seli jezdit určitě častěji. Ale vydali jsme 
tam naše desky, stejně jako v Japonsku.“
To Japonsko mě zajímá, jací jsou japon-
ští fanoušci? 
„Je pravda, že to etnikum je jiný, ale 
na koncertě se lidi chovají dost podob-
ně. Tam nám vyšly 3 desky a celé 4 dny 
jsme strávili v Tokiu. Ty lidi jsou tam hod-

ně slušní, ale nejde o to, že by se neodvá-
zali, ale spíš o to, že po každém koncertě 
nás a pár lidí VIP pozvali na večeři. Oni se 
celkově dost chlubí Američanům a Evro-
panům jejich stylem života.“  
Umíte třeba trošku japonsky? Co tak-
hle song v japonštině?
„No to fakt ne. Umíme jen pár vět, a  to 
ještě nevíme moc jistě, jestli dobře. Na-
učil je nás manažer, který se nás tam po-
řád snažil ohromit, jak umí japonsky, tře-
ba právě v  těch restauracích. Bohužel, 
když to jídlo objednal, tak nám přinesli 
něco úplně jiného…“
A co třeba rozdíl: klubový koncert a vel-
ká stage? Co máte radši?
„No... asi oboje. Když se to sejde dobře, 
tak je ta energie všude stejná. V klubech 
máš k  těm lidem prostě mnohem blíž. 
Stage je většinou na velkých festivalech, 
kam lidi nejedou kvůli jedný kapele. Je-
dou se tam bavit, pít, kempovat. Ale asi 
je to stejné. Třeba teď jsem dost skeptic-
ký ohledně tohodle koncertu, nevypadá 
to na moc lidí. Navíc je tu koncert Tří ses-
ter a Horkýže a tam asi lidi půjdou spíš, 
ale uvidíme.“
K  tomu mě napadá: o  Budějčácích se 
říká, že jsou takový nic moc fanoušci? 
Myslíte si, že je to pravda?
„Já ti nevím. Náš první koncert tady byl 
úplně výbornej, ale potom se to postup-

ně zhoršovalo. Ale to může být různý-
ma věcma. Prostě pokud bude kdekoliv 
hrát nějaký ska nebo punk, tak lidi bu-
dou pařit všude stejně. S náma je to holt 
horší:“
A co zkušenosti s šílenýma fanynkama? 
Jsou nějaké?
„Ne.“
Jak to? Já sama jsem se na  Majálesu 
bláznivě snažila dotknout tvojí nohy…
„Ale tak to byla spíš legrace, ne?“
Nebyla…
„Ehm.“ (odtáhl se)
Takže fakt nic?
„No, když mluvíš o těch koncertech, tak 
jsme byli na koncertě v Brně, tam je šíle-
ně vysoké podium, tak do výše očí a ky-
taristovi se pořád někdo snažil rozvazo-
vat tkaničky. Nakonec se jim to poved-
lo a ještě je někdo svázal k sobě a on si 
toho samozřejmě nevšiml, takže chudin-
ka spadl… Fanoušci dokážou být podlí.“
A nestavíte se letos u nás na Majálesu?
„Ty jo, to asi ne. My jsme tu byli před  
3 lety a snažíme se to nějak střídat. Navíc 
Majáles je ve  festivalový sezoně, tak se 
to nedá stihnout. Možná budeme v Pra-
ze, v Brně jsme vždycky na čarodějnicích, 
což mi přijde jako obdobná akce, nebo 
v Ostravě. Tam se nám to vždycky hod-
ně líbí.“ 

Eva Procházková

Na rozvazování 
tkaniček Kayla 
ze Sunshine 
neutáhnete

 „Někdo se nás ptal: ,Umíte si představit svět bez hranic a bez 
náboženství?‘“
John Lennon

 Představte si: kdyby nebylo prosince před třiceti lety…  Pro vzpomínku 
na vraždu rebelantského exbeatle Jonna Lennona jsem si vybrala právě jeho 
skladbu Imagine z roku 1971, která je sice určitým „profláklým“ trademarkem, 
ale ukazuje nám, jak radikální anarchismus oděný do slušivého baladického 
hávu může nakonec slavit úspěch, a to i dnes, přesně po čtyřiceti letech…
 „Představte si: není nebe...“ Hned na začátku nás píseň nutí k zamyšlení. Je 
to snad symbolika náboženství? Myšlenky křesťanství byly v oné době již do-
sti vetché, ale každý chtěl něčemu opravdu věřit a právě on, John Lennon, dal 
lidem tu možnost: Žádné peklo? Prostě obloha nahoře? Není Boha, ani ďábla, 
není strach z toho, co bude po životě, je jen život sám a živoucí Přítomnost…
„Představte si, že nejsou žádné státy...“ Symbolika státu, nacionalismu a nábo-
ženských sporů. Pojďte snít sen o snadnějším životě bez Hranic, co rozdělují. 
Snadnější život? Cesta životem nebude nikdy snadná, ale přes překážky se člo-
věk musí dostat sám.
 „Představte si, že my všichni žijeme v míru a klidu…“ Stále však existují věci, 
které lidi rozdělují, pro které neváhají umřít, navzájem se zabít, ať už jde o ná-
rodní hrdost či právě jen to vaše pravé náboženství. Každý by si přál mír a klid, 
ale svět nebude nikdy dokonalý... Je snad proto Lennon naivní snílek? Každý 
z nás má občas tu touhu ztratit se ve světě nadpřirozena a hlavně světa, který je 
zaplněn jen a pouze láskou. Tomu já říkám snít!
 „Představte si: není majetek….“ Vize dost obtížná? Pro samou konkurenci a 
boj o peníze se stal člověk člověku vlkem, a proto je třeba vrátit se k myšlence 
společného lidství.  
 Píseň Imagine přináší představu ideální společnosti, doposud v  dějinách 
neúspěšné, ale založené na dychtivých myšlenkách lásky, lidství a humanity. 
Jakkoli zůstane nejspíš u neuskutečněné vize, takový svět by stál za poznání. 
Ale to bychom museli chtít všichni! Tak si to alespoň představme…

Adéla Koubová
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Femme

Stála tam zády ke mně
Oblečená v kouři
Četla jsem v křivce jejích zad
Měla krásnou duši
Toužila po dokonalosti
Neuměla žít
Moje oči
Se vpíjely do její horkosti
Prodala mi svoje pihy
Brala jsem si ji
Po kouskách
Nenáviděla ji

Ivana Juchelková

Přání

Ze všeho nejvíc bych si přál
nemít obličej

To aby má bezrysá
tvář mohla
nasávat anonymitu

Ze všeho nejvíc bych si přál
nemít city

To aby má syntetická
duše mohla
nasávat sobectví

Ze všeho nejvíc bych si přál
nemít křídla

To aby mé nahé
tělo mohlo
nasávat přízemnost

Otakar Nechvátal

Smrt je uzívaná kočka

Prosebně šeptám: „Odpusť mi!“
mluvíce k játrům svým a plicím
něžně hladím si Smrt-ještě kotě,
v mém klíně líně spící.
Další cinkne láhev bez obsahu
odevzdána tajům tmy,
bůh oceň důslednou mou snahu
utopit lihem všechny problémy.

Kotě, co ve snech sbírá síly
na moje hrdlo už brousí si dráp,
ač dny mé ještě neskončily,
Smrt nebude spát napořád.
Prosebně šeptám: „Odpusť mi!“
a moje prsty lámou kočce vaz.
Žít navěky! Žít bez smrti!
Teď mohu v klidu umřít, snáz.

