
Vedneměsíčníková
předprázdninová párty

Přijďte se rozloučit se školním rokem na Vedněmesíčníkovou párty!

 Zábava zaručena, množství pití záleží na Vás. 

Kdy? 
30. června od 18 hodin v Literární kavárně. 

Je to jednoduché.  Zkrátka přijďte!
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 Vážení čtenáři,

 v těsném závěsu s Majálesem, svátkem všeho studentstva, se nám přiblížil První 
máj. Spolu s ním se vám do rukou dostává další vydání vašeho jistě oblíbeného plát-
ku.  Nezasekli jsme se však u prvního máje, jak by se snad mohlo zdát, přinášíme i 
další témata, neochudíme vás ani o řadu pravidelných rubrik, recenzí nově vznik-
lých kaváren, rozhovory s českými mediálními celebritami.  Neopomenuli jsme ani 
Havlovo Odcházení a srovnání jeho filmové a divadelní podoby. 

A co si o nás myslí/ví obyvatelé Českých Budějovic? Budete se smát, zírat a nevě-
řícně kroutit hlavou…
 A tak jako v případě Václava Havla jde o Odcházení i významné části redakce, 
která se na vás ze stránek Vedneměsíčníku dívá už čtvrtým rokem.  Maturity se blíží, 
vysoké školy se už už třesou na nové nadané studenty (rozumějte nás), a tak nám 
nezbývá nic jiného než předat organizaci a obsah dalšího čísla do rukou nezkažené, 
lety nepoznamenané krve.
 Co bude následovat? Vyčistit emailové schránky, probrat pevné disky, flešky a 
mazat, mazat, mazat. Několik gigabajtů dat se během pár hodin mění v nekoneč-
nou řadu jedniček a nul někde hluboko v útrobách techniky - a samozřejmě začít od 
nuly. Papír však zůstává a jednou bude dokladem našeho snažení, na které se (dou-
fejme) generace a generace dalších, příštích čtenářů budou moci podívat, přečíst, 
zanadávat… To a pár bodů u přijímaček budiž nám odměnou.
 Už teď se však můžete těšit na nového šéfredaktora! Představí se vám na titulní 
stránce následujícího čísla. Počiny nově obrozené redakce pak můžete sledovat v 
průběhu příštího školního roku. Pokud vám některé z našich čísel uniklo, stahujte 
zdarma na našich webových stránkách (www.vednemesicnik.cz, pro ty, kteří by 
o nich čirou náhodou nevěděli), nebo si zaskočte do archivu Jihočeské vědecké 
knihovny, oddělení regionálního tisku (ano i tam o nás již dávno vědí) a tam si s 
vůní papíru vychutnejte poněkud komplexnější archiv (již od roku 2001).
 Teď už trochu sentimentálněji: 

   Naposledy vám všem opravdu příjemné čtení přeje

Petr Kuthan, šéfredaktor 

Všemi studenty celý 
rok očekávaný festival 
dorazil závratnou rych-
lostí. A to znamená ne-
jen přípravy na páteč-
ní průvod a volbu krá-
le majálesu, ale přede-
vším spoustu koncer-
tů, divadel a streetar-
tových akcí od 2. do 6. 
května.

Ovšem stejně jako 
loni se již 30. dubna v 
klubu Velbloud kona-
la WARM UP party, kde 
jste měli šanci ukořistit několik fajn 
hudebních zážitků, dozvědět se taj-
né informace, poznat nové moderá-
tory a zároveň udělat povinný dobrý 
skutek. Tedy podpořit majáles vstup-
ným 50 Kč, což je vskutku zanedba-
telná suma, vzhledem k tomu že celý 
festivalový týden je zadarmo. 

A na co se těšit dále? Proč ne třeba 
na divadla. Na jevištích v Horké vaně, 
Malém divadle a SUDu (Studentské 
univerzitní divadlo) vystoupí kupří-
kladu Arte della Tlampač nebo Teátr 
Víťi Marčíka. Samozřejmě se opět 
koná Dark Side of Majáles, letos v klu-
bech Marty’s, Fabrika, Brown a K2 a to 
dokonce s účastí dvou kapel z Anglie 

a Austrálie. 
Mighty bar Velbloud bude mít 

zatím program, do kterého zapadá 
pondělní indie stage v čele s kapela-
mi Luno (nový projekt Emy Brabcové 
/ ex-Khoiba) a Snailhouse (Kanada). 
Pokračuje v úterý divadly a slam po-
etry, ve středu v rámci hard večera 
zahrají WolfWolf (Švýcarsko) či Dirty 
Blondes a ve čtvrtek vše zakončují 
rytmy Drum´n´bassu na majálesovém 
Blackoutu.  

Zatímco na denním světle bude 
středa nově retro dnem na dvorku 
U Beránka, kde se vzduchem pone-
se swing. Nakonec tradiční stage ve 
čtvrtek na Piaristickém náměstí a v 

pátek na Sokolském ostrově nabíd-
nou třeba Strong Coffee, Gypsy Ryt-
mic – kapelu složenou z romů, kterým 
ještě nebylo ani 15 a už válí jak Jack-
son, Prago Union, VEES, Navigators, 
Žagar (Maďarsko) a jako headlinera 
světovou kapelu N.O.H.A. a to úplně 
poprvé v Českých Budějovicích. 

Nově 6. května na Sokolském os-
trově vyroste velké šapito s druhou 
alternativně laděnou stagí ve spo-
lupráci s Noise Assault Agency Bud-
weiss, kde uslyšíte Made by the Fire, 5 
Second to Leave dokonce pokřtí no-
vou desku a jako headliner vystou-
pí američtí Capillary Action, kteří se 
na majálesu objeví i díky spoluprá-

ci s Ostinato festivalem. 
Dále se těšte na nový 

web, přeplněný stree-
tart, spoustu soutěží, 
skvělé moderátory, 
pěkné počasí a hlav-
ně tradiční obří prů-
vod v čele s tanečni-

cemi a bubeníky a ná-
slednou volbu Krále ma-

jálesu.
Kromě toho, že budete muset 

absolvovat celý tento obsáhlý a ne-
okoukaný program během celého 
týdne a zdarma, bude vaší povinností 
namísto koupě lístku podpořit ma-
jáles koupí trička, placek nebo nově 
mp3 kompilace majálesových hudeb-
ních interpretů. Nezapomeňte, jak 
moc jedinečný majáles v ČB máme 
právě díky tomu, že je zadarmo, a 
oceňte celoroční snahu a práci celého 
teamu, který vše připravuje ve svém 
volném čase někde mezi učením na 
maturitu a utíráním nádobí. 

Tomáš Erhart

První máj 
a jiné atrakce

První máj nám letos vyšel na neděli. 
Čeká se, že budete šíleně pobíhat a hledat 
rozkvetlou třešeň, kde políbíte klidně i ci-
zího člověka, jen abyste „neuschli“. Pokud 
Vám rozkvetlé třešně nevoní, dejte se na 
oslavy Svátku práce, takový šlofík nebo 
jiný intenzivní odpočinek se jeví jako ide-
ální oslava náročného týdne. A jako by 
toho nebylo dost, předčítejte hlasitě Má-
chův Máj.

Než však První  máj vůbec nastane, 
utvořme z látky a dalších roztodivných 
materiálů čarodějnice, ať je večer, krom 
nepovedených buřtů, co pálit. Čaroděj-
nice však nejsou podmínkou, vyrazit se 
dá i do lesa a soutěžit, kdo najde nejvyšší 
strom. Pokud jste takový strom našli, čeká 
Vás další úkol a sice, dopravit ho na nej-
bližší náves. 

Nudíte se? Zkuste utíkat. Poté seber-
te holkám nějaké ty věnce, či stužky a           
ozdobte jimi vršek. Teď už to chce jen hlí-
dat. Posilněni kořalkou hlídku v časných 
hodinách z důvodu vyčerpání vzdáváte. 
A hle,  záškodník přišel v pravou chvíli. 
Probuzení není příjemné. Cítíte se jako po 
ráně tou Vaší slavnou májkou do hlavy. A 
jelikož nařezaný kmen obvykle padá -  a 
ani tentokrát to nebylo jinak,  nemůžete s 
jistotou říct, že tomu tak nebylo.

Řekla bych, že toto jsou ty lepší varian-
ty, jak strávit První máj. Dříve se lidé muse-
li těsnit v průvodech, jelikož oslava práce 
byla nejzábavnější a nejdůležitější činnost 
za celý rok (kromě práce samotné samo-
zřejmě!!!). Schopnost tvářit se šťastně a 
budovatelsky s sebou! V poslední době je 
První máj zneužíván naopak pravicovými 
extremisty, jakožto vlastenecký svátek, na 
jehož počest vychází do ulic hlásat svou 
pravdu. Ach jo. 

Doufejme, že Budějovice žádný takový 
pochod hostit nebudou. Pro takové věci 
tu není místo, tady je přece Majáles!

Marcela Macháčková

Foto Barbora Hrušková



Pavel, 18
„Slunečník, větrník a vedneměsíč-

ník?“ 
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Štěpán, 47
„Já vážně netuším... ale mohla by to 
být třeba kytka?“

Terka, 9
„Chichi... to bude ňáká totální hova-

dina.“

dařbuján, Pandrhola
„To maj ženský jednou za měsíc, 

ne?“

České Budějovice jako město plné 
festivalového ruchu, město nabité ener-
gií, město, které překypuje životem i 
dávno potom, co se slepice uložily k 
spánku – představa spjatá nanejvýš tak 
s Majálesem? 

Tento dojem se chystá napravit Fa-
shion Weekend, první víkend módy a 
designu v Českých Budějovicích, který 
se koná 27. -  28. května.

Cílem akce je představit tvorbu mla-
dých návrhářů, inspirovat veřejnost 
novými trendy v odívání, ale i spojit 
zajímavá místa historického centra s 
originální módou či prostě rozproudit 
líně plynoucí životy obyvatel jihočeské 
metropole. 

Tomu bezpochyby napomůže fakt, 
že módní přehlídky se budou konat v 
parku na Sadech, přenesou se tedy ze 
ztemnělých prostor zaprášených sálů 
přímo do centra dění. 

Další zajímavostí je ne zcela obvyklá 
možnost pro návrháře prodat své vý-
tvory na bazarech rozmístěných po ně-
kolika kavárnách v centru města. 

Kdo se nenechá zlákat ani přislíbe-

nou účastí Miroslavy Horké, vítězky sou-
těže Top Style Designer, která je udělo-
vána na módním veletrhu Kabo Styl, a 
vlastně je mu veškerý módní průmysl 
jaksi cizí, může se kulturně vyžít i po 
stránce hudební, nabitý program totiž 
zpestří koncerty pražských kapel Basta 
Fidel a Larika (reagge a ska). 

Celý festival bude navíc doplněn 
doprovodnými akcemi, jako jsou napří-
klad módní brunch, retro párty, výstava 
módních fotografií, dlouhá noc shop-
pingu, second hand bazar či tvůrčí dílny.

Pakliže už jste dostatečně navnadě-
ní a jediná informace, která vám schází, 
je kam přesně vyrazit, následující řádky 
jsou určeny právě vám - své prostory 
poskytla literární kavárna Měsíc ve dne, 
Mighty bar Velbloud, Horká Vana, Café 
Hostel, dům U Beránka a v případě ne-
příznivého počasí i prostor tanečního 
studia Kredance, kam by byla přemístě-
na módní přehlídka ze Sadů. 

Bližší informace najdete kde jinde 
než na Facebooku, a to pod heslem Fa-
shion Weekend.

Šárka Tůmová

Před vchodem Měsíce ve dne stojí 
vysoký komín beden. A přibývají k nim 
další věci. Ty věci se vynášejí z kavárny 
Na půl cesty, která sousedila s Literární 
kavárnou. 

Možná jste se v minulém čísle VDM 
dočetli o návštěvě kavárny  ministrem 
financí Kalouskem, primátorem Tho-
mou a hejtmanem Zimolou. Ano, ti 
všichni tam byli. A všichni se zaříkali, 
že nedají kavárně zaniknout, že přece 
takovéto projekty je nutné podporovat. 
Měli pravdu, integrace handicapova-
ných lidí je nesmírně důležitá a je potře-
ba ji podporovat. 

Od slov je ale často daleko k činům, 
a ne jinak tomu bylo tentokrát. Uběhly 
tři měsíce, je 31. března a kavárna kon-
čí. Definitivně. Člověk si připadá jak ve 
špatném snu. Nadějné vyhlídky a dobrý 
pocit, že ti „zlouni“ nahoře také mají lid-
skou tvář, byly tytam. Kavárna tak zani-
ká po osmi letech existence. 

„Za těch osm let se nám příspěvky 

zmenšily na desetinu, s takovou to ne-
jde dál,“ vysvětluje majitelka, paní Eliška 
Štěpánová. Kavárna se také v poslední 
době netěšila moc velké návštěvnosti, 
tedy ani touto cestou moc peněz nepři-
cházelo. Možnost zkusit si práci v kavár-
ně využívalo i centrum Arpida, tato spo-
lupráce trvala pět let. S tím je bohužel 
konec. 

„Kavárnu nahradí módní butik mla-
dých nezávislých tvůrců,“ prozradila 
paní Štěpánová. Co bude s Vaškem, 
Evou a Jirkou (zaměstnanci, však je zná-
te),  nikdo neví. Kaváren, jako byla ta Na 
půl cesty, je jak šafránu.  V Budějovicích 
nemáme ten šafrán ani jeden. Samo-
zřejmě tu existují i jiné organizace, které 
se pomocí handicapovaným lidem za-
bývají, nenabízejí však zdaleka tak velký 
kontakt s ostatními lidmi.

Dopíjíme kafe a dojídáme zmrzlino-
vý pohár. Poslední. 

Text: Marcela Macháčková
Foto: Tereza Lehečková

Poslední kafe Na půl cesty

Sedmnáctá svíčka 
na narozeninovém dortu 

Projektu 100

Fashion Weekend - Budějovice ve víru módy

Deset let měl trvat Projekt 100 or-
ganizovaný Asociací českých filmových 
klubů. „Během deseti let se mělo před-
vést 100 filmů,“ osvětluje název putovní 
přehlídky mimořádně kvalitních a oce-
ňovaných filmů ředitel 
Kina Kotva Jan Turin-
ský. Namísto toho 
ale festival le-
tos zfoukne na 
n a r o z e n i n o -
vém dortu již 
17. svíčku. 

„Zjistilo se, že 
projekt si získal obli-
bu. Značka tak zůstala a 
už se projekt nepřejmeno-
vává podle počtu odehraných 
filmů,“ dodává Jan Turinský.

V kině Kotva uvede projekt 16. 
května povídkový snímek Puškvorec 
současného polského režiséra Andrzeje 
Wajdy, známého především historic-
kým dramatem o stalinistickém teroru 
Katyň, a zakončí jej po šestidenním ma-
ratonu naopak archivní film Velká láska, 
komedie francouzského režiséra Pierra 
Étaixe.

Jistým tahákem bude podle Jana 
Turinského film Erotikon, promítaný 18. 
května. „Film je z historického hlediska 
zajímavý tím, že se v něm objevuje prv-

ní odhalené tělo v české kinematografii 
a dost možná i v Evropě,“ láká na film 
Jan Turinský. Nečekejte ovšem erotiku v 
dnešním slova smyslu.

A co je na projektu nejdůležitější? „I 
přes blockbusterovou 

nabídku české dis-
tribuce má Pro-

jekt 100 pevné 
místo v české 
kinematogra-
fii,“ hodnotí Jan 
Turinský pro-

jekt, do kterého 
je zapojen už od 

roku 2004, kdy se hrálo 
ještě v dnes již zrušeném 

kině Vesmír.
A co vzkázat všem, kteří po-

škozují film nelegálním stahová-
ním? „Filmové vnímání ovlivňuje ne-

jen velikost plátna či kvalita zvuku, která 
je díky velkému sálu nesouměřitelná s 
obývákem, ale i spolusdílení prožitku s 
ostatními diváky. Z komedie tak udělá 
ještě větší srandu a smutný příběh pro-
mění v hotovou tragédii,“ je přesvědčen 
Jan Turinský.

Více informací k programu i k nabíd-
ce jednotlivých filmů najdete na strán-
kách www.projekt100.cz.

Martin Volný

Být pro potraty, státní maturitu nebo 
pro přímou volbu prezidenta? Dneska 
už vcelku normální věc. Ale co takhle 
být originální a přidat se k hnutí pro 
ANU nebo pro MIU? A o co že vlastně 
kráčí? Přinášíme ti exkluzivní návod, jak 
dokonale zapadnout do této komunity:

Zásady: 
- každé sousto rozžvýkej 300krát

- chew and spit (žvýkej a vyplivni)

- i když zrovna sedíš ve škole, neustá- 
le poklepávej tužkou nebo hýbej no-
hama, buď pořád v pohybu

- jestliže ses přejedla, zkus projí-
madlo

- dej si gumičku kolem zápěstí - tím, 
jak tě škrtí, ti připomíná, jak jsi tlustá

- hodné holky nejí

- raději mrtvá než tlustá

Abys opravdu zapadla, měla by sis 
vytvořit vlastní blog, aby tě kamarádky 
z pro ANU a pro MIU komunity mohly v 
tom, co děláš (hladovíš k smrti), podpo-
rovat. I ty bys měla být ostatním oporou 
a přispívat vlastními nápady k tomu, jak 
se stát lepší anorektičkou. 

Na svůj blog můžeš vyvěšovat i fotky 
svého nahého těla, pokud se nebojíš, že 
bys mohla v 16 letech při 40 kilech ně-
koho znechutit tím, jak jsi odporně tlus-
tá. Piš na internet, co jsi snědla, ostatní ti 
poradí, jak to ze sebe dostat. A nezapo-
meň: anorexie znamená dokonalou se-
bekontrolu a vládu nad vlastním tělem.

Nalákaly jsme tě? 
Tohle všechno má ale jeden háček. 

Každý rok zemřou na následky problé-
mů způsobených anorexií tisíce mla-
dých lidí. Ve společnosti tak zoufale po-
sedlou kultem těla nejsou výjimkou ani 
osmileté děti postižené jedním z těchto 

onemocnění.
Čtvrtina desetiletých chlapců a třeti-

na dívek ve Velké Británii se trápí svou 
postavou. 12 % českých dětí ve věku od 
11 do 12 let už někdy drželo dietu. Valná 
část dnešní mládeže nevidí jinou cestu 
k životnímu úspěchu, než přes hladově-

ní, projímadla nebo záchodovou mísu.
Kdyby ještě žila, své by o tom mohla 

vyprávět francouzská modelka Isabelle 
Caro. Loni kvůli podvýživě zemřela. Bylo 
jí 28 let. Ve 13 letech jí v modelingové 
agentuře řekli, že musí zhubnout, a tak 
zanedlouho vážila 31kg při 165cm. 

Na podporu kampaně proti anorexii 
a současnému trendu vyhublých mode-
lek pózovala fotografovi Olivieru Tosca-
nimu, proslulému fotkami, jež mají po-
buřovat a rozpoutávat diskuse. Podařilo 
se. Šokující fotografie Isabellinina na-
hého, na kost vychrtlého těla, obletěly 
svět. Tři roky nato zemřela.

Jíst, či nejíst, být, či nebýt. 
To je, oč tu běží.                                     

Johana Trešlová
Foto: zdroj search.independent.co.uk

Anketa:
Co je Vedneměsíčník?

Nasadivše umělé úsměvy a hlubo-
ké výstřihy, vyrazily jsme do ulic. 
Avšak neustálé „nevím“ nás pomalu 
přivádělo k šílenství. Začaly jsme si 
uvědomovat, jak lidská kreativita 
upadá. Nevím. Zkuste něco vymys-
let. Nevím. Nebo si alespoň tipnout. 
Nevím. Nevím! Nevím!! Postupně 
jsme ztrácely vůli a spřádaly zoufalé 
plány (vymyslet vlastní odpovědi a 
vyfotit se v rozličných parukách…). 
Nakonec nás ale před vyhazovem z 
redakce Vedneměsíčníku zachránili 
lidé na následujících řádcích.

Text a foto: Markéta Dadáková,
Eva Procházková

Karel,19
„Holky... já myslim, že na tuhle 

odpověď mám moc málo sexu“ ;)

Návod za všechny prachy
z dílny návrhářky Miroslavy Horké



a to mi Havel poskytl.

Myslíte, že je vaše postava alter egem 
Václava Havla?

Abrhám: Lidé budou určitě přemýšlet 
o tom, do jaké míry se v Riegerovi odrá-
ží skutečný Havel. To se přímo nabízí. Já 
samozřejmě nevím, jestli chtěl řešit sám 
sebe. Odcházení je o obecné, mezní situ-
aci v životě člověka. Je jedno, zda člověk 
opouští velkou státní vilu nebo malý do-
mek na venkově. Podstatné je, že jde ně-
kam do nejistoty, ztrácí majetek, vztahy i 
zaměstnání. Je to trauma lidského konce, 
který zná každý z nás. Jedná se přímo o 

antický příběh. Proto bych nechtěl, aby 
lidé brali Odcházení jen jako příběh Vác-
lava Havla. 

Z filmu dýchá zvláštní atmosféra. 
Odcházení působí, jako kdyby jeho na-
táčení bylo jen poklidnou a pohodovou 
sešlostí herců u vily Čerych. Souhlasíte?

Holubová: Já jsem natáčení vnímala 
skutečně tak, jak popisujete. Hrála jsem 
totiž vedlejší roli kamarádky přítelkyně 
bývalého kancléře. Ta atmosféra se nedá 
popsat slovy. U vily Čerych se snoubilo 
nadšení s profesionalitou, natáčení bylo 

Abrhám: Odcházení je filmový experi-
ment. Ta hra je náročná, není to rozhodně 
lidovka. Jde o to, aby lidé našli metaforu, 
vtip, nadsázku, smutek, ale nebude to 
lehké. Řada kritiků to může rozcupovat 
a říct, že jsme moc teatrální, stylizovaní a 
nefilmoví, ale Havel to tak chtěl. Nechtěl 
po nás naše znalosti z DAMU, ale živost a 
emoce. Filmové Odcházení se také nedá 
srovnávat s divadelní verzí. Myslím, že 
jsme film neošidili.

 Holubová: Myslím, že diváci mají uni-
kátní příležitost vidět dílo Václava Havla 
přesně tak, jak ho vidí Václav Havel. Reži-
sér tu pustí diváky do své hlavy. Osobně 

jsem filmovou verzi viděla už čtyřikrát, 
protože mě strašně baví. A slyšela jsem 
názory, že Odcházení působí jako kusy 
komediální skupiny Monty Python i jako 
velké existenciální drama. Nejedná se 
zkrátka o televizní seriál, diváci si k filmu 
musí najít cestu. Já se u Odcházení smě-
ju i pláču. Havel natočil film podle sebe, 
podle svého vědomí a svědomí a nehleděl 
na módní trendy. Takové filmy se už vážně 
moc netočí.                                             Jan Škoda

Tento text byl ve změněné podobě pů-
vodně uveřejněn v MF DNES. Přetištěno se 
svolením šéfredaktora. 

umění, ale zárověň nastavil určité manti-
nely. Přílišná svoboda i přílišná svázanost 
je u hereckého projevu na škodu. Musím 
také říct, že Havlovy pokyny hercům byly 
někdy úplně okouzlující. Třeba řekl: Ano, 
bylo to dobré, jen jestli to tedy pojedeme 
podruhé, tak úplně jinak (smích). I ten po-
slední člověk si v jeho přítomnosti připa-
dal důležitě.