Julie de Dejvice

Ledová královna

Ledová královna
na cestě do ticha,
o němých výkřikách
přežívá, prodýchá
mlhavou zimu
jak rozpitý chlad,
nemáš už Vločku
nemáš ji rád.
Zebe mráz
pro Tebe
ráz na ráz
do nebe
padají vločky
jak tisíce nadějí,
dopadnou do mlhy
a poté roztají...

v dechu Tvém,

... a nebo umrznou?
Markéta Frouzová

(Bez názvu)

Vezmi si jej
a dýchej jen dýchej 
paradoxu svému směj se blaze
vždyť právě pro tebe
pro tebe připravili vzácný 
bedrovník v karmínové váze

Poohlédni se
stín z Atén
bouřkový mrak z Jeruzaléma

Tiše se rozléhají tvoje vzdechy
zahradníkova bolest

Tibor Varga
 

Francouzské listy: první díl reportu budějovické studentky z městečka Senlis

 Šest týdnů, šest lidí, dvanáct rodin. Tak byl plánovaný a očekávaný náš jazykový pobyt v Senlis, 
kouzelném historickém městečku kousek nad Paříží. 
 13. listopadu jsme se sešly na letišti a vyrazily směr France. Ne. Sešly jsme se, ale Bohém opět chyběl 
do poslední půl hodinky. Rozloučily jsme se s našimi drahými, slza neukápla. Nevím jak u Adélky, ale 
náš taťka se držel. U gatu čekala halda Francouzů a na první pohled rozpoznatelná skupinka Čechů. 
 Nasedly jsme. A typicky - cpěte se dopředu, dopředu. Podle hesla kdo chce kam, kopněme ho 
tam, nás palubní lístky usadily přímo do druhé řady. Jenže jak jsme si sedly, ulička se uzavřela zástu-
pem Francouzů všech velikostí a my musely čekat s batohy na zádech, kabelkami na kolenou a kabá-
ty pod nosem, dokud nenastoupí zbytek letadla. A že to byla sakra dlouhá fronta.
 Postupem času i do nádherné výšky 38000 stop dorazila zpráva, že runway je připravená k přistá-
ní a začali jsme klesat. Z prosluněného ráje přímo do spárů industriálního, smogovým oparem přesy-
ceného CDG - Roissy. A navíc pršelo. Přistáli jsme, kupodivu. S protivítrem, deštěm a protivnou bab-
kou přes uličku. Autobus nás vyklopil na Terminále 3, což je tovární hala se třemi pásy na kufry, zá-
chodem 
 a východem. Navazuje další hala, kde čekají rodinky, přátelé, páni a dámy s cedulemi a transparenty. 
 Přibližně uprostřed čekal hlouček dam pokročilejšího středního věku a jejich dcerušky.  Francouzské 
přivítání bylo hezky česky vřelé - milé úsměvy a naštěstí žádné líbání. 
 Menší pán s dcerou, která měla pusu proříznutou jak Julia Roberts, přišel ke mně a ptal se, jest-
li jsem Iveta. A já že jo. Víš, tvoje rodina nemohla přijet, mám tě k nim hodit já - Tak jo (co bych taky 
sama dělala na letišti). A tak jsme s Luckou nasedly do autíčka a jely. Cesta po dálnici uběhla docela 
rychle, protože jsem se pořád snažila ujistit, že skutečně zná moji rodinu a neveze si mě k večeři... 
Kousek za Senlis z něj vypadlo, že vlastně neví tak úplně přesně, kde ta rodina bydlí. Zahnuli jsme 
kamsi do lesoparku. Najednou se objevila řadovka. Aaa, tady to asi bude - zvolal a zastavil u otevře-
ných dveří s balonky. Všichni jsme vystoupili a po pár minutách znovu nasedli, protože to ono 
nebylo:) Pána to očividně bavilo stejně jako nás, protože jsme podobně zvonili ještě dvakrát. 
Pak už se konečně rozhoupal zvednout telefon a zavolat mojí nové rodince. Číslo 18? - Ano, číslo 18. 
Kde to je? Zřejmě jediný dům z ulice, kde jsme nezvonili.  A tam už čekala má nová famílije, s líčky 
připravenými k políbení.
 Domeček vážně nebyl moc nápadný. Stěna porostlá břečťanem a malá dřevěná dvířka s ještě 
menším čísílkem 18. Když pán otevřel, netušila jsem, co mám dělat, protože všude kolem zněla 
fránina rychlostí dvou TGV, a tak jsem se pomalu šinula dovnitř. Bonjour – Bonjour. A pak ještě 
párkrát. Bohudík jsem asi vypadala dosti zmateně ze zdejších pozdravení, a tak mi slečna jménem 
Alice rovnou řekla  Na dvě. V překladu – na jednu tvář, a pak na druhou. Dům se při odnášení 
kufrů ukázal být dvakrát větší, než jaký jsem kdy v životě viděla (kromě tras na hradech a zámcích). 
Sešli jsme dolů a začalo vyptávání. Raději jsem rychle odběhla pro Becherovku. Na schodech jsem 
se srazila s dalším potomkem, tentokrát jménem Pierre (druhý v pořadí ze šesti).
 Zlatý hřeb dne. Nejsi moc unavená? - Ani ne. Alice má brigádu, dělá baby-sitting. Nechceš jít s ní? 
My tu dneska máme velkou večeři s přáteli, asi by toho bylo na tebe trošku moc. - Kdo kdy viděl, 
aby Mě oddělalo jídlo?! - Ale i tak jsem přeci byla spokojená dovezená osoba, kývla jsem, 
a do půlnoci hlídala caparty.

Iveta Bartošová

Rádi

Bývají dny, kdy cítíme,
že nemá cenu dýchat,
kdy se nedá jinak,
než neustále vzdychat.

Udělejte to jako já 
hledejte radostné maličkosti,
ne starosti, že se třeba na Vánoce nenajde
nikdo jiný, kdo rybu vykostí.

Proč jíst české ryby,
když si můžete koupit čínské filé.
Proč se mračit, když se můžete usmívat
a tvářit se na lidi kolem mile…?

Proč byste si nemohli číst komiksy,
aniž byste se cítili zahanbeně?
Stydíte se jen sami před sebou.
Nechte toho - čtěte si je třeba denně!

Nezakrývejte na občance 
svůj datum narození,
klidně si do bytu zavěšte houpačku.
Nad zhoupnutí pranic není.

Proč si například nekoupit 
blikající vánoční kravatu,
která vyluzuje vánoční tóny,
a proč si přitom nehrát na Santu?

Proč celý večer neprostát
pod hvězdnou zimní oblouhou,
dokud se nestanete součástí námrazy
jednou i druhou nohou.

Proč tam nestát s otevřenou pusou
a nevnímat sněhové vločky všemi smysly.
Dokud se nezblázníte a už budete tušit,
že vám to už tak dobře jako dřív nemyslí.

Pak doporučuju jet se projet do Tesca
na večerní výlet, cestou si na pumpě dát 
horkou čokoládu a ušpinit si od pěny nos.
Doufám tedy, že to všechno stíháte. Snad.

A víte co? Proč se se vším pachtit dneska,
když se to dá odložit na pozítří
a mít volný celý zítřek?
Řekněte, nejsme ve strategiích mistři?

Martina Mašková

první ve frontě na válku

zelený panáček neznamená, že je bezpečné jít

radši vybíhám

kdy bych neměla

bum

střeva všude okolo ale cizí

nejde tomu uvěřit

chvíli jen stát a nemoct

uvěřit, že je to pravda

ještě chvíli stát a nemoct

se pohnout

pak rána do hlavy

všechny pocity jsou najednou rozstříkaný okolo

a mísí se s těma střevama

všechny ty myšlenky

vlastně jako by ti někdo dal pistoli k hlavě

vystřelil

ty ses ani nestihl bát

světla nikde jenom chlad v tobě

dekadenti by tleskali

přečíst si to v knize tak spolu s nimi

opěvuješ hnusotu tý scény

teď bys na to nejradši plivnul

opět potlesk

zdá se, že jsi nasazenou postavičkou,

co improvizací vylepšuje už tak nechutný scénář

škoda, že za to nedostaneš

žádný ocenění

oskar na poličce by se ti líbil

nemožnost odejít

proč pořád přemýšlíš?