Ve filmu má zvláštní místo taneční 
scéna, v níž učinkují všechny postavy fil-
mu. Užili jste si choreografii?

Abrhám: O tuto scénu se postaral svě-
toznámý Jiří Kylián z Nizozemského taneč-

ního divadla. Byla to pro nás pocta. Rychle 
nás zasvětil do taneční grotesky, kterou ta 
scéna měla být. Postavy jsou v ní nerealis-
ticky křečovité a pokroucené. Myslím, že 
je velmi efektní a diváky překvapí.

Holubová: Ta scéna byla baletem tře-
tího věku (smích). Všichni v ní řádili. Ivan 
Havel i úctyhodná dáma Vlasta Chramos-
tová nebo Stanislav Zindulka. Pan Kylián 
přijel, dostal z nás maximum a všechny to 
strašně bavilo.

 Jak podle vás na výsledný snímek za-
reagují diváci?

Nezapomenutelný zážitek. Přesně tak 
označili natáčení snímku Odcházení herci 
Josef Abrhám a Eva Holubová. Očekávaný 
filmový debut Václava Havla přijeli uvést 
do budějovického multikina CineStar, kde 
poskytli rozhovor Vedneměsíčníku. A na 
adresu tvůrce nešetřili chválou. „Jako reži-
sér byl jasný, vtipný a výstižný,“ prohlásila 
Holubová. Abrhám ji doplnil: „Havel se i 
rychle zorientoval v nelehké technologii 
filmu, projevil se u něj skrytý talent,“ řekl.

Odcházení, které Havel natočil podle 
své stejnojmené divadelní hry, vzniklo loni 
v létě u vily Čerych v České Skalici. Na pla-
ce se sešla česká herecká elita i oceňovaný 
kameraman Jan Malíř nebo světoznámý 
choreograf Jiří Kylián.

Odcházení vypráví o bývalém kancléři 
Riegerovi (Josef Abrhám), kterému se po-
malu rozpadá politický i soukromý život. S 
rodinou totiž bude muset opustit dlouho 
obývanou vládní vilu. Jediným řešením je 
vyjádření podpory politickému protivní-
kovi (Jaroslav Dušek). Ve zlomovém mo-
mentě Riegerova života se naplno projeví 
charaktery jeho nejbližších - přítelkyně 
(Dagmar Havlová), dcery (Tatiana Vilhel-
mová) i poradce (Oldřich Kaiser). 

Pane Abrháme, co jste cítil, když vám 
Havel nabídl hlavní roli?

Abrhám: Byla to osudová nabídka. 
Kdybych ji nevzal, tak bych umřel (smích). 
Říkal jsem si, že role kancléře Riegera je 
velkým komplimentem, ale i strašnou 
zodpovědností. Nesměl jsem to Havlovi 
zkazit a musel jsem naplnit jeho autor-
skou vizi. Ale na roli jsem kývl. Ještě před 
začátkem realizace jsem si celé rozhodnutí 
srovnával v hlavě a přemýšlel, jestli všech-
no zvládnu. Byl to tlak na psychiku.

Zvládl jste to. Proč si myslíte, že si Ha-
vel pro stěžejní part vybral právě vás?

Abrhám: Řekl mi, že jsem se mu líbil v 
Hřebejkově Krásce v nesnázích, hrál jsem 
tam postavu, která by mu mohla být blíz-
ká. Navíc za sebou mám i pár soukromých 
odcházení. Zahrál jsem si už strašně moc 
různých rolí, chtěl jsem zkusit něco jiného 
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Honza, 17
„Hmmmm... dlaždice!“

Lenka, 18
„To bude někdo, kdo je náměsíčný 

ve dne?“

zbyněk, 52
„To já nevím, já jsem z hor a jedu 

zase do hor!“

abrhám s Holubovou: Odcházení je experiment.                      
   a Havel byl jako režisér okouzlující

silné, energické a emocionální. Z vnějšku 
jsme vypadali jako indiánský kmen s ná-
čelníkem. A všem záleželo na nejlepším 
výsledku. 

Jak se náčelník Havel popasoval po-
prvé v životě s úlohou režiséra?

Abrhám: Havel je múzický člověk. A 
vždycky byl, to jsme věděli. Celé mládí se 
chtěl filmu věnovat, má ho koneckonců v 
genech. Jen se ke stříbrnému plátnu do-
stal až teď. A u Odcházení se jeho skrytý 
a neprojevený režisérský talent ukázal v 
plné síle. Rychle se učil, zorientoval se i v 
technologii filmu, která je  velmi složitá.

Holubová: Pomáhal mu i štáb. Všichni 
byli neustále ve střehu, ale ne ze strachu. 
Osobně jsem například nikdy nezažila tak 
připravené osvětlovače. Většinou si chodí 
mezi záběry zatelofonovat, tady pendlo-
vali. Všechno fungovalo perfektně a mys-
lím, že na to nikdy nezapomeneme.

A jeho práce s herci?
Holubová: Václav Havel hlavně přes-

ně ví, co chce. Svoji hru zná nazpaměť, 
je to muž dialogu. Mluví s hercem, herec 
mu věří a chce, aby ho jako režisér vedl. 
Dovolil nám, abychom mu ukázali svoje 

Havlovo Odcházení zůstává 
divadelní hrou i na plátně

Ještě před samotným uvedením Odcházení na plátna českých kin, 
24. března, stihlo na  tomto titulu ulpět mnoho kritiky a skepse. 

Jde o zfilmování stejnojmenné divadelní hry Václava Havla Václa-
vem Havlem a mluvím-li o zfilmované divadelní hře, pak mám sku-
tečně na mysli divadelní hru na promítacím plátně – a to, vzhledem k 
tomu, že tato skutečnost je zároveň jediným ohniskem kritiky – píšu 
bez jakéhokoliv emotivního zabarvení, neboť je to sice netradiční 
způsob filmového ztvárnění, ale pro mnohé diváky otrávené stereo-
typní formou to může být poněkud osvěžující.

Divadelní hru začal Havel psát již před rokem 1989, ale pak skon-
čila na pár let v šuplíku; dokončena byla až v roce 2006. Veškeré 
dění se soustřeďuje, ostatně jako asi celý jeho život, kolem bývalého 
kancléře Viléma Riegera, který, živ výhradně pro politiku, přišel ne-
dávno o svou funkci. A úměrně tomu jak slábne jeho vliv, se rozpa-
dají jeho rodinné vztahy i jeho majetek. 

Příběh, kde škála jednotlivých charakterů je natolik pestrá, že se v 
ní najde snad každý, postupně gradujíc, odhaluje, že není přítel ten, 
kdo se jako přítel tváří – zvláště v politice a že z politiky se vlastně 
nikdy neodchází. Jinak řečeno, na Čechova si vzpomenete nejen skr-
ze paralelu na Višňový sad.

Proč jít na film? No, třeba už jen proto, že vzhledem k tomu, že jej 
režíroval sám autor, je to vlastně ryzí originál – je to ztvárněné tak, 
jak to bylo původně myšleno, bez změn v textu, s přesným vyobra-
zením postav – a originál je jen jeden.

Markéta Frouzová
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Tomáš Sedláček. Pokud znáte něja-
kého českého ekonoma jménem, tak to 
nejspíš bude on. Vyznačuje se tím, že o 
zdánlivě nudných ekonomických téma-
tech dovede povídat nadmíru zábavně a 
zajímavě. Jeho kniha Ekonomie dobra a 
zla se stala nejprodávanější knihou v Čes-
ké republice za rok 2009. 

V loňském roce mělo v rámci projektu 
LiStOVáNí premiéru divadelní představení 
stejného názvu. Nevěříte, že scénické čte-
ní odborného textu o ekonomii může být 
třeskutě vtipné? V podání herců Lukáše 
Hejlíka a Alana Novotného a samozřejmě 
Tomáše Sedláčka vtipné je. 

Názorně se o tom přesvědčili všichni, 
kteří navštívili toto představení, které se 
hrálo v Českém Krumlově, Českých Budě-
jovicích a Třeboni. Při této příležitosti jsem 
požádala Tomáše Sedláčka o rozhovor. A 
protože na správnou výši daní, schodek 
rozpočtu a důchodovou reformu se ho 
ptá každý, ptala jsem se na trochu jiné 
věci.

Vy jste v médiích označován za po-
pularizátora ekonomie, ale říkáte, že 
vaši knihu jste nepsal za popularizačním 
účelem. Jak to tedy je?

Já jsem opravdu nepsal popularizační 
knížku, ani to, co dělám, není populariza-
ce ekonomie, já se jenom snažím mluvit 
srozumitelně. Mě hrozně příjemně pře-
kvapilo, že stejná dilemata, která řeším já 
sám po večerech, zaujala tak vysoké číslo 
lidí, že si tu knihu koupili a někteří snad 
i přečetli... Koneckonců i na našem listo-
vání je většinou plno. Tohle vše mě baví...
nebo spíš překvapuje, že to tolik lidí baví. 

Jaké největší nedostatky vidíte na 
středních školách v České republice?

Největší nedostatek na středních ško-
lách je, že se málo čte a málo diskutuje. 
My se snažíme přednáškami suplovat do-
mácí čtení, což je hrozně špatně, člověk 
si to má přečíst doma a na hodině pak už 
jen diskutovat. Já jsem kdysi napsal člá-
nek „Vzdělání na (ta)háku“, ve kterém píši, 
že pokud je hodnota daného semestru 
nebo dané přednášky sumarizovatelná na 
taháku, tak potom pochopitelně hodnota 
celé přednášky je ten malý cár papíru. U 
nás se hodně učíme, ale neučíme se učit. 
Jaksi jsme z bohatství našeho národa, což 
jsou mladí vzdělaní lidé, udělali kopírky. 
Ve středověku se opisovaly knihy tak, že 
někdo předčítal a dvacet nebo třicet lidí 
opisovalo, já si myslím, že toto je mnohdy 
to, co děláme na našich středních, někdy i 
vysokých školách. Já říkám: profesor nebo 
kantorka má to, co chce říci, dát studen-
tům, aby si to přečetli doma, nad sklenič-
kou vína, našli si k tomu další informace 

na internetu a potom o tom v hodině jen 
diskutovali. Toto je chyba, o které si mys-
lím, že se nám brzy vymstí. Nikdo dneska 
nechce roboty, kteří umí vychrlit, kdo se 
přesně kdy narodil a kolik knížek napsal, 
po tom je nulová poptávka, na internetu 
vše najdete během pěti vteřin a přesněji. 
Potřebujeme lidi, kteří jsou schopní kritic-
ky přemýšlet, a to se mi zdá, že studenty 
učí jen výjimeční kantoři a kantorky. 

Podílíte se na výběru studentů, kteří 
získávají zahraniční stipendia. Proč mys-
líte, že je důležité podporovat studenty, 
kteří chtějí studovat na vysoké škole v 
zahraničí?

Tady na to není navázaný ani systém 
bankovnictví, tak jako v zahraničí, ani na 
to nedbá stát. Jsou země, které své vyni-
kající studenty posílají do zahraničí s tím, 
že potom musí například dva roky praco-

vat pro státní správu a poté si mohou dě-
lat, co chtějí, což je podle mě fér. Je trošku 
bláznivé si myslet, že tady v České republi-
ce budeme mít špičkové školství na světo-
vé úrovni, na to jsem přece jen malá ryba, 
ale chytré je to vzít chytrého studenta 
nebo studentku, vyslat je do zahraničí a 
poté doufat, že se vrátí. 

Ve svých článcích a přednáškách po-
užíváte přirovnání k filmům, organizuje-
te a moderujete „Filmtalks“, kde s lidmi 
filmy dopodrobna rozebíráte. Co vás na 
Filmtalks a obecně na filmech baví? 