tvoje hlava byla už dávno ustřelena

a teď by se usmíval cynik

a poradil, že to bude dobrý

ať si s tim nelámeš svou malinkou hloupoučkou hlavu

nemáš sílu odpovědět

jakkoli jízlivě

tvý strážní andělé jsou jako ty

zaměstnaní sami sebou

svými nedokonalostmi

nebo když mají dobrou náladu tak přemluví další 

anděly a udělá se velká párty a všichni pak radostně 

zvrací

nemáš nikoho za sebou

zase sme u toho

si sám

nechceš, ale víš, že týmový sporty nejsou tvoje parketa

chceš jít za sebe

abys to nekazil dalším

nerad si slabej článek

takže radši za ten provaz taháš sám

spíš ho už jen držíš rozedřenýma rukama

seš jako první ve frontě na válku,

kde jasně víš kdo bude zničen

a deš do toho

M. M.
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 Kdysi dávno jsem v  rubrice Retro zmi-
ňoval, že kinematografii zasadila krutou 
ránu televize. To se psala 50. léta. O něja-
ké dvě desetiletí později se situace změni-
la, kinozážitek před stříbrným plátnem ale 
dostal jiného protivníka. Totiž videokaze-
ty, videohry a nové nosiče. Média se změ-
nila, problém zůstal. Proč utrácet dolárky 
za kino, když si můžu zadarmo zapnout vi-
deo? Inženýři z Beverly Hills zkrátka museli 
vykoumat, jak diváky znovu nalákat do bi-
ografů. A vykoumali. Začala velkoproduk-
ce blockbusterů. 
 Rekordní tržby zajistili třeba velebe-
ný doják E.T. – Mimozemšťan, který až 
do roku 1997 platil za nejvýdělečnější sní-
mek historie, pátá epizoda Star Wars Impé-
rium vrací úder, kterou fanoušci pravidel-
ně označují za nejlepší, nejpropracovaněj-
ší a nejtemnější z celé ságy, nebo třeskutě 
vtipní manhattanští Krotitelé duchů. Du-
chů vytvořených přelomovými efekty.
 Mezi nákladné blockbustery se počítala 

i zbožňovaná trilogie Indiana Jonese, kte-
rá z návštěvy kina udělala atrakci ne nepo-
dobnou jízdě na horské dráze. Pamatujete 
na důln í vozíky v Chrámu zkázy? Dobro-
druh s kloboukem a bičem ale nedefinoval 
osmdesátkového hrdinu. Ne, tím jediným 
a  pravým „herójem“ byl nezničitelný sva-
lovec Sylvester Stallone. V  roli americké-
ho vojáka Johna Ramba měnil okolí v kr-
vavá jatka a sebe v nesmrtelný a nepora-
zitelný stroj. Bylo to přímočaré, kašlalo to 
na  psychologii i  na  charakterizaci postav. 
A  fungovalo to. Ale stačilo. Loňští Expen-
dables – Postradatelní jasně ukázali, že ty-
pický osmdesátkový akční hrdina je… po-
stradatelný. Naprosto.
 Jiné hrdiny ale čekala zářná budouc-
nost. Bývalý guvernér terminátor Arnie 
Schwarzengger i  policista John McClane 
zanechali otisk, který přetrval. Terminátor 
i Smrtonosná past totiž změnili akční žánr. 
První unikátně představil člověka v soubo-
ji s technologií, druhý zase nabídl hláškami 

nabitý thriller, který si zamilují všichni. Ze-
ptejte se babičky.
 Na  úkor velkých blockbusterů (a  nelí-
tostných producentů, poprvé zdravíme 
Jerryho Bruckheimera – Top Gun, Flash- 
dance, Policajt z  Beverly Hills) ale paběr-
kovala autorská tvorba. Zlatá éra sedm-
desátek, která nesvazovala ruce režisérům 
umělcům, byla nenávratně pryč. Přesto se 
ale množství snímků zapsalo do žebříčků 
kvality. Byl tady Miloš Forman s  fenome-
nálním  Amadeem, David Lynch s  omam-
ným Modrým sametem, Stanley Kubrick 
se znepokojujícím Osvícením, Terry Gilli-
am s  vizuálně omamným Brazilem nebo 
Martin Scorsese s  životopisným Zuřícím 
býkem.
 A ano, v osmdesátkách exceloval i Woo-
dy Allen (Hana a její sestry) nebo Tim Bur-
ton (Batman). A  u  nás, v  normalizačním 
Československu, samozřejmě Jiří Menzel. 
Vesničko má, středisková, ta nominace 
na Oscara ti slušela.                         Jan Škoda

 Vycpávky v ramenou, pusa plná žvý-
kaček Pedro a  v  pokoji plném céček 
se rozléhá z  magnéťáku Michal David. 
Za našimi hranicemi se však vytváří po-
čátky většiny hudebních stylů dneška. 
 Já jako něžná dívka začnu popem, 
kde jako první musím zmínit asi nej-
větší osobnost celé dekády - Michae-
la Jacksona.  Je to i  pro mne „popový 
král“, který neovlivnil jen hudbu jako ta-
kovou, ale i  vnímání klipů. Michaelovo 
video Thriller bylo totiž vůbec prvním 
videoklipem, ve  kterém byl děj a  ne-
šlo jen o  záběry členů kapely hrajících 
na své nástroje. Byť doba notně pokro-
čila, hity jako Bille Jean, Beat it, Smooth 
Criminal nebo Man in the mirror má do-
teď spousta lidí ve svých  ipodech, mo-
bilech a kdoví v čem ještě. Michael byl 
také první, kdo používal ve  své tvorbě 
syntetizéry, které daly základ všem elek-
tronickým žánrům a bez nichž by se ne-
obešel jediný track v technu, housu atd. 
Po něm přichází na scénu Madonna a je 
like a virgin… v podstatě. Každopádně 
přichází její obrovská sláva, pokud tedy 
i  dnes uvidíme v  televizi polonahou… 
ehm sexy padesátnici, tak je to určitě 
právě ona. 
 Ale k  dalším žánrům. Bohužel smrtí 
bubeníka Led Zeppelin a  zpěváka AC/
DC skončila éra klasických hardrocko-
vých kapel. Ale na rockové scéně se ob-
jevují například Motley Crue, kteří vzni-
kají stejně jako Guns‘n‘Roses díky změ-
nám v  kapele London a  kteří dají zá-
klad hudbě zvané glam metal. „Gáni“ 
byli v  této době považováni za  nejne-
bezpečnější kapelu všech dob: kvůli zfe-
tovanosti členů kapely na  koncertech 
i udupaným fanouškům tlačících se fa-
naticky k podiu, i když nevím, jak za to-
hle může kapela.. Šokovali i  svými tex-
ty, ve kterých se objevovaly výrazy typu 
„buzeranti“ nebo „negři“, což média po-
chopitelně nenechala bez povšimnu-

tí. „Třešničkou“ se pak stalo pětisekun-
dové zpoždění „živých“ přenosů právě 
kvůli častým vulgaritám členů kapely.  
Naštěstí kapela podia vyměnila za  lé-
čebnu, a tak je na koncertech můžeme 
obdivovat opět, i když pravda v úplně ji-
ném složení. 
 Ráda bych se zastavila u další kape-
ly, vždyť kdo by nevěděl, že v roce 1981 
vznikla Metallica. „Kluci“ se seznámili 
díky inzerátu, který podal bubeník Lars 
Ulrich. Spolu s  Megadeth, Slayer a  An-
thrax patří do velké čtyřky trash metalu. 
A jejich alba jsou vůbec ta nejdůležitější 
v celé historii metalu. 
 Za zmínku by určitě stály kapely jako 
Blondie, U2 (zvláště pak díky svému 
frotmanovi Bonu Voxovi, který se styli-
zuje do role mluvčího bezmocných ce-
lého světa), Bon Jovi, Judas Priest, jenže 
já budu sobecká a začnu mluvit o jedné 
ze svých nejoblíbenějších, a  to o  REM. 
Byla to jedna z prvních kapel, která za-
čala hrát alternativní rock a  jejich alba 
si vysloužila neobyčejně dobrou reak-
ci ze strany hudebních kritiků. Už se-
tkání REM je absolutně úžasné - kytaris-
ta a  zpěvák se „náhodou“ setkali v  ob-
chodě s hudebními CD a zjistili, že mi-
lují stejnou hudbu, tak proč spolu něco 
nezkusit… Stejně náhodně vznikl i ná-
zev kapely: Stipe (zpěvák) prostě ná-
hodně zabořil prst do  slovníku. Hned 
v roce 1981 nahráli REM svůj první sin-
gl Radio Free Europe. A  jako byli G‘N‘R 
označeni za nejvíce nebezpečnou kape-
lu na světě, tak REM byli vnímáni jako ta 
nejvíce vzrušující. Šest let nato vzniklo 
průlomové album Document a se sing-
lem „The one I love“ se REM stali jednou 
z  20 nejúspěšnějších kapel v  USA, Ka-
nadě i Velké Británii. Ale chtěli prorazit 
i jinde, podepsali proto smlouvu s War-
ner Bros Records. A  tak se REM vydali 
na obrovské turné… nepřipomíná vám 
to pohádku… a  po  roční pauze vydali 
svůj největší hit Losing my Religion. Ale 
to už je hudba let devadesátých…
 Měla bych se zmínit i o počátcích hip 
hopu a elektronické hudby. U hip hopu 
jsou asi nejznámější Run - D. M. C., kteří 
se do dějin hudby zapsali i díky XXL ob-
lečení Adidas, zlatým řetězům a černým 
kloboukům. A v elektrice se zas objevu-
jí Erasure, Eurythmics a Depeche mode. 
„Depešáci“, přestože sama je řadím spí-
še do alternativy, mohou být považová-
ni i za klenot elektrické hudby.
 80. léta patří k co do hudebních sty-
lů rozhodně k  těm nejrozmaničtějším. 
Úctyhodný je i  fakt, že většina tehdy 
vzniklých kapel přežila příchod nového 
století, a nejenže přežila, ale je dnes stá-
le více populární. A tak díky, Zlatá osm-
desátá : ) 