Filmtalks je nový projekt, který děláme 
každou prostřední středu v měsíci. První 
diskuze byla nad filmem Matrix, minulý 
týden jsme měli Avatar a příště bude o 
reklamě. Rozebíráme je, podle mě je to 
docela zajímavé... Já zejména vybírám ne 
super umělecky kvalitní filmy, ale spíš fil-
my, které každý zná. Je skoro jedno, jaký 
film si vezmete, já beru skoro raději úplně 
jednoduché, prvoplánové filmy, které v 
sobě na první pohled neskrývají žádnou 
hloubku, ale nejlépe vystihují naši dobu. 
Film je dnes hrozně důležitý fenomén, 
film je mýtus naší doby, a tak se ptám, až 
naše filmy někdo vykope, po sto letech, co 
si o nás bude myslet? A co by si o naší ge-
neraci myslel třeba Komenský nebo Hus 
nebo Aristoteles, kdyby ty filmy, jinými 
slovy naše mýty, viděl?

Ve filmech nejlépe vidíte naše před-
stavy, v reklamách je vidíte během dvou 
vteřin - takhle má vypadat šťastná rodinka 
v pondělí ráno a může za to jogurt. Film se 
skutečně stává obrazem. My jsme lidé slo-
va, teď už spíše lidé obrazu. Vždy je třeba 
se nad filmem zamyslet. Jaký je charakter 
hrdiny? Proč je základní archetyp všech 
filmů, ať je pozadí jakékoliv, ať už je to 
Pearl Harbor, Avatar, Matrix, Hvězdné vál-
ky nebo Titanic, tak vždy máte u každého 
filmu zamilovanou dvojici, která se nesmí 
zamilovat, ale zamiluje a v každém tom-
to filmu je pro naši přeracionalizovanou 
dobu implicitní výzva: „Nespoléhejme 
na racionalitu, věřme svým instinktům a 
svým emocím.“ Je to hrozně zvláštní, ale 
tohle je základní princip drtivé většiny 
filmů. 

A jaké filmy máte rád vy?
Já mám hrozně rád Klub rváčů, Mag-

nolii, Matrix, Hvězdné války, Pána prste-
nů – teď jsem měl v Ostravě přednášku 
na téma Pán prstenů – víra versus stroje. 
Mám rád Davida Lynche – Lost Higway, 
Blue Velvet a pak mám hodně rád horory - 
to je právě to peklo, které si vykreslujeme. 

Text: Kateřina Dvořáková
Foto: Bára Hrušková

Vypadá jako Reinhold Messner, na 
cestách žije jako Jack London. Se svými 
diashow objíždí každoročně Českou re-
publiku a pokaždé má nabité sály jako 
popová hvězda. Vypráví o dobrodruž-
stvích, která v posledních letech pře-
kvapivě absolvuje vždy v doprovodu 
své rodiny. Letos představil hned celý 
kontinent – Austrálii.

V roce 68 jste emigroval z tehdejší-
ho Československa do Německa, pak 
do Kanady. Co bylo impulzem odcho-
du ze země?

„Předně jsem odešel proto, že jsem 
se aktivně angažoval proti vpádu Rusů. 
S kamarády jsme vápnem psali na so-
větské tanky protiruská hesla. Za to 
jsem také velice záhy dostal výpověď ze 
stavebního úřadu, kde jsem v té době 
pracoval jako architekt, a měl jsem na-
stoupit jako dělník – kopáč. To se mi sa-
mozřejmě nechtělo, a tak jsem utekl do 
Německa. Tam jsem zase začal pracovat 
jako architekt, ale zakrátko mě chytily 
toulavé boty a k téhle profesi jsem se už 
nikdy více nevrátil.“

Považujete se stále za 100% Čecha?

„Samozřejmě…(rozpačitý smích). 

Byť mám celkem tři pasy – kanadský, 
německý a český.“

Jak se to stane, že se člověk rozhod-
ne být cestovatelem z povolání?

„Ze začátku jsem cestoval, kam se 
mi zachtělo. Bylo takové více spontán-
ní. Ale po čase jsem si už začínal vybírat 
cesty tak, abych z nich mohl vytvářet 
právě tyto diashow a psát o nich knihy. 
A samozřejmě, abych tím zaujal publi-
kum.“

Existuje někdo, kdo vás v životě 
nejvíc ovlivnil? 

„Mým velkým vzorem byl můj otec. 
To on mě přivedl k horolezectví, kanoi- 
stice a vůbec ve mně vypěstoval lásku 
k přírodě. On byl vůbec taková silná 
osobnost. Ještě před válkou vedl skaut-
ský oddíl, kvůli tomu ho Němci pak po-
slali do koncentračního tábora. Po válce 
svou činnost znovu spustil, ale dostal se 
do sporu s komunisty. Skauti se museli 
stát pionýry, ale táta ty kluky stejně vy-
chovával ve skautském duchu. Velký dík 
mu za to.“

Když zrovna nejste na cestách, je 
vaším domovem Rtyně v Podkrkonoší. 

Také v Kanadě jste si s manželkou po-
stavili srub, vracíte se tam často?

„Už dlouho jsme tam nebyli, tuším, 
že tomu budou asi čtyři roky. Ale snad 
letos v létě to vyjde a na nějakou dobu 
se tam opět vrátíme.“

Jak moc těžké je žít v kanadské 
divočině? Přece jen do nejbližšího su-
permarketu je to asi hodně daleko…

„Vzdálenosti jsou tu opravdu veliké. 
Do nejbližšího města je to dvě stě ki-
lometrů, a tak nejlepší - a mnohokrát i 
jediná - možnost cestování je letadlem.“

Jak vypadá takový běžný den v ka-
nadském srubu uprostřed divočiny?

„Na zahrádce je vždycky něco na 
práci. Musí se připravit dřevo na zátop, 
obstarat zvířata… Ryby se taky dají lovit 
po celý den a občas, když nám dojdou 
zásoby, vyrazíme na lov losa. To je pak 
masa na hodně dlouho dopředu.“

Je o vás známo, že cestujete se svou 
rodinou. Myslíte si, že společné puto-
vání a zejména tedy útrapy na cestách 
posilují vazby mezi členy rodiny?

„Určitě se o tom druhém hodně do-

zvíte. A pokud projde vztah zkouškou, 
jakou je pobyt v divočině, nemůže to 
dopadnout špatně. Je to buď, anebo.“

Pokoušel jste se také žít mezi do-
morodci. Přijali vás mezi sebe?

„Zkoušel jsem to nejprve u indiánů v 
Kanadě, poté v Jižní Americe a pokaždé 
to pro mě bylo obrovským přínosem. 
Víte, jejich spjatost s přírodou mě fasci-
novala. Naučil jsem se spousty nových 
dovedností a jsem opravdu rád, že se mi 
to povedlo…“

A jazykové bariéry?

„Ruce a nohy mi byly nejspolehlivěj-
šími nástroji k dorozumívání (smích).“

Byl jste na svých cestách někdy 
opravdu v ohrožení života? Vzpome-
nete na dramatické okamžiky?

„Mnohokrát. K těm nejhorším zážit-
kům patří například to, když jsem se v 
Jižním Pacifiku dostal do oka hurikánu, 
nebo v Kanadě, když jsem v zimě upro-
střed divočiny zapadl do peřejí a málem 
jsem tam zmrznul. Pokaždé, když vám 
jde opravdu o život, tak je to hodně in-
tenzivní zážitek a nesete si ho s sebou 
až do smrti.“

Když srovnáte cestování dnes a v 
období řekněme před 30 lety, jaký je 
rozdíl? Vybavení, prostředky…

„Nejmarkantnější je to na techni-
ce, tedy na navigaci. Dříve jsem se řídil 
jen podle kompasu a vlastních smyslů, 
dnes tu máme GPS. Díky ní se můžete 
beze strachu, že se ztratíte, pohybovat 
divočinou, ulehčuje spoustu věcí.“

Vaše poslední cesta vedla do Aus-
trálie. Co vás na tomto nejmenším 
světadílu nejvíce zaujalo? Co by ces-
tovatel při návštěvě Austrálie neměl 
zapomenout navštívit?

„Nejvíc mě utkvěla v paměti jedna 
absolutní světová rarita – pláž ze schrá-
nek srdcovky, takzvaná Shell Beach. 
Je to pruh dlouhý několik kilometrů a 
široký okolo sta metrů, který je tvořen 
miliardami vyplavených mušliček. Na 
první pohled to působí jako zářivě bílý 
písek, ale toho byste tu nenašli ani zr-
níčko, všechno jsou to drobné mušle. Je 
to neuvěřitelné!“ 

Cíl pro vaší další cestu?

„Indie.“

František Linduška

Fenomén. To je cestovatel Leoš Šimánek

Pozoruhodná skutečnost. Po celých 
sto šestnácti letech od zesnutí Friedricha 
Engelse se uskutečnila další internacio-
nála. Nejnovější setkání se odehrálo pod 
taktovkou ženy. Rosa Engelsová, jedna z 
šesti vnuků a vnuček zploditele dialek-
tického materialismu, předvedla celé-
mu světu své  řídicí schopnosti špičkové 
úrovně.

Do supermoderního kulturního stře-
diska v Frankfurtu nad Mohanem se 
mimo jiné dostavil i Václav Bělohradský, 
který nadšenému osazenstvu vyložil 
svůj pohled na svět jakožto na místo, 
kde spolu od nepaměti sváději lítý boj 
pravice a levice, a to o tzv. legitimní míru 
bezohlednosti ve společnosti. 

Ze zahraničních odborníků na pro-
blematiku neodmítl pozvání ani Gabriel 
Garcia Marquez, dnes již postarší pán a 
dlouholetý přítel Fidela Castra. Nechybě-
la ani Francouzská komunistická strana 
v doprovodu sesterské organizace Déi 
Lénk se sídlem v Lucemburku.

Jde-li však o to jasně pozvednout 
nové prvky ve vztahu k minulosti, nic 
pravděpodobně nemůže vystihnout ce-
lou událost jako myšlenka, že je třeba 
zajít ještě dál a svým způsobem se tak 
i kriticky vymezit vůči mnoha, jak sama 
Rosa citovala, krátkozrakým zásadám 
revolučního hnutí, jenž své podhoubí 
doposud nacházelo především v klasic-
kém marxismu a derivátech jemu těsně 
příbuzných. 

Pro důkladnější proniknutí čtenáře 
do celé problematiky: „Bylo-li veškeré 
dosavadní levicové smýšlení protknu-
to snahami o sociálně spravedlivější 
uspořádání světa a prostřednictvím této 
apriorní idey samo sebe také definova-
lo, nejnovější závěry, k nimž tato, ač dle 
některých ustrnulců samozvaná, inter-
nacionála dospěla, se odvolávají na od-
bytý a nedostačující obraz člověka, který 
můj děd spolu s Karlem podal a kterému 
nelze odpustit nabubřelou pseudově-
deckost a neuvážené podřizování lidské 
nátury jakýmsi globálně ekonomickým, 
těžko definovatelným, a tudíž nedosaži-
telným zájmům...“

To, s čím máme nyní tu čest, zdá se, 
samo sebe definuje jako „levicové hnutí 
individuálního nadhledu“.  Minuly doby, 
kdy si reformátoři namáhali mozky s tím, 
jak dosáhnout mezilidské rovnosti a ma-
ximálního souladu mezi jinak sobeckými 
individuy. Agitátoři nového směru dekla-

rují nadhled zakotvený v myšlenkové sa-
mostatnosti. Klíčem není umělá suprese 
vlastního egoismu, ale rezignace na ego-
ismus kolektivní, či minimálně kolektiv-
ně stimulovaný.  