 Eva Procházková

desetiletí 
legend
 Osmdesátá léta byla ta nejvýstřed-
nější, nejbláznivější, nejbizarnější a nej-
podivnější v  historii módy – a  nyní se 
vrací. Do oděvu byly míchány prvky od-
lišných kultur, a tak Západ konečně po-
znal japonskou tradici, ale i  safari styl. 
Nic však nepřebilo nablýskanost všu-
dypřítomných vycpávek. Zbořily se ba-
riéry mezi oděvy mužů a  žen a  jedi-
nou podmínkou bylo dokonalé tělo, se 
správně androgynním vzhledem.
 Jako lavina se vyrojil nespočet no-
vých fotografů a módních návrhářů, ne 
všichni se však na  výsluní udrželi del-
ší dobu. Christian Lacroix byl jedním 
z  těch, kteří to dokázali. Nejprve pra-
coval pro Patoua, v roce 1985 si v Paříži 
založil vlastní modelový dům, a Patoua 
opustil. Byl unesen rokokem a divadel-
ními kostýmy, kterým propůjčoval leh-
kost použitím hravých barevných mate-
riálů. Naproti tomu Karl Lagerfeld, Ně-
mec pracující v  Paříži, se do  epicentra 
módy dostal již v 70. letech a  jeho styl 
se měnil stejně rychle jako noc a  den. 
Jeho tvorbu ovlivňovala především roz-
dílnost domů, pro které pracoval, ať to 
byly návrhy pro Chloe nebo pro Chanel.
Jedním z  největších jmen světového 
návrhářství je Gianni Versace. Zkom-
binoval naprostý kýč a  vkus. „Skandál-
ní“ bylo slovo, které provázelo jeho ko-

lekce a  vše kolem něj. V  roce 1997 byl 
zavražděn a  jeho smrtí trpěl celý mód-
ní svět. Veliké popularitě se těšil i  Jean 
Paul Gaultier, francouzský návrhář, kte-
rého proslavily sukně pro muže a kuže-
lové špičaté podprsenky a korzety, kte-
ré předvedla na svých vystoupeních vý-
střední Madonna.
 Třešničkou na  dortu je Anna Win-
tour, původem Londýňanka, která roku 

1988 obsadila místo šéfredaktorky ame-
rického magazínu Vogue a dodnes kra-
luje módnímu průmyslu. O  jejích pro-
fesních schopnostech nikdo nepochy-
buje, stejně tak se ale stala legendou 
i kvůli své nesnesitelné povaze. A  je to 
právě ona, kdo rozhoduje, jaký svršek si 
ráno obléknete.

text: Dita Penzová 
oto: archiv

 Na světě jsou dva druhy lidí. Ti první 
vidí na semaforu svítit červenou, a pro-
tože přijali všeobecně platná pravidla, 
zastaví. Potom jsou tu ti, kteří raději za-
platí pokutu, než by se nechali ome-
zovat. Přestože lidé s  úctou k  předpi-
sům a  s  pudem sebezáchovy převažu-
jí, v  případě střetu jsou to oni, kdo za-
staví, aby předešli srážce. Proč, protože 
jsou moudřejší?
 A nyní do toho přimícháme problém 
větších rozměrů – globální oteplování. 
Princip je stejný, jen těch, kdo vidí čer-
vené výstražné světlo podstatně ubylo. 
Kvůli mase lidí neschopné obětovat své 
pohodlí se všichni ženeme vstříc zká-
ze – roztáté ledovce, nedostatek pitné 
vody, záplavy, požáry, hladomor, kani-
balismus a nakonec vymření celé lidské 
rasy (což je obzvláště nepříjemné, po-
hled z  oběžné dráhy na  planetu hořící 
na  troud by byl vskutku jímavý). Tento 
katastrofický scénář nám předkládá do-
kument z roku 2009 The Age of Stupid, 
Čas hlupáků.
 Otázka je, do  jaké míry se jed-
ná opravdu o  dokument. Přes veške-
rou svou snahu se místy nemůže zba-
vit povrchní lacinosti hollywoodské-
ho trháku: Má svoje hrdiny (mladý Brit, 
rytíř na  bílém koni bojující s  větrnými 
mlýny za  větrné elektrárny), svoje pa-

douchy (majitel aerolinek v  Indii, který 
chce z létání, největšího zla, udělat způ-
sob cestování dostupný pro každého 
Inda; jeho zlotřilost je podtržena ukáz-
kou toho, jaký je ras na své zaměstnan-
ce) i svou vizi neblahé budoucnosti. Je-
nomže přes veškeré hojně zdůrazňova-
né klady větrných elektráren jejich je-
diným problémem není narušení sce-
nérie - je to zdroj energie závislý na po-
časí, což znamená, že každá vrtule musí 
mít svůj záložní komín, kdyby náhodou 
přestalo foukat; veřejného nepřítele č.1 
nevede k dychtivosti po  letadlech sna-
ha řádně to naší planetě osolit, ale tou-
ha usnadnit mnoha lidem život a závě-
rečná sekvence má s  vědeckými před-
poklady společného opravdu máloco.
 Na druhou stranu pouhá kritika roz-
hodně není na místě. Jestliže bylo hlav-
ním úkolem filmu šokovat, přimět k dis-
kusi, tak svého cíle bezpochyby dosáhl. 
Dnešní nade vše povznesenou pilulko-
vou společnost, kdy snaha o  okamžité 
potlačení akutních příznaků převažuje 
nad pátráním po  skutečných příčinách 
problému, vykreslil do nejmenších neli-
chotivých detailů. Aby to však mělo ně-
jaký hlubší dopad na  životní styl této 
společnosti, v  to snad nedoufají ani 
sami tvůrci.

Šárka Tůmová

 Máte už po krk bezduchých hollywo-
odských trháků? Naskakuje vám při slo-
vu blockbuster husí kůže? Chtěli byste 
na velkém plátně vidět i jiné filmy než ty 
nejnovější? Možná byste měli zvážit ná-
vštěvu filmové školy v Kině Kotva.
 Již třetím rokem máte možnost 
zhlédnout od listopadu do června 
více než desítku pečlivě vybraných fil-
mů, které nějakým způsobem zásadně 
ovlivnily světovou kinematografii. 
 „Původně jsme chtěli, aby byl pro-
jekt financován z grantu a navštěvova-
ly ho školy, to ale ztroskotalo“, říká Petr 
Klier, jeden ze zakladatelů filmové školy. 
„Filmová škola je tedy nyní pro všechny, 
ale zpoplatněná. Z peněz, které vybere-
me, půjčujeme filmy, kde se dá,“  dodá-
vá: „Projekt rozhodně není výdělečný.“ 
 Z  lektorského úvodu, kterým uvá-
dí každou projekci, je vidět, že má filmy 
opravdu rád a že jim rozumí. Když nara-
zím na relativně malou účast na projek-
cích – většinou se diváků nesejde přes 
třicet – jen přikyvuje a pak s trochu hoř-
kým úsměvem dodává, že by mohlo být 
i hůř.
 Pokud máte zájem se filmově vzdě-
lat a zvýšit stavy návštěvníků filmové 
školy, není nic jednoduššího, než si zří-
dit za sympatických 200 korun průkaz. 
Několik filmů jste v  letošním ročníku 

již zmeškali, spoustu jich ale ještě máte 
možnost zhlédnout. Například kouzel-
ný film mladé režisérky Sofie Coppo-
ly Ztraceno v překladu, nápaditý Věčný 
svit neposkvrněné mysli s Jimmem Car-
reym a Kate Winslet nebo Oscarem oce-
něný snímek španělského režiséra Ped-
ro Almodóvara Vše o mé matce. 
 Novinkou letošního roku jsou filmo-
vá odpoledne. Dvě neděle – 13. února  
a 12. března se budou promítat od 
12:30 za sebou hned tři filmy, které fil-
mová škola letos nabízí. V  únoru je to 
thriller 21 gramů, hudební drama z pro-
středí Kuby, Havana Blues a animovaný 
snímek Persepolis. V březnu nervy drá-
sající drama Twin Peaks, poté již zmi-
ňovaný Věčný svit neposkvrněné mysli  
a Ztraceno v překladu. 
 Všechny informace o filmové škole 
naleznete na adrese www.kinokotva.cz. 

Kateřina Dvořáková

Pro koho je španělština  
španělskou vesnicí, 
vezměte si na divadlo 
slovník
 Po Ostravě a Praze budou České Bu-
dějovice od 26. do 28. března hostit Ná-
rodní festival školního španělského di-
vadla. Na šest souborů českých bilingv-
ních gymnázií a  jednoho španělského 
z města Salamanca se představí na Malé 
scéně. Při té příležitosti naše město na-
vštíví i  španělský atašé pro vzdělávání 
Demetrio Fernández González.
 Luis Jaraquemada Bueno, španělský 
lektor Biskupského gymnázia, které fes-
tival pořádá pod záštitou španělské am-
basády, vidí festival jako velkou výzvu: 
„Tento festival potvrzuje, že kulturní ži-
vot v Českých Budějovicích je velmi ruš-
ný a  plodný, a  to hlavně ve  spojitosti 
s cizími jazyky, jako je například španěl-
ština. Doufáme, že při tomto festivalu, 
který spojuje španělské a české umění, 
dojde ke  sblížení obou dvou kultur už 
jen proto, že žijeme v Evropě, která vy-
žaduje multikulturní prostředí.“
 Studentský divadelní spolek studen-
tů Biskupského gymnázia Ratas, kte-
rý sám vede, se již podruhé představí 
i na 18. ročníku mezinárodního festiva-
lu v Moskvě.

Martin Volný

Rambo, blockbustery a video. Kde je umění?

Filmové zážitky v Kotvě 
za babku DobA PIToMá
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ZÁPISKY ZÁVISLÁKA
aneb ve spárech ,,eFBé“
 Sakra, co to…? Že by smrtelný třas? 
Ale ne, na  to nemám věk. A  co ten ledo-
vej pot, co mi smáčí záda?! Kdyby kolem 
šel Brad, ani bych si ho nevšimla, tak mám 
rozvostřený vidění. Ach jo, doufám, že mi 
do  toho koktejlu někdo něco nenasypal. 
Ještěže tu není máma. Zase by si mysle-
la, že něco beru. Ježiši, tak to je moc. Mám 
modro před vočima. ..
 Vrní mi ajfoun a je mi trochu líp. Aha, už 
mi to došlo. To všechno kvůli Němu.  Ach, 
tolik mi chybí a  naše odloučení trvá až 
příliš dlouho… No jo. Všude dobře, doma 
komp. Tak to by stačilo. Musím okamžitě, 
ale OKAMŽITĚ domů!!
 Rozkopávám dveře do  svého pokoje 
a  vrhám se k  počítači. Koukej se nastar-
tovat, ty kraksno jedna pomalá! Krucinál, 
nízkorychlostní internet je nepřítel lidstva. 
Konečně! Zbejvá už jenom heslo, odpálit 
to a… úplně cejtim, jak se mi po těle roz-
lejvá vlna klidu. Jsem doma. Celý tři dny 
bez commentů, ,,like“ a informací o mých 
přátelích. Přátelech? Přátelách? No nic, to 
je buřt. Ale teď už bude všechno zase jako 
dřív. OMG, tolik jsem toho zmeškala. Mra-
ky věcí, co prostě musim změnit a aktuali-
zovat. Začnu profilovkou. Šmajrá, ta krá-
va vod vedle se fotí v předsíni v plavkách?! 
WTF?? No dobrá. Chce válku, má ji mít! 
Photoshop je fakt fajnovej vynález. To se 
ještě uvidí, kdo bude mít nakonec víc like. 
Nu což, tak se prostě vyblejsknu v postýl-
ce nahoře bez. Pche. Hotovka. Zbejvá ak-
tualizovat status (,,kolik tu budu mít like, 
tolik si dám v  pátek panáků…“) a  přidat 
si do  přátel pár lidí, co míjim v  městský, 
abych jich už KONEČNĚ měla tisíc. A  teď 
nějakej super kvíz. Kdy umřeš? Tak to je 
fakt boží, to sem dycky chtěla vědět. OMG, 
OMG, OMG. Hlavně dejchej holka, hlavně 
dejchej. Můj tajnej idol mi zrovna pochvá-
lil tu novou profilovku. Boží. COTFGOHA-
HA. Teda lidičky, já vás šecičky tak mocin-
ky láfinkuju. Muck!
 OMFG! Tři ráno? OK. Ač nerada, musim 
jít slípovat. Ale nebojte, hned ráno zase 
vočekuju co novýho. Ležim v posteli a usí-
nám s myšlenkama jen a jen na něj. Proto-
že, kdo ho nemá, jako by nebyl. 143.

Johana Trešlová

Kavárna Filharmonia 
Od 8 hodin
Kněžská 6

Crash bar & Café
Od 7 hodin
Žižkova 3

dům U beránka 
Od 9 hodin
Krajinská  35

modrý dveře
Od 10 hodin
Biskupská 1

měsíc ve dne
Od 9 hodin
Nová ulice 3

Café bar restaurant 
APoLLo
Od 7.30 hodin
Náměstí Přemysla 
Otakara II. 36, 
obchodní galerie Dvořák

Café Emporio
Pražská 24

Peace Café
Pražská 1247

 Procházíte-li Krajinskou ulicí smě-
rem od náměstí, patrně nepřehlédnete 
Rolo Café. Obzvlášť během měsíců, kdy 
člověk může sedět venku na zahrádce, 
aniž by mu visel rampouch u nosu. Vel-
ká hnědá křesla jsou totiž docela nepře-
hlédnutelná. Nalákají-li vás navštívit ka-
várnu, tak v samotném interiéru na prv-
ní pohled upoutá pozornost vitrína se 
spoustou krásných zákusků a  lahůdek. 
A pak si  nedej! 
 Prostředí kavárny působí příjemně – 
světlo, moderní tapety a  oranžově vy-
malované stěny, vysoké vázy s velkými 
bílými květinami, skleněné lustry a fot-
ky Audrey Hepburn v masívních dřevě-
ných rámech. Jen salónek v  zadní čás-
ti kavárny může díky tmavšímu ladění, 
velkým svícím a  soškám buclatých an-
dělíčků působit trochu jako krematori-
um.
 Ovšem jediné opravdové minus ka-
várny je velká plasmová televize a rádio, 
které dotváří zvukovou kulisu. Přece jen 
v kavárně s Audrey Hepburn na stěnách 

bych si dokázala představit vytříbenější 
výběr hudby. Na druhou stranu, napros-
to nepopiratelné je, že mnohdy kombi-
nací Óčka či teleshoppingu a rádia vzni-
kají dosti zábavné programy.
 Vedle již zmíněné široké nabídky pro 
mlsné jazýčky si z  nápojového lístku 
můžete vybrat několik druhů kávy, růz-
né koktejly, punč, víno a plzničku. Ceny 
nejsou studentské kapse nakloněny tře-
ba jako v Literce, ale markantní rozdíl to 
taky není. 
 Přední část kavárny, ve  které je ta 
krásná vitrína se zákusky, je vyhrazena 
pro lidi, kteří neholdují tabákovým vý-
robkům, zbytek kavárny je kuřácký. 
 Slečny a  paní servírky jsou všechny 
velice milé a vstřícné a usmívají se do-
konce i  po  dvou hodinách, kdy každý 
sedíme o jednom kafi. 
 Záchody jsou čisté a  navíc, když 
se vracíte, naskytne se vám pohled 
na skvělou fotku starého Times Square. 
 Kdo vstoupí, neprohloupí!