„Lidský druh je z části kurva. Důvod? 
Mohou za to tzv. kurevské geny, iniciáto-
ři vykořisťování svého bližního u druhu 
homo sapiens sapiens. Toto vykořisťo-
vání se pak, vzhledem ke skutečnosti, že 
člověk je zoon politikon (pro blbější ani-
mal sociale), nejlépe realizuje v kolekti-
vu. Hromadná exprese kurevských genů 
vede nepotlačitelně a nenávratně k jevu 
nazývanému moderními genetickými 
antropology jako ‚sociální exploatace‘, “ 
nechal se slyšet jeden ze zúčastněných. 

Potírání vlastních potřeb se tak stává 
zástěrkou pro bujení kolektivního zla, jak 
se de facto ukázalo v každé formě komu-
nistické vlády. Z této zkušenosti by měl 
každý intelektuál moderní doby vyvodit 
důsledky. V praxi to vypadá přibližně tak, 
že se valná většina prominentních hostů 
shodla na následujícím bodu, ze kterého 
učinila jakési startovní dogma: „Lepší než 
universální láska je humor a odstup, byť 
by měl mírně zavánět pohrdáním. Lepší 
než kolektivní zápal je nadhled.“  

Jiný zúčastněný k tomu dodává: „Sou-
dobý postup levice se obrací na nutnost 
prohlédnutí zaslepené účelovosti všudy-
přítomného bytí, do níž člověk ne zcela 
zapadá.“

Pesimističtěji naladění jedinci by 
spíše poopravili, že má jisté sklony do 
ní nezapadat. Právě tyto sklony, jejichž 
projevy jsou nadmíru nejisté, je nut-
né podrobovat soustavnému tréninku. 
Výsledkem rozvoje bytí pro sebe je vy-
toužený nadhled. Nadhled stojí v přímé 
opozici s egoismem všeho živého a jako 
takový představuje naději pro lidstvo.

Zarputilému diskutování odlehčova-
la slavná německá skupina Scooter, jež 
celou akci doprovázela svými kultovní-
mi písněmi, jako například „How much 
is the fish (Was kostet der Fisch)“ nebo 
„Move your ass“. 

Když se úderem večerních hodin in-
ternacionála proměnila v parádní večí-
rek a zábava dosahovala svého absolut-
ního vrcholu, rozzářená Rosa Engelsová 
vyslala zakončující poselství všem světo-
vým médiím: „Pevně věřím, že humor a 
nadhled jednou jistě zvítězí nad lidskou 
malostí a masturbací vlastního ega.“

Jan Dvořák

Humor a nadhled zvítězí 
nad malostí a ego-masturbacíEkonomie (divadelní) hrou
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kresba Monika Kocinová

Mistrovi

Vzkypění těles uvnitř těla?
Na to jsem nikdy nevěřila

Snad elektrošoky prošlé hmotou šedou
Na můj vkus částí přesvědčivou

Kytičky nekvetou a ptáčci mají stávku
Nechte si své rady mistře milý-Hálku
Srdce já mám na krev- Vy na schýzu

Na bezmezný smutek vlastním hypofýzu

Kristýna Barchini

dokonalá metafora

představuju si život jako

dokonalou metaforu divadelního představení

které vymyslíte z fleku

plné zapomenutých slov

cizích herců

s kterými najednou hraju postelové scény

ale publiku se to líbí

tak pokračujeme

a vůbec nás nenapadne že

i metafora může jednou ztratit

význam

M.M.

Kecka

Tomu, kdo mi ještě někdy řekne,
že nejsem hezká,
skončí v rozkroku
horolezecká kecka.

Martina Mašková

Víno

Odemykáme bránu do světa údivů,
otevíráme ji tiše a nenásilně.
Obelháváme se sami
a když spíme, vkrádá se nám do snů
slečna Proradnost.
Udivuje nás, láká a leká.
Škaredá svědomí chodí spát čistá
a Otupělost je bdělá společnice.

Otupělá pravdou Opilá,
Sedla si dívka opojená vínem,
sedla si na hrob Sebe a plakala.
A pak usnula
aniž by zapomněla
na to proč se neprobudit.

Markéta Frouzová

Rozjímání na nábřeží

První jarní bouřky už vyčkávají za rohem.
Po nábřeží prochází se zamilované páry,
já procházím se taky, v podpaží s Byronem.
A ve vlasech mi vlají silné – křehké ideály.

Lidé všech věků, na kolech, s kočárky, o holi,
havrani vedle holubů a v řece mírný proud.
Někteří bojácně čekají, co život jim nadělí,
jiní, majíc odvahu, zkouší žhavé železo kout.

Některým celoživotně mizí život mezi prsty,
stejně jako i sloupce dýmu cigaret se vytrácí.
Ti, kteří úsměvy druhým chodcům nevrací,
zkostnatělé duše umírající, hostí ti chudáci.

První jarní bouřky čekají, až přijde jejich čas.
A mé srdce mi pořád buší pro dobrodružství.
Tak jako koruny stromů ohýbají se podle větru,
tak poslouchám ten vytrvalý srdce hlas.

Beránci se lačně rozplývají v jarním blankytu.
Tak dřív než rozplyne se mých ideálů hájemství,
chci srdcem nahlížet veškerenstvo beze zbytu.
Než smrti zašeptá života smysl své tajemství.

Adéla Sovová

Hořká víla

Na jazyku všechnu hořkost světa,

básník zvedá krví napuštěný brk,

aby zřel, jak tančí po papíře

upíří zuby zatnuté v jeho krk.

Z křišťálu absintové fontány

pomalu odkapává

unavená zelená víla,

jež ztěžka křídly mává

Dusí se v thujonem zhořklém kouři,

linoucím se z krvavých básníkových úst,

toužících mluvit, přec němých,

když prázdný papír muchlá myšlenkový půst.

A tak básník jsa odsouzen k mlčení, polkne hořkou slinu... 

Jana Niedermeierová

TAK TY UŽ CHCEŠ JÍT DOMU?!

Říkám malým dětem:

„ V hospodě nesedíte za trest,

hospoda je běh na dlouhou trať.

Nejdřív se s ní musíte sžít,

poznat pochcaný záchodky,

zaplivaný rohy, rozvyklaný židle,

ale její vizáž není to hlavní.

Meritem věci je umět v ní sedět,

vydržet tam sám třeba celý hodiny.

Do hospody se nechodí jen tak na jedno,

to jenom zelenáči a flákači chlastu.

S hospodou je třeba si vytvořit kladný vztah hned na počátku vašich nahnutých existencí.

Vždyť to bude ona,

lepší než matka, milenka, manželka ba i kamarád.

S hospodou prožijete svoje první vopice, první rvačky, první finanční krize.

Vždycky to bude hospoda, která vás ukonejší po prvních kopačkách,

poskytne vám úkryt, když budete utíkat z domova,

hospoda vám vždy vymyslí náplň práce.

Hospoda vám nabídne další lásky a nový kamarády.

Hospoda vás odprostí od bolesti.

V ní zapijete manželství, porod i pohřeb.

Hospoda je evergreen,

hospoda je zábava,

hospoda je život

a kdo v ní neumí sedět, ať do ní neleze.

A moc mě neserte, chci si dát ještě aspoň dvě piva.“

Lucie Fialová

počasí

kroupy bombardují
pole,

vichřice rve stromy,
déšť smyl malbu

na zdi,
tornádo drtí domy,

slunce smaží
žížaly po dešti

i ledy tají

a 
mladík si péro honí
v tom psím počasí.

Otakar Štindl



Vítejte ve čtyřicátých letech. Svět je 
na jejich počátku doslova rozlomen na 
dvě části, jednu zachvácenou válkou, 
druhou žijící navzdory konfliktu rela-
tivně normálně. Na konci dekády pak 
je svět rozlomen opět, tentokrát však 
pomyslnou železnou oponou, jíž ruské 
impérium izoluje své nové kolonie.

Tato éra jen potvrzuje fakt, platný 
nejpozději od 20. let – centrem světové 
kinematografie je a už také zůstane Hol-
lywood. Mimo jiné i proto, že do ame-
rického exilu přichází řada evropských 
tvůrců, z Francie například Jean Renoir. 

Čtyřicátá léta v USA plodně prožívají 
např. i Alfred Hitchcock nebo Fritz Lang, 
ale ti starý kontinent opustili již před 
válkou. 

V zázemí ve Státech se sice žije jako 
dřív a hollywoodská studiový systém 
chrlí své hity i nadále, ale válka se od-
ráží i ve filmovém umění. Přestože sex-
symbolem let čtyřicátých je oslnivá Rita 

Hayworthová a dámské publikum zase 
vzdychá nad Errolem Flynnem, ve filmu, 
považovaném dodnes za největší ro-
mantickou klasiku – Casablance (1942), 
hrají jiné hvězdy – Humphrey Bogart a 
Ingrid Bergmannová. Mezi další herec-
ké hvězdy této éry patří zelenooká Ava 
Gardner nebo usměvavý Cary Grant, ka-
riéru jako dítě zahajuje Elizabeth Taylor.

K válečným událostem se vyjadřuje 
i Největší z největších – Charlie Chaplin 
ve svém Diktátorovi (1941). A to natolik 
důrazně, že na filmovém plátně poprvé 
i promluví (čtrnáct let po zavedení zvu-
kového filmu).

Vedle starého mistra točí ambiciózní 
mladík a vzniká další z klasik 20. stole-
tí. Teprve pětadvacetiletý Orson Welles 
přichází v roce 1941 se svým Občanem 
Kanem a poštve si tím proti sobě tisko-
vého magnáta Williama R. Hearsta, kte-
rý je předobrazem titulní postavy.

Hvězdy jdou do války
Válka zasáhne Hollywood nejen 

reflexí událostí v Evropě, ale i přímo. 
Mnoho herců a režisérů jde splnit svou 
občanskou povinnost a narukuje do 
armády. Ta se je obvykle snaží držet 
stranou v uměleckých souborech, kte-
ré pendlovaly po útvarech a povzbu-
zovaly morálku vojáků, ale řada z nich 
se přímo účastní bojů. Třeba takový 
Jimmy Stewart, který se před válkou 
proslavil rolí idealistického politika ve 

filmu Pan Smith přichází, zužitkoval za 
války svůj civilní koníček – létání – a 
absolvoval desítky bojových letů nad 
Evropou. Clark Gable zase získal zásluž-
ný kříž (také v letectvu). Exulant Jean 
Gabin, kterému se v Hollywoodu příliš 
nedaří, raději narukuje ke Svobodným 
Francouzům a válčí v Severní Africe i se 
účastní osvobozování své vlasti. 

Nové trendy
Po válce přichází čas na reflexi niči-

vého konfliktu. William Wyler, jeden z 
největších režisérů 20. století, své vá-
lečné zkušenosti například zúročí ve 
filmu Nejlepší léta našeho života (1946). 
Znovu ožívá i evropská kinematografie, 
pojmem se stává italský neorealismus a 
jména jako Vittorio De Sica nebo Luchi-
no Visconti.  Neorealismus není jen for-
ma, ale i obsah. Italové se tak zaobírají 
svou nedávnou minulostí, fašistickým 
režimem, který je ovládal dvacet let. 

Na počátku 21. století s počítačovou 
animací, která dokáže zázraky, považu-
jeme animované filmy za samozřejmost 
každé sezóny. Právě ve čtyřicátých le-
tech se však potvrdilo, že celovečerní 
animované film se mohou vyrovnat 
hraným. Po fenomenálním úspěchu 
Disneyovy Sněhurky z roku 1937 vzniká 
v roce 1942 Bambi. A nesmíme zapo-
menout, že čtyřicátá léta zrodí i slavnou 
animovanou dvojici – Toma a Jerryho, 
kteří  mj. dosáhnou i na Oscara. 

zlatočerná česká léta
Vzhledem k nesmírné a přetrvávají-

cí oblíbenosti „filmů pro pamětníky“ se 
nelze nezastavit u české kinematogra-
fie. Pod dohledem nacistických cenzorů 
a ideových pracovníků vzniklo za války 
jen málo zajímavých filmů. Poplatné 
době upadly v zapomnění, ale nekon-
fliktní komedie z této doby opravdu 
patří do zlatého fondu (Přednosta stani-
ce, Nebe a dudy, Hotel Modrá hvězda, 
Roztomilý člověk, Valentin Dobrotivý...).