Adéla Sovová

Minulý přehled premiér jsem neo-
tevíral zrovna pozitivně, když jsem 
lamentoval nad chabou úrovní letních 
a podzimních blockbusterů. Ale byl 
to povzdech oprávněný. Rok 2010 se 
skutečně nevtiskl do paměti jako rok 
filmové výživný. Distributoři do kin 
pumpovali velké bijáky, sequely, pre-
quely i spin-offy, kvalita ale zaostávala 
za kvantitou. Na všech frontách bodo-
val nakonec jen Iron Man 2, Počátek a 
The Social Network. Nolanovo filmové 
snění i facebookovské drámo navíc 
momentálně pošilhávají po Oscárcích 
(Sociální síť si již odnesla Zlatý Glóbus 
za film roku). V  losangeleském divadle 
Kodak to ale 27. února souboj dvou 
favoritů rozhodně nebude. Těch kvalit-
ních snímků nakonec loni vzniklo víc. 
Jen se do naší distribuce dostávají se 
zpožděním. Ostatně jako vždy.

Jeden oscarový boj už ale má svého 
vítěze. Vlastně vítězku. Natalie Portman 
vyrazila v psychodrasťáku Černá labuť 
dech takovým způsobem, že naprosto 
deklasovala a eliminovala jakoukoliv 
konkurenci v kategorii Nejlepší herečka. 
V  Labuti se Natálka doslova vtělila do 
postavy ambiciózní newyorské baletky, 
na jejíž psychice se osudově podepíše 
příprava na hlavní roli v Labutím jezeře. 
Snímek Darrena Aronofského je tak 
především nebývale intenzivní, niter-
nou a živočišnou studií jedné rozpol-
cené osobnosti i úžasně vtahujícím 
audiovizuálním zážitkem. Černá labuť 
je mrazivá schíza. Nic pro slabší povahy.

Na jednoho Oscara v  pánské kat-
egorii naopak připadá víc zájemců. 
Bookmakeři sice nejvíce věří Colinu 
Firthovi v  roli koktavého Jiřího VI. ve 
strhujícím a omračujícím dobovém 

dramatu Králova řeč, úplně bez šance 
ale není ani moderátor oscarového 
ceremoniálu James Franco. Ten si 
zahrál známého dobrodruha Arona 
Ralstona, kterému při sólo výpravě 
v  pustině uvízne ruka pod balvanem. 
Nedostačující námět na celovečerák? 
Omyl. Režisér Danny Boyle natočil 
127 hodin hodně progresivním a 
nekonvenčním stylem, v  popředí ale 
nechal fenomenální story o síle lidské 
vůle a nekonečné touze přežít. A nabídl 
jeden z  nejkrásnějších happyendů 
vůbec. Emocionální bomba. (A ano, 
zaspoileruji, tu ruku si v  nervydrásající 
scéně uřízne).

Nebývale silnými hereckými an-
sámbly ale disponuje i zbytek nomi-
novaných filmů. Westernový remake 
Opravdová kuráž bratří Coenů si 
pro sebe krade Jeff Bridges v  roli jed-
nookého šerifa a mladičká Hailee Stein-
feld, která chce s šerifovou pomocí do-
padnout vraha svého otce. Kuráž prý 
vnesla novou krev do skomírajícího 
westernového žánru a vzala diváky na 
výlet na hodně drsný a nekompromisní 
Divoký západ. Publikum se evidentně 
svezlo rádo, v  USA kinosály praskaly 
ve švech. Životopisné drama Fighter 
pak sice moc neoslnilo po příběhové 
stránce (klasická cesta boxerského out-
sidera z bahna na vrchol), do obsazení 
ale začlenilo velká jména Christiana Ba-
lea, Marka Wahlberga nebo vysloužilé 
disneyovské princezny Amy Adams.  
Za herecký koncert potom považuji i 
snímek Děcka jsou v  pohodě, který 
shrábl Zlatý glóbus za komedii roku. 
Právem. Příběh o jedné moderní ka-
lifornské rodince (lesbický pár, dvě do-
spívající děti) zaujme citlivostí, civilností 
i osobitostí, podepřenou výkony An-
nette Bening a Julianne Moore v rolích 
partnerek. 

Dost bylo chvály. Do společnosti 
komedií soutěžících o Zlatý glóbus se 
vetřelo podivné dílko, jehož nominace 
smrděla protekcí či korupcí. Dobře, 
možná přeháním, nezáživný roman-
tický thriller Cizinec s Angelinou Jolie a 
Johnnym Deppem ale každopádně není 
dobrý. Působí, jako kdyby ho režisér 
Donnersmarck natočil jen tak mimo-
chodem, při prohlídce luxusních evrop-

ských lokací a načančaných hotelových 
interiérů. Cizinec nám znovu připomíná, 
že Angelina je jolie, Depp charismatický 
a Benátky fotogenické. Což je zbytečné, 
když film absentuje humor, romantiku, 
akci i nadsázku. Režiséra velebených 
Životů těch druhých továrna na sny 
definitivně semlela.

Hollywoodské mašinerii naopak 
odolal kreativec z Versailles Michel Gon-
dry. Autor Věčného svitu neposkvrněné 
mysli pojal svůj první velký blockbuster 
Zelený sršeň jako rozpustilou superhr-
dinskou komedii s  prvky grotesky i 
čiré herecké improvizace. V  záplavě 
konvenčních velkofilmů hodně cool 
osvěžení.

Osvěžení ale chtějí přinést i jiné jarní 
velkofilmy. Zběsile opulentní Sucker 
Punch Zacka Snydera bude divočina. 
Ale totální. Režisér Třístovky a Strážců 
totiž opět naprosto propustil uzdu své 

fantazii a vytvořil steampunkový svět, 
ve kterém defilují obří roboti, draci, 
nindžové i zombíci. A především šestice 
spoře oděných slečen, která má ambice 
v  tomto světě přežít. A také vplout do 
masturbačních fantazií všech dvanác-
tiletých chlapeckých diváků. Pracovní 
název? Alenka v řísi divů a na tripu.

Jsem číslo čtyři a Světová invaze 

následně ukážou invazi emzáků. Zatím-
co ve Čtyřce budou mít mimozemšťané 
mírumilovnou podobu Alexe “Jsem 
nový Robert Pattinson a vím to” Pet-
tyfera, v  bombastické Invazi vys-
toupí jako ničitelé. Konkrétně ničitelé 
Města andělů. Světová invaze ukáže 
jejich řádění z  roztřeseného pohledu 
řadových losangeleských vojáků a civil-
ního obyvatelstva. Z traileru víceméně 
mrazí, čekáme velké věci.

Střízlivé očekávání naopak vzbuzuje 
romantické kvarteto Hezké vstávání, 
Dilema, Zkus mě rozesmát a Hlavně 
nezávazně. Ve zmínených komediích 
většinou hrají krásní a talentovaní lidé 
(Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Ash-
ton Kutcher, Rachel McAdams nebo 
Jennifer Connelly), podle zámořských 
recenzí ale svůj um propůjčili veskrze 
průměrným a tuctovým scénářům. 
V  pátek večer s  dvojkou bílého to ale 
vadit nebude.

Jarní biografy jsou ovšem i místem, 
na které distributoři vynášejí celu-
loidový odpad. Ne, Gulliverovy cesty 
s  Jackem Blackem skutečně nejsou 
vtipné. Jen trapné. A ne, Hon na 
čaodějnice se zmateným Nicolasem 
Cagem skutečně nevypadá jako velko-
lepá fantasy. Spíš jako céčková slátani-
na se směšnými triky. Dno definuje 
samozřejmě i Méďa Béďa. Ponechám 
bez komentáře.

Na závěr musím neočekávaně po-
chválit české filmaře. Hřebejkova Ne-
vinnost vypráví nebývale dramaticky 
a odvážně příběh lékaře, který možná 
zneužil svoji mladou pacientku. Nevin-
nost může zpočátku působit jako lehce 
banální hádání ve stylu vinen/nevinen, 
závěrečný twist ji ovšem dá napro-
sto nový a nečekaný rozměr. Na české 
poměry hodně nezvyklé. Oslavou čiré 
kreativity je potom loutkové Fimfárum 
– Do třetice všeho dobrého 3D. Vážně 
ten film potřebuje třetí rozměr?

Stále jste si nevybrali? Je tu ještě 
Varieté. Muzikál, ve kterém zpívá Cher 
a Christina Aguilera. Proč na to chodit? 
Můžete studovat podivnou mimiku 
vysloužilé pětašedesátileté divy Cher. 
Skutečně mrká nebo se jedná o digi-
tální trik? Já sázím na to druhé. 

Jan Škoda

 Když se mi kamarádky zmínily o nově 
otevřené kavárně, kde dělají vynikající 
vafle a kávu, neváhala jsem ani na chví-
li a rychle jsem se tam vypravila. Vychva-
lovaná kavárna se jmenuje Buble Caffe 
a  nachází v  ulici U  Černé věže vedle re-
staurace Symbiosa.
 Při příchodu malinko váhám, kam 
se usadit. Sejít po schodech dolů a uve-
lebit se na  pohovce, nebo zůstat naho-
ře a sednout si k jednomu ze stolků? Na-
konec rozhodne skutečnost, že pod zemí 
se mimo gauče a tří malých stolů nachá-
zí i dětský koutek, ve kterém si právě hra-
jí dost hlasitě dvě děti, a  raději usedám 
nahoře. Na  interiéru je vidět, že kavárna 
prošla nedávnou rekonstrukcí. Zařízení je 
jednoduché – dřevěné stolky a  bílé žid-
le. Stěny jsou oranžové a na můj vkus je 
jejich výzdoba až příliš strohá, ale i  tak 
se mi interiér líbí. Po  chvíli přichází ser-
vírka a  podává mi lístek. Je mi jasné, že 
budu vybírat dlouho. Taková nabídka káv 
se jen tak nevidí. Zabírá celou dvoustra-
nu a ta je navíc rozdělená do sekce Kávy, 
Mléčné kávy, Kávy se šlehačkou, Ochuce-
né kávy, Kávy s alkoholem, Ledové kávy 
a Frozen Cafe. Objednávám si cappucino. 

Pak nastává těžký úkol vybrat si ze všech 
sladkých i  slaných palačinek, zmrzlino-
vých pohárů, salátů a vaflí to, na co mám 
největší chuť. Vafle s vanilkovým krémem 
vítězí.
 Káva mi přistane na stole za chvíli, ne-
chybí u  ní sklenička vody. Cappuccino 
je moc dobré, pěna je správně našleha-
ná a  hustá. Než stačím kávu důkladně 
zhodnotit, už mi číšnice nese vafle. Nej-
dříve podezíravě ochutnám šlehačku – 

uff, je skutečně pravá. Pouštím se do va-
flí a  jsem nadšená. Jsou opravdu výbor-
né.  Na  dobrém dojmu rozhodně neu-
bírá cena. Za cappuccino dáte 33 korun 
a za vafle 35.
 Buble Caffe na mě udělalo dobrý do-
jem, a tak jsem ho navštívila ještě něko-
likrát. S  kamarádkami jsme ochutnaly 
již hodně položek z  jídelního lístku. Jen 
pár tipů – lepší horkou čokoládu sežene-
te těžko. V Bublu totiž nedostanete jako 
všude jinde puding vytvořený z  prášku 
a horké vody, ale opravdovou, nefalšova-
nou, rozpuštěnou čokoládu. Na výběr je 
mnoho příchutí – u mě vede jogurtová. 
Zapečeným bagetám a palačinkám také 
nešlo nic vytknout. 
 V  Bublu mají otevřeno celý týden 
od  sedmi ráno do  dvanácti večer, krom 
neděle, kdy je otevřeno od  dvou odpo-
ledne do desíti večer. Výhodou jsou sní-
daně, rozhodně zpříjemní den. Pokud 
chcete nahlédnout do  nabídky, máte 
možnost na  bublecaffe.blogspot.com. 
Já můžu kavárnu jen a jen doporučit. Pří-
jemné prostředí a dobré jídlo i pití za tak 
příznivou cenu seženete jinde jen těžko.

Kateřina Dvořáková

Nejsou to prázdniny v Římě, ale je to taky fajn

Buble Caffe

Kdo se porve o Oscara?



Krajnost umění 
v rudolfinu
 Jeden z účelů uměleckého směru de-
kadence je šokovat. A  to se na  výstavě 
Decadence Now v  pražském Rudolfinu 
více než daří. Podtitul „za hranicí krajnos-
ti“ naznačuje dost o  tom, co zde lze vi-
dět. Zobrazení, smrti, krve, dalších těles-
ných tekutin, naturalistického sexu, nási-
lí a toho, co mnoho lidí považuje za okraj 
dobrého vkusu. Přesto výstava nabízí 
i víc než šok, bohužel ne vždy.
 Je rozdělena do pěti částí. V první de-
kadentní umělci vyprávějí o bolesti skr-
ze stylizované autoportréty. Druhá část, 
pojednávající o  sexu a  jeho extrémech, 
vzbuzuje zřejmě největší kontroverzi. 
Dle mého jde právě o  část, kde potře-
ba provokovat převyšuje nad nějakým 
uměleckým cítěním. A ať děláte, co dě-
láte, člověk prohlížející si se zamyšleným 
výrazem v galerii porno vypadá jako bl-
bec.
 V třetí kapitole s názvem Pop ukazu-
jí světoví dekadentní umělci také smysl 
pro humor, i  když občas černý, až zvrá-
cený. Zesměšňují současnou kulturu, její 
ikony i společnost, která ji vytváří. A není 
jim svaté téměř nic. Dvě ruce osahávají 
prsa královny Alžběty a plastika papeže 
v  podvazcích vás vyděsí opravu úchyl-
ným pohledem.
 Další kapitola Šílenství by zřejmě Sva-
tému otci také radost neudělala. Zabývá 

se lidskou myslí, vírou, ale hlavně nábo-
ženstvím. Zřejmě nejoblíbenějším téma-
tem je kritika církve a parodování samot-
ného křesťanství. Kupříkladu na  moder-
ní úpravě Ježíšovy křížové cesty, kdy jeho 
smrt znázorňují na kříži přibité vajgly. 
 Poslední úsek ukazuje téma zřejmě 
nejtemnější a  pro dekadenci nejtypičtěj-
ší. Tím tématem je smrt. Z pohledu deka-
dentů zřejmě není ani tak temná, jako ta-
jemná a  fascinující. Konec člověka je do-
dnes oblíbené připomínat jeho mrtvými 
ostatky, jak je vidět na lebce poseté minia-
turními mrtvolami ze stříbra či kruhu kos-
tí znázorňujícím koloběh života a smrti.

 Tolik exponátů celosvětových tvůr-
ců v jednom promyšleném celku se v Če-
chách zřejmě jen tak znovu neobjeví. Ale 
asi za  stejně důležitý význam jako ten 
umělecký považuji ještě něco jiného. 
Totiž tato výstava je trochu pokroková. 
Možná se zdá, že dnes, kdy na  interne-
tu najdete praktické ukázky snad všech 
existujících úchylek, člověka už nic ne-
překvapí. Ale představte si, že by tuhle 
výstavu, zcela necenzurovanou, povolili 
třeba v sousedním Polsku. Přece jen pro-
středí galerie může být pořád trochu ne-
dotčené. A málokdo si v něm dovolí víc, 
než dekadentní umělci.        Tomáš Erhart
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 POSLEDNÍ SLOVO

V lednu se Dům umění mohl pyšnit 
expozicí, která zahřeje i toho počasím 
nejdeprimovanějšího Budějčáka. Nese 
jméno upgrade – od Louis Kahna k  Sol 
LeWittovi, Bruce Neumana nevyjímaje 
a na svědomí ji má jedenatřicetiletý 
liberecký malíř David Hanvald.

Hanvald má velice svérázný přístup 
k malbě, mě osobně by přišlo skoro až 
hanlivé řadit jej mezi klasické malíře. 
Lehkostí a hravostí, jež jsou základem 
expozice, to jen potvrzuje. Hanvaldovo 
malování se pohybuje v  cyklech, které 
ze sebe logicky vyplývají. Jedním 
z  principů jeho práce je ověřování 
si vlastní, ale i obecné kreativity, 
její stupňování či skrývání, ale také 
dávkování racionality do umělecké 
práce.

Nejstarší součást výstavy je cyklická 
konstrukce Systém z roku 2008, Hanvald 

zde vychází z  architektonických studií 
Louise Kahna. Barevné tahy na bílých 
plátnech různých rozměrů nesou 
společný název Kostky a odkazují tak 
k prvotnímu impulsu, kterým byla dětská 
stavebnice. V  nejnovějších cyklech 
zpracovává Sol LeWittovy geometrické 
konstrukce a také židle Bruce Neumana, 
konkrétně pak plastiku z let 1965-1968 
s  názvem Odlitek prostoru pod mou 
židlí. Posledním cyklem je obrazová 
transformace fotografií Josefa Sudka. 
Hanvald přepracovává jednak Sudkova 
zátiší, ale také jeho reklamní fotografie.