Jinak ale protektorát samozřejmě 
znamená pro českou kinematografii 
těžkou ránu. Další zásah pak dostává 
česká kinematografie po válce, kdy se 
všude jako švábi rozlezou komunisté, 
aby svou nadvládu oficiálně stvrdili pře-
vratem roku 1948. Kdysi slavné hvězdy 
si již ani neškrtnou, buď pro reálnou či 
údajnou spolupráci s Němci, nebo jen 
kvůli tomu, že symbolizují buržujskou 

první republiku. Z českého filmu tak 
mizí nebo jsou výrazně potlačena do 
pozadí jména jako Baarová, Mandlová, 
Gollová, Burian, Nový, Ferbasová, Kriš-
tof-Veselý. Mj. se nevrací i někteří před-
váleční emigranti (Haas), resp. se vracejí 
jen na otočku (Voskovec). 

Pomyslnou tečku za roztomilými pr-
vorepublikovými a protektorátními ko-
mediemi dělá Martin Frič s parodickou 
Pytlákovou schovankou (1949), již v du-
chu doby opatřil vysvětlujícím závěrem, 
že šlechetní milionáři, dívky, které ke 
štěstí a bohatému manželovi přijdou, a 
zázračně šťastné náhody jsou minulostí. 

Kdepak, holenkové, natáhnout mon-
terky a rádiovky, teď budeme všichni 
makat a s takovými „živly“ zatočíme.  
Novými hrdiny se stávají úderníci, po-
hraničníci,  okresní tajemníci nebo ju-
rodiví vůdci proletářů a středověkých 
chámů v historických filmech.
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Čtyřicátá léta v hudbě, to byla vrcholí-
cí éra swingu, doba početných tanečních 
big bandů s několika žesťovými sekcemi, s 
nimiž se ale dokázali prosadit veleúspěšní 
zpěváci, chytře využívající rozvíjejících se 
médií – rozhlasu, filmu i produkce desek.

O Vánocích 1941 poprvé v rádiu zazní 
nejúspěšnější a nejprodávanější píseň 
všech dob, zazpívaná sametově hebkým 
hlasem roztomilého ušatého blonďáka, 
který kromě neuvěřitelné celoživotní hu-
dební kariéry dobyl i stříbrné plátno (na 
jeho filmy se prodalo přes miliardu vstupe-
nek a také získal Oscara pro herce v hlavní 
roli) a díky filmu, rozhlasu i deskám se stal 
první multimediální hvězdou historie. 

Ano – Bing Crosby. A ta píseň? No 
přece White Christmas. Existuje mnoho 
národních verzí, u nás ji přezpíval Božský 
Kája, a píseň tak celosvětově zlidověla, že 
jsem kdysi v nějakém časopise četl příspě-
vek rozčilené staromilské paní, jak Ame-
ričanům nestačí, že nám vnucují Santa 
Clause, ale že si dovolují přezpívávat do 
angličtiny i takovou naší klasiku, jako jsou 
Bílé Vánoce...

A když už jsme u Binga Crosbyho, 

který byl ve 40. letech na špičce (z níž už 
v podstatě nesestoupil), nemůžeme za-
pomenout na jeho mladšího současníka, 
kterému pomohl v začátcích a nastartoval 
tak další oslnivou kariéru – Franka Sinatru. 
Jeho vrchol měl sice přijít o něco později, 
ale ve 40. letech si poprvé vydobyl slávu. 
A hlavně se mu podařilo jako prvnímu 
pobláznit a vlastně vůbec objevit skupinu 
publika, s níž do té doby hudební průmy-
sl nepočítal, ale která je dnes stěžejní pro 
masový úspěch každé popové kapely – 
náctileté dívky. 

Světová hudba ve 40. letech také utr-
pěla velkou ztrátu – jak jinak, kvůli válce. 
Glenn Miller dobrovolně narukoval a v 
uniformě našel smrt, když jako člen ar-
mádního hudebního souboru zahynul při 
leteckém neštěstí nad Lamanšským ka-
nálem. Jeho Glenn Miller Orchestra však 
existuje dodnes a letos jsme dokonce měli 
v Českých Budějovicích možnost užít si je 
naživo.

Za války ještě doznívají trendy 30. let, 
ve druhé polovině dekády se však začnou 
drát na výsluní zneklidňující novinky.

Končí éra velkých big bandů, nahrazují 

je menší uskupení tří až pěti muzikantů, 
která více experimentují. Swing nahrazuje 
dravější bebop a neklidnější cool jazz. A 
ukazuje se, že inspirační zdroje černošské 
hudby zdaleka nejsou vyčerpány. 

Rock’n’roll si na své zrození ještě pár let 
počká, ale základy jsou položeny právě v 
této době. Na počátku 40. let přichází do 
Chicaga z plantáží na jihu Muddy Waters, 
který dá pojmu blues nový význam. On 
a jeho následovníci objevují možnosti 
elektrické kytary a rodí se electric blues a 
posléze i rhythm and blues (nemohu než 
konstatovat, že spojitost s dnešním „áren-
bíčkem“ se mi bohužel kdesi ztrácí) .

Muddy Waters se stane legendou ještě 
za svého života, když se do jeho hudby v 
60. letech zamilují vlasatí chlapci z Britá-
nie a budou se ke svému inspiračnímu 
zdroji hrdě hlásit. Waters mimo jiné už 
jako etablovaný umělec později pomůže 
v začátcích jinému černošskému kytaristo-
vi – Chucku Berrymu. Ale to už budou 50. 
léta a mladý Chuck bude reprezentovat už 
další generaci, která změní hudbu zcela 
nevídaným způsobem. 

Milan Brabec

 Bída a strádání je to, co válka vnes-
la do módy. Právě nouze však umož-
nila rozmach nových oděvů, které se v 
našich šatnících objevují dodnes - tří-
čtvrteční kabát (z dílny domu Rochas) 
a úzké sukně. Další z důsledků šetření 
bylo zrušení kapes na oděvech, jakožto 
snaha snížit plýtvání materiálem. 

 I přes velký počet emigrantů z umě-
leckých kruhů pařížská móda nadále 
žije! Módu hranatých ramen, v dámské 
verzi doplněnou o úzký pas a jedno-
duchou sukni, doplnil Christian Dior 
pracující pro módní dům Marcel Rochas 
ženskostí. Dior přispěl „New lookem“, 
krinolínami, korzety a vosím pasem, 
Chanel vydržela na scéně a s pomocí 
voňavkáře Beauxe vytvořila parfém 
Chanel No.5. 

Dalším skvostem byl Pierre Balmain, 
jehož debutem byly šaty bez ramínek 
vždy doplněné květinami ve výstřihu. 
Jeho střihy padly i postavám korpulent-
ních dam, a proto většina jeho exportu 
putovala do amerických šatníků. 

 V poválečné době se dbalo přede-
vším na účelovost oděvu, jednalo se o 
tzv. utility, konkrétně pak značka CC41, 
která byla podporována britskou vlá-
dou. Tento oficiální politický tah napo-
mohl skutečnosti, že konfekce byla po-
stupně přijímána jako běžný standart, 

největší odbyt mělo sportovní oblečení. 
Lídrem doby byla firma Marks&Spencer. 
Další sektor ovládal časopis Vogue, kte-
rý radil britským ženám, jak co nejlépe 
přepracovat starý oděv v nový a dával 
jim tím pocit kreativity.

A nakonec, zatímco na jednom konci 
města Vera Maxwell získává Oscara za 
módu, na opačné straně vzniká zcela 
nový směr – móda ulice. 

Dita Penzová

Není náhoda, že nová výstava v Egon 
Schiele Art Centru, stojícím vprostřed 
Českého Krumlova, nese ten samý ná-
zev jako nadpis tohoto článku, jelikož 
právě na její konání se vás vynasnažím 
na dalších pár řádcích upozornit. 

Stejně tak není náhoda, že se takto 
jmenuje právě výstava Artura Magro-
ta, Aleše Nováka, Alessandry Svatek a 
Tomáše Vaňka. Mluvím z vlastní zkuše-
nosti, když prohlašuju, že zrovna tahle 
skupina přemladých umělců skutečně 
vidí a tvoří umění z věcí každodenních, 
jako jsou reklamní letáky a následně je 

na věci stejně každodenní (popelnice, 
domovní zdi,…) aplikují. 

Pro nás kolemjdoucí z toho plyne, že 
ať jdeme po Krumlově kamkoliv, potká-
váme ruce, které vylézají z košů na od-
padky a nabízejí nám lákavě vyhlížející 
větrníky, několikametrovou zeď plnou 

útočících šavlí, o izolepových očích, po-
zorujících nás skutečně a bez nadsázky 
odkudkoliv, nemluvě. 

Stále mi zůstává záhadou, jak se tato 
streetartová skupina, provozující už 
dobrý rok Ukradenou Galerii, kde se dá, 
octla v prostorách galerie omezující své 
výstavní prostory pouze na čtyři stěny, 
ale nezbývá než věřit, že půjde o přebo-
hatý, ducha povznášející zážitek. 

No, a pokud jsem vás přesto stále ne-
nalákala, můžu to zkusit ještě na výsta-
vu Vrcholy módy: Historie na podpatku, 
která zde probíhá současně. 

Ale je myslím nadmíru jasné, že tohle 
byla ta nejzazší možnost a na nic líbivěj-
šího už vás skutečně pozvat nemohu…

Egon Schiele Art Centrum, Český 
Krumlov - 21. 4. až 30. 10.  2011.

  Emma Vrbová

Popravdě, musím se přiznat, že 
když kurátor Domu umění Michal 
Škoda slíbil, že Placery, Tracery od 
Seana Shanahana je po určitou dobu 
poslední z monochromních výstav, 
docela jsem si oddychla. V Shanaha-
nově případě se jedná o nástěnné 
malby, tudíž o práci s prostorem a 
barvou. Jak sám tvrdí, nejedná se o 
náhodnou uměleckou aktivitu, na-
opak o rozumový důsledek sebepo-
znání. 

Tento muž žijící v Itálii, původem 
však Ir, klade velký důraz i na materiál 

a jako své plátno využívá MDF desky 
(Medium Density Fibreboard=střed-
ně zhuštěná dřevovláknitá deska, 
je plnohodnotnou a multifunkční 
alternativou masivního dřeva); na 
budějovické výstavě je tomu tak jen 
ve dvou případech. Při práci s prosto-
rem dbá, aby každé z jeho děl bylo 
odděleno přesnou vzdáleností 2,6 
metru. A pokud jde o barevnost, sám 
si pečlivě míchá barvy a nikdy nepou-
žívá původní výběr z palety. Barvy se 
pohybují především v rozmezí paste-
lových odstínů, ale i na pár obrazech 

je možno vidět temné zelenomodré 
zbarvení. Nikdy také nepoužívá kla-
sický štětec, ale speciální stěrku, díky 
které jeho obrazy působí dojmem 
průmyslových výrobků.

Stejně jako Cécile Andrieu (vý-
stava DU v říjnu 2010) i Shanahan 
pracuje ve formátu okenních tabulí; 
označení tracery bylo používáno v 
době gotiky pro okenní vitráž s orna-
mentálním reliéfem, placery pak pro 
autora představuje vnímání prostoru. 
U všech svých děl se Shanahan sna-
ží o dialog s divákem, skrze který má 
snahu probudit jeho vnímavost. 