Další výstavy v Domě umění:
11. 2. – 11. 3. Eva Koťátková – Paralelní 
životopis; vernisáž: 10. 2 2011 v 18:00
16. 3. - 28. 4. Sean Shanahan  /Irish/

text a foto: Dita Penzová

Kouzlo noci
 Noc – mystická, vábivá, záhadná, ti-
chá i  bouřlivá, noc jako čas odpočinku 
a snění, noc jako čas divokých rejů, noc 
zahalená rouškou tajemství, noc jako in-
spirace pro nespočet umělců – to bylo 
téma výstavy nazvané Temná noc, jasná 
noc ve  Wortnerově domě Alšovy jiho-
české galerie (9. 12. 2010 – 31. 1. 2011). 
 Poměrně rozsáhlá výstava sestávající 
celkem z devětaosmdesáti rozmanitých 
děl reflektovala, jak se měnilo a změnilo 
vnímání noci od  počátku 19. století až 
do současnosti. Zatímco na nejstarších 
plátnech z  maleb čišel až děsivý klid, 
kdy sebemenší narušení posvátného ti-
cha způsobí rozruch, na dílech, na kte-
rých ještě téměř nestačila zaschnout 
barva, byla patrná nevšímavá odcize-
nost světa neonových světel. 
 Ať už se však pozorovatel ocitne 

uprostřed vlahé letní noci nebo jej ob-
klopí lezavý mráz zimního večera, cosi 
nedefinovatelného se přikrade do  hlu-
bin jeho mysli. Nezáleží na  tom, zda 
na  něj tryská trpká lhostejnost dneš-
ka, či jestli jej obestírá plíživá tajuplnost 
dob minulých. Ve  chvíli, kdy sluneční 
svit pohasne a  nad vším se rozprostře 
temnota, jedinečné noční atmosféře 
není kam uniknout.
 Zvláštní pozornost si zaslouží i  rámy 
obrazů - zvláště ty předválečné jsou 
samy o sobě uměleckými díly.  Ne snad, 
že by se jejich kvalita od té doby výraz-
ně snížila, kvantita však klesla nepo-
chybně. Nicméně nezoufejte, lepší ob-
raz bez rámu než rám bez obrazu (a co 
teprve holá zeď).
 „Temná noci! Jasná noci! Obě mne 
k žalu budíte. Temná noc mne v hloubi 
tiskne, jasná noc mne vzhůru vábí.“ Tím-
to citátem z Máchovy Márinky Alšova ji-
hočeská galerie výstavu otevírala, mně 

poslouží k  uzavření tohoto ohlédnu-
tí. Výstava se z Alšovy jihočeské galerie 
přesunula do Oblastní galerie Vysočiny 
v Jihlavě a na její místo 3. února nastou-
pila výstava Milana Caise – Pod kůží. Ta 
nalezne své útočiště v  útrobách Wort-
nerova domu až do 20. března.

text Šárka Tůmová / foto archiv

 Není to tak dávno, co pařížská před-
městí ochromila série bojů mezi policií 
a  omladinou většinou z  přistěhovalec-
kých rodin, přičemž za vším stála, jak už 
to tak bývá, nešťastná náhoda. Bohužel, 
události, jako byla tato, nejsou nikterak 
výjimečné a už vůbec ne ojedinělé.
 Jako fanoušek tzv. „multikulti“ spo-
lečnosti pořád doufám, že soužití rozdíl-
ných národností a lidí z jiného kulturní-
ho prostředí, i když s určitými obtížemi, 
fungovat může. Nicméně podle někte-
rých je vlna rasových nepokojů jen ne-
vinnou předehrou k  válce, jakkoliv ne-
smyslné, přesto však reálně hrozící. Pa-
radoxem ovšem je, že na vině nejsou jen 
fundamentalističtí a nevzdělaní imámo-
vé, kteří se velkou mírou podílejí na ra-
dikalizaci islámu, nýbrž i  současná ev-
ropská absurdní politická korektnost, 
která je ve  výsledku vysoce kontrapro-
duktivní.
 Alžírský prezident již v roce 1974 in-
formoval svět o  svém úmyslu ,,ovlád-
nout severní polokouli dělohami mus-
limských žen“. Není se tedy co divit, že 
nejčastějším jménem pro chlapce v ze-
mích s donedávna velmi vstřícnou imi-
grační politikou, jako je Velká Británie, 
Francie nebo Holandsko, je v  součas-
nosti Mohammed. Faktem totiž zůstá-
vá, že Evropanky se, co se porodnosti 
týče, muslimkám nepřibližují ani zdale-
ka. Otázkou islamizace Evropy není tedy 
jestli, nýbrž kdy a  jakou formou, prolí-
nání se dvou naprosto odlišných kul-
tur proběhne. Imigrační politika ve sty-
lu ,,rychle a  zběsile“ nedává přistěho-
valcům dostatečný prostor ke  skuteč-
ně efektivní integraci  a  stejně tak ne-
poskytuje Evropanům čas na zvykání si 

na  nové sousedy. Ke  zmatenosti a  ros-
toucí nevoli mnoha evropských občanů 
přispívají i politici házející vinu za mno-
žící se teroristické útoky tu na Izrael, tu 
na Palestinu, podle toho,  jak se jim to 
zrovna hodí.
 Zatímco v  západních zemích probí-
hají hony na  novináře, kteří si dovolu-
jí veřejně zpochybňovat mírumilovnost 
islámu nebo publikovat jakoukoliv sati-
ru na téže téma, v arabských státech se 
zvedá vlna nevole. Vznikají hnutí jako 
Kifaja -  v překladu ,,Už dost“, jehož ná-
zev mluví za vše.
 Blízká budoucnost nám ukáže, jsme-
li ochotni a  vůbec schopni se přizpů-
sobit a  je-li možné vytvořit, s  pomo-
cí kompromisů, dobře fungující evrop-
sko-muslimskou symbiózu.  

Johana Trešlová

Symbióza, nebo sebevražda?

UPGRADE v budějovicích

Studenti, máte slovo

 Slíbil jsem si sice, že se budu ve Vedne-
měsíčníku vyhýbat politickým záležitos-
tem, ale tentokrát musím udělat výjim-
ku. Neboť dnešní téma se týká valné části 
naší čtenářské obce –totiž studentů. A tím 
tématem je studentský parlament.
 O  co jde? Studentský parlament bude 
novým poradním orgánem vedení města. 
Bude přicházet s  vlastními návrhy a  ná-
pady, co a jak by se ve městě mělo změnit. 
To znamená, že se bude pravidelně schá-
zet a spolupracovat s primátorem a další-
mi volenými představiteli města a  dávat 
jim nejrůznější podněty. 

 Chceme totiž – a  teď mluvím za  hnu-
tí Občané pro Budějovice, jehož jsem čle-
nem a které s nápadem zřídit studentský 
parlament přišlo – aby byl kreativní hlas 
studentů nejen slyšet více, ale také stále. 
 Podíl studentů na  kulturním a  veřej-
ném životě v  Českých Budějovicích je to-
tiž nepopiratelný, my mu však chce-
me dát pevnou a  především neopo-
minutelnou podobu. Nechceme, aby 
s  městem komunikovaly pouze nárazo-
vě osamocené skupinky studentů jako 
dosud, ale aby byl hlas studentů pří-
tomen pořád. Nechceme však, aby si  
vedení města studenty vyslechlo, moudře 
pokývalo hlavou – a nic. Návrhy student-
ského parlamentu budou brány vážně. 
 Vznik studentského parlamentu se 
nyní připravuje. Pokud vás ale tato myš-
lenka zaujala, chtěli byste se stát členy 
parlamentu nebo aspoň jeho činnost sle-
dovat, můžete se už nyní připojit na  fa-
cebookovou stránku Studentský parla-
ment České Budějovice. Tam se dozvíte 
více a budete pravidelně informováni ne-
jen o  přípravách parlamentu, ale pozdě-
ji samozřejmě i  o  jeho činnosti. Stránka 
bude zároveň sloužit jako fórum pro vaše  
názory. 
 Věřím, že to bude stát za to. 

Milan Brabec