Dita Penzová

foto: Bára Hrušková

Následující výstavy: 
4. 5. – 12. 6.  Christopher Williams /USA/

22. 6. – 28. 8.  Phillippe Decrauzat /CH/

Soumrak žesťů, nástup kytar

GEOMETRIE PROSTORU

Když SE SvěT rOzLOmiL...

4

Umění v každodennosti

Po nás potopa!
Po diorovi přepych!
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Z deníku celebrity
aneb

Trojky nebo 
čtyřky?

Kde to sem? Čí je to postel? Co je 
za den? Kolik je hodin? Letní nebo 
zimní čas? A jak se k...a jmenuju? 
Trochu vokno, hlava taky nepa-
trně bolí. Jako střep. Myslim, že 
budu zvracet... Aha, tak to nebyla 
koupelna. No nic. Pozdě.

Matně si začínám vzpomínat na 
včerejší večer. Byl tam Sámer. Taky 
Hanka, Gábina, Vojta, Ben, Miro a 
Iveta. Už chyběl jenom Karel.

Pořád nevim, kde sem, ale mám 
takovej pocit, že už bych měla po-
malu a hlavně potichu jít.

No, ty vole. Já sem tady autem?
Jedu domů. Teda aspoň myslim.
Koukám do zpětnýho zrcátka. 

Potřebovala bych facelift. To bude 
mít miláček, až se vrátí ze Zámoří, 
radost.

Na příjezdovce vidim číhat foto-
grafa. Mám kalhotky a podprsen-
ku? Sakra. Mám. Co teď?!

Fotograf slíbil udělat nějakou 
montáž.

Jedu do práce. Pracovat... Tram-
vají. Ať všichni vidí, že mám blízko 
k obyčejným lidem.

Zase mě chytili. Módní policie.
V časáku píšou, že se budu roz-

vádět. Hm. Volám miláčkovi.
Teda, tak tohle už je vážně moc. 

Odkdy se jako za moderování ne-
platí? Charita, charita. To je furt 
ňáká charita. A co já? Potřebuju 
novej kožich, kabelku, boty, auto, 
nos a prsa. A to rozhodně nepočká.

Musim do nemocnice. Už sem s 
tim vopravdu musela jít za speci-
alistou. Ty bláho. Fakt nevim. Co 
bude lepší? Trojky nebo čtyrky? 
Volám miláčkovi.

Johana Trešlová

V polovině května se zavřou dveře ka-
menného Jihočeského divadla. Ale o kul-
turu nepřijdeme. Herci se jen přesunou 
o město dál, do Českého Krumlova, kde 
budou hrát před otáčivým hledištěm.

Na termín od 9. do 25. června se při-
pravuje činohra Jak se vám líbí podle 
stejnojmenné komedie W. Shakespeara. 
Ukazuje, že láska je všude nablízku, i když 
se to tak ne vždy zdá.

Sen noci svatojánské, balet téhož au-
tora, obohacen hudbou romantického 
skladatele F. Mendelssohna-Bartholdy, 
byl už několikrát hrán i v DK Metropol. 
Pokud jste ho ještě neviděli, máte mož-
nost od 12. do 16. srpna. V tomto pohád-
kovém světě vystupují víly, elfové a exis-
tuje v něm květ, po jehož přičichnutí se 
člověk zamiluje do prvního, koho spatří. 

Další z tvorby W. Shakespeara, ke 
zhlédnutí od 13. do 24. července, je krva-
vé drama Macebath, které se neštítí uká-
zat, co je člověk schopen udělat pro moc.

Od 28. června do 22. srpna se bude 
hrát opera Don Giovanni W. A. Mozar-
ta. Vypráví o životě a smrti lamače srdcí 
Dona Juana. V případě, že se na tuto ope-

ru rozhodnete vypravit, uvidíte ji v ital-
ském originále. 

Už několikátým rokem hraná kome-
diální činohra M. Glasera a O. Šubrtové 
Ženy Jindřicha VIII. aneb Chudák král 
(em) je inspirována historií, ovšem ob-
sahuje prvky, které historickou tragédii 
mění na komedii. Ke zhlédnutí bude od 
24. července do 4. září.

Komedie Sluha dvou pánů Carla Gol-
doniho dokáže v termínech mezi 5. a 31. 
červencem, jak těžké je sloužit dvěma pá-
nům bez zmatku a komplikací. 

Novinkou pro tento rok se stane ope-
ra Komedianti od R. Leoncavalla. Název 
napovídá, že se jedná o potulné kejklíře. 
Ti mezi sebou mají špatné vztahy, až už to  
nevydrží a „vyříkají“ si to přímo na jevišti. 
K vidění bude pouze od 5. do 10. srpna.

Ještě před prázdninami (18. června) 
započne Cesta kolem světa, akční ko-
mediální loutkohra pro celou rodinu od 
autora Jiřího Janků. Vypráví příběh slečny 
Feminy Jones, která se chystá překonat 
Willyho Foga a objet svět za méně než 80 
dní. Ke zhlédnutí až do 11. září.

Martina Mašková

Už je to ohraná písnička, ale ani ten-
to filmový přehled nemohu otevřít po-
zitivně. Ne, tentokrát nebudu remcat 
nad kvalitou či kvantitou blockbusterů. 
Hollywoodu teče do bot jinudy. Diváci 
se totiž poněkud odnaučili chodit do 
kina. Možná se to nezdá, americké ki-
notržby ovšem vytrvale klesají a továr-
na na sny začíná pomalu čelit vážnému 
problému. 

Na začátku minulého roku v biogra-
fech vládlo nedostižné kombo Avatar 
a Alenka, letos podobní tahouni chybí. 
Zatím. Miliardová 3D bublina splaskla 
extrémně rychle a vytvořila vzducho-
prázdno, které jarní blockbusterová 
dvojka Světová invaze a Sucker Punch 
nedokázala zaplnit dolárky ani omylem.

Zatímco Invaze i sexbomby s kulo-
mety si poloprázdné sály tak trochu za-
sloužily, animák Rango a sci-fi Správci 
osudu vykázaly matné tržby neprávem. 
Povedenější žánrové crossovery totiž 
Hollywood nevyprodukoval už hodně 
dlouho. Chameleon Rango s hlasem 

Johnnyho Deppa nebere na Divoký 
západ jen děcka, ale hlavně milovníky 
westernu. Neotřelý animák Gorea Ver-
binského čile odkazuje na klasiky typu 
Tenkrát na západě a pro ostřejší fór ne-
jde daleko. Light alternativa Opravdové 
kuráže? Hell yeah! 

Filozofující Správci pak sexy pár 
Matt Damon – Emily Blunt nevhánějí 
pouze do víru akce a sci-fi, ale i na pole 
příjemné romantiky. I proto milé dílko 
debutanta George Nolfiho někteří při-
rovnávají k 500 dnům se Summer nebo 
Věčnému svitu neposkvrněné mysli.

O romantiku půjde až v poslední 
řadě v očekávaném thrilleru Zdrojový 
kód. Snímek režiséra Duncana Jonese 
(loňský minimalistický Moon) je sviž-
nou akční jednohubkou, v níž musí Jake 
Gyllenhaal pomocí jiné identity zabránit 
teroristickému útoku v srdci Chicaga. 

Útok na srdce Anne Hathaway ná-
sledně Jake provede v melodramatu 
Láska a jiné závislosti. Nenápadný do-
ják Edwarda Zwicka na sebe upozornil 
především tím, že se moc nepáře s na-
hotou hlavních představitelů. Ano, uvi-
díte Anne v rouše Evině a ano, Jake také 
nesundá jenom tričko. 

Reese Witherspoon a Paul Rudd si v 
romantické dramedy Poznáš, až to při-
jde? nesundají vůbec nic. Což je nako-
nec úplně jedno, totálně vyprázdněný 
a nesmyslný snímek veterána Jamese L. 
Brookse je největším letošním mrháním 
časem, talentem i energií. Utopit 120 

milionů dolarů v takovém scénáři? Za-
sloužený propadák.

Oscarová kráska Reese si však možná 
záhy napraví reputaci. Zahrála si totiž v 

epickém dramatu z cirkusového pro-
středí Voda pro slony, který má ambice 
sbírat pozlacené sošky. Rozroste se sku-
pina čítající Vzpomínky na Afriku, Tita-
nic nebo Austrálii o dalšího člena? 

Několik prestižních ocenění (třeba 
Zlatý lev na benátském festivalu) se již 
sneslo na tragikomedii Odnikud ně-
kam Sofie Coppoly o hollywoodském 
herci, který se musí náhle postarat o 
jedenáctiletou dceru. Po návštěve kina 
můžete spekulovat, nakolik se v Odni-

kud někam odráží skutečný život Sofie 
se slavným otcem Francisem Fordem 
Coppolou. 

I Jack se chystá vyplout do arto-
vějších vod. Ne, řeč zatím není o Jacku 
Sparrowovi, ale o podivínském zoufalci 
v podání Philipa Seymoura Hoffmana. 
Zoufalcem byl dlouho i fešák Bradley 
Cooper, pak si ale vzal tajnou drogu a 
stal se z něho Všemocný. Ve vydaře-
ném atmosférickém thrilleru Neila Bur-
gera si Bradley zahrál spisovatele, kte-
rému zmíněná látka umožní využívat 
kapacitu mozku na maximum. Přímá 
cesta za bohatstvím a úspěchem? Ne 
tak docela…

Bez práce se k bohatství dostal Jan 
Budař jako Czech Made Man ve stej-
nojmeném snímku režiséra Tomáše 
Řehořka (Piko). Tvůrcům sebevědomí 
rozhodně nechybí, krimikomedie o zlo-
dějíčkovi by prý měla navázat na slavné 
gangsterky Guye Ritchieho. Což jsou 
silná slova. Zvlášť, když vezmeme v po-
taz, že hlavní ženské postavě propůjčila 
tvář Kateřina Brožová a že Řehořek na-
točil zatím jen dva celovečerní snímky. 
Absolutní jistotu dobrého thrillerového 
řemesla máte naopak u mysteriózního 
Neznámého Liama Neesona.

A jsme u konce! Tedy ne úplně. Při 
pohledu na vyjmenované tituly vás jistě 
napadne, že takové snímky Hollywood 
z dolarového srabu nevytrhnou. I pro-
to nastupuje silná jarní blockbusterová 
sestava. O start se postará pokračování 

kultovního hororu Vřískot 4, které na 
scénu přivede nejen zabijáka Ghostfa-
ce, ale snad i nový a originální pohled 
na celuloidový děs. 

Prvním velkým komiksovým spek-
táklem pak bude severský bůh Thor. 
Superhrdinské fantasy Kennetha Brana-
gha ale zatím z trailerů vypadá poněkud 
podvyživeně. Papundeklová planeta 
Asgard, malé americké městečko a ne-
dostatek akce. Natalie Portman ovšem v 
hlavní ženské roli vynahrazuje mnohé, 
o tom žádná.

Naštvaného boha s kladivem vystří-
dá Rychlá a zběsilá pětka, pokračování 
zavedené akční série. Rychlá auta, krás-
né ženy, atmosféra Ria a nekončící akce. 
To vše v jednou filmu. A v míře větší než 
vrchovaté. 

Ideálním summer flickem potom 
budou samořejmě i Piráti z Karibiku: 
Na vlnách podivna. Hlavouni ze studia 
Disney usoudili, že tahle série ještě bu-
doucnost i potenciál má, proto vyruko-
vali se čtvrtým pokračováním. Opět pů-
jde hlavně o Deppovu mistrnou kreaci 
pološíleného kapitána, mdlou dvojku 
Bloom – Knightley pak naštěstí nahradí 
ohnivá Španělka Penélope Cruz. Steril-
nost snad proto Pirátům nehrozí.

To pravé filmové léto ovšem zahájí 
jiný trhák. Do kin totiž dorazí pokračo-
vání nedostižné Pařby ve Vegas, tento-
krát nazvané Pařba v Bangkoku. Větší 
filmovou párty už letos nečekejte!

Jan Škoda

Nově otevřená kavárna v Kněžské ulici 
působí už zvenku velice sympaticky. Ro-
bustní dřevěné dveře, v oknech květiny a 
ozdobně kované mřížky. 

Příjemná změna po všech těch „rá-
doby moderně designových“ podnicích. 
Především na mě ale čekalo milé pře-
kvapení v podobě cedulky s obrázkem 
přeškrtnuté cigarety – jedná se tedy o 
nekuřáckou kavárnu a už jen to ji svým 
způsobem dělá výjimečnou. 

Uvnitř už sice kavárna nevypadá tolik 
zajímavě jako zvenku, ale ani průměrně 
zařízený, nicméně příjemný interiér neu-
razí. Co by však mohlo urazit, byl pozdní 
příchod servírky, ovšem s omluvou, že 
musela vyřešit porouchaný kávovar. 

Problém byl ale zřejmě záhy vyřešen, 
protože už za chvíli mi na stole „přistálo“ 
čerstvé a dobré presso. Doporučuji si však 
objednat prodlouženou variantu, proto-
že káva je zde připravována do menšího 

množství vody, než na jaké jsme zvyklí z 
ostatních kaváren. Skleničku s vodou tu 
naštěstí považují za samozřejmost. 

Pokud nejste vyznavači kávových ná-
pojů, i čaj zde mají velmi dobrý, navíc je 
podáván v pěkné konvičce s názvem ka-
várny. Dále jsem měla možnost ochutnat 
zde vafle s vanilkovým krémem a čer-
stvou obloženou bagetu. Ačkoliv vafle 
nebyla čerstvě upečená, na chuti jí to 
neubralo a mohu ji vřele doporučit. A na 
křupavé bagetě plné šunky, sýra a zeleni-
ny se nedá vytknout vůbec nic. 

Třešničkou na dortu se rozhodně staly 
ceny. Potěší i nás, chudé studenty, již mají 
často hlouběji do kapsy. 

Café Magnolia je jistě dobrou volbou 
pro nekuřáky, ale i pro ty z vás, kteří si 
jen chtějí užít dobrou kávu a nepřipadat 
si potom, jako kdyby jim doma netáhla 
kamna.

Text a foto: Markéta Dadáková

Café magnolia

Peníze nikdy nespí. ani v Hollywoodu

Program otáčivého hlediště 



Hola hola, kultura volá!
Je tady další Vedneměsíčník a s ním i 

program Hukotu a Noise Assault Agen-
cy Budweiss na nadcházející slunečné 
měsíce, kdy i pečlivého a pilného stu-
denta od učení cosi táhne pryč. A je-li to 
kultura, je to dobře! 

 Abyste tedy věděli, kam se jít podí-
vat a na koho:

 Je-li libo trochu noisu zastavte se:
 6. 5. samozřejmě na Majálesu, kde 

NAAB postaví stan na Sokolském ostro-
vě, kde budou ve chvílích ticha na main 
stage, hlučit spoustu kapel, a až bude 
po všem, začne NAAB DISCO.

17. 6. ve Velbloudu: Psychofagist (Itá-
lie, freejazz core grind) + MBTF

 Je-li libo trochy poezie, lidských práv 
a hudby v ulicích, sledujte, co pro vás 
chystá Hukot:  

 19. 5. můžete opět navštívit Literku 
– bude tam na vás čekat Petr Váša na 
pátém Literárním večeru Na dně a s ním 
i další mladí umělci.

 16. 6. poslední předprázdninový Li-
terární večer Na dně, s číslem šest a s  
Karolínou Kamberskou a záplavou svěží 
poezie. 

 A budete-li mít na konci školního 
roku chuť vyběhnout ze škol a běhat po 
ulicích, Hukot pro vás přichystá Buskers 

fest (busking je označení pro jakékoli 
pouliční vystupování – ať už hudební, 
divadelní či třeba artistické; vystupující 
člověk je potom busker). Hudebníky a 
divadelníky bude možné potkat napří-
klad Na Sadech, na Lannově třídě, na 
Náměstí Přemysla Otakara II. 

Z vystupujících nelze zmínit všechny, 
ale budete moci potkat divadlo Vosto5 
nebo kejklíře Slávka a také Cirkus Cer-
maque, který v minulosti vystoupil na 
Literárních večerech a budějovické pu-
blikum si získal.

 To vše 30. června. V případě nepěk-
ného počasí se program přesune do při-
lehlých kaváren a klubů.

 V případě nejasností sledujte strán-
ky www.naab.xf.cz a www.hukot-cb.cz.

Adéla Sovová
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 POSLEDNÍ SLOVO

„Jdeš na další levl, měl bys už kástnout 
další resurekšn? Ne, radši ber ten sekáček 
plus třináct, tam budou silný obři…“ Zní 
vám to povědomě? Ne? Vítejte ve světě 
často zmagořených inťáků, kteří úmyslně 
promarňují léta sbíráním kartiček, žetonů 
a na letním táboře se nechávají zapsat na 
lukostřelbu. 

Familiérnějším názvem pro hry na hr-
diny je původní anglická zkratka „RPG“ 
(role-playing game), ovšem pro nezasvě-
cené znamená uklouznutí takového ter-
mínu mezi domorodými hráči neřízené 
zavalení desítkami dalších podobných 
označení.

Pro začátek je nejlepší zorientovat 
se ve třech světech rozdělených podle 
náročnosti na myšlení: ta první možnost 
nevyžaduje takřka nic než bezhlavé seká-
ní kolem sebe a občasné řešení takzva-
ných questů, tedy úkolů. Jde o počítačo-
vé RPG, z nichž nejznámější je World of 
Warcraft, čili WoW, o jehož účincích se s 
trochou nadsázky můžete přesvědčit v 
seriálu The Guild, kde se život partičky 
lidí točí kolem jejich společné hry natolik, 

že drtivá většina z nich žije trvale sama, 
v kuchyni použije nanejvýš topinkovač 
a pobírá dávky. Vzácnějším podtypem 
jsou o něco kreativnější hry textové, kdy 
je třeba umět uplatnit talent a v lepším 
případě i pravidla gramatiky; takové hry 
se nemusejí stahovat a odehrávají se vět-
šinou po domluvě v určený čas na cha-
tech, různých boardech nebo fórech.

Druhý typ hry na hrdiny je vhodnější 
pro aktivní nadšence, kteří své sny nadše-
ně přenášejí do reality. Takzvané LARPy 
(z „live-action roleplay“) neboli dřevárny, 
které jsou určené spíše pro vážnější čle-
ny spolků historického šermu, se mohou 
různit jak prostředím, tak žánrem a pou-
žívanými zbraněmi. Účastníky najisto po-
znáte už jen podle toho, že mají před akcí 
pomalovaný obličej, kolem krku mrtvou 
lišku a přes záda spolu s obrovským mo-
litanovým nebo dřevěným mečem dekl 
od popelnice alias štít — záleží na příbě-
hu. Ve valné většině případů si mezi se-
bou navzájem neříkají vlastním jménem. 
Do tohoto okruhu spadá i Mafie, které byl 
v minulém čísle věnován krátký článek.

Posledním typem jsou stolní RPG, no-
toricky známé jako „dračáky“. Jde o cosi 
jako již zmíněné textové RPG, ovšem je 
třeba umět při těchto sezeních rychle 
zareagovat, myslet logicky a mít štěstí v 
kostkách. Příběh vymýšlí a řídí takzvaný 
PJ neboli Pán jeskyně, který musí víc než 
kdokoli jiný umět improvizovat a popi-
sovat situaci. Pravidla se liší hru od hry, a 
tudíž není divu, že k tématu RPG her vy-
chází ročně hned několik příruček.

Ztráta ponětí o čase je běžným prů-
vodním jevem, nicméně „utíkání z rea-
lity“ má překvapivě mnoho zastánců a 
praktiků i mezi vzdělanými lidmi. V her-

ních kruzích kolují takové historky, jako 
když důchodci, domáhajícímu se pří-
slušných papírů, vyrazili v následujícím 
pořadí dech vysokoškolský profesor, ve-
litel městské policie a vyhlášený chirurg, 
když před ním nechápavě snímali helmy, 
chřestili brněním a ptali se, co má s jejich 
nevinnou hrou za problém.

„Na vysoké už slohovky nepíšeme. 
Někde se vybít musím,“ snaží se Sindúal 
(20) objasnit oblíbenost textových RPG 
zvláštně mezi amatérskými spisovateli. 
Od RPG her nakonec vystartovala hvězd-
ná dráha i autorů jako například Marcus 
Heitz. Další bezesporu zábavnou součásti 
světa her na hrdiny je vymýšlení postavy, 
s níž se můžeme buďto ztotožnit, nebo si 
naopak vytvořit zcela neotřelý charakter. 
Protože se liší i věková hranice (od jede-
nácti let se mladí pisatelé už dovedou 
chytit a vést smysluplnou dějovou linii), 
nabízí se otázka, jestli je postava cílem 
nebo cestou. Někteří hráči si záměrně 
„vyrábějí“ postavu nedokonalou, aby jim 
déle vydržela ke hře, v kontrastu s typic-
kým nováčkem v oboru, který si ve fanta-
sy prostředí za každou cenu chce navolit 
nabušeného bojovníka-mága ovládající-
ho šest jazyků a schopnost usmažit vejce 
pouhým pohledem.

Problém nastává, když se někdo do 
hraní zabere natolik, že se nedovede 
odtrhnout. Zvlášť počítačové RPG jsou 
proslulé svou silnou návykovostí. Pokud 
někoho takového znáte, zkuste ho se-
známit se zbývajícími dvěma typy her: 
docela příjemným způsobem vyvažují 
jak tělesnou aktivitu a kontakt s reálnými 
lidmi v případě dřeváren, tak kreativitu a 
umění řečnit nebo psát v případě sezení 
Dračího doupěte.             Monika Kocinová

zahrajme si na hrdiny

Caesar nebo Cato
Děsivý titulek slibuje hororově nudný 

exkurz do toho nejnezajímavějšího dávno-
věku. Ale kdepak, jde o téma aktuální vždy 
a obzvláště nyní, v době úpadku české i ev-
ropské politiky. 

Oba muži z titulku stáli v 1. století před 
Kristem na opačné straně politické arény. 
G. Iulius Caesar jako populista, snažící se 
stát se jakýmkoliv způsobem prvním mu-
žem  Říma a celého civilizovaného světa. 

M. Porcius Cato Minor (vnuk Catona 
Censoria, toho, co pořád opakoval „Ostat-
ně soudím, že Kartágo musí být zničeno.“) 
jako konzervativec, který chtěl zůstat jed-
ním z mnoha, již v rámci ústavy poctivě 
soupeří o přízeň sobě rovných občanů. 

Caesar úplatkář obcházející zákony, 
Cato neúplatný a přesvědčený, že zákony 
se musí dodržovat a měnit rozvážně a ni-
koli ohýbat podle toho, jak se komu hodí.

Historií dodnes září Caesarovo jméno, 
neboť to on v jejich celoživotním zápase 
zvítězil. Cato raději spáchal sebevraždu, 
než by se mu poddal, a jako poražený 
zčásti upadl v zapomnění. Caesar dodnes 
fascinuje, neboť se stal výjimečným. Který 
pubertální hoch od starověku dodnes by 
v koutku duše netoužil stát se Caesarem? 
Jenže pak vyroste a zmoudří a zjistí, že Ca-
tonovy hodnoty mají větší a trvalejší cenu. 

Že je lepší, když si vás lidé váží, než když 
se vás bojí nebo když si je musíte kupo-
vat. Že je lepší než se šplhat na vrchol po 
zádech ostatních a vysloužit si tak jejich 
opovržení a nenávist, zůstat zdrženlivým   
a poctivým a získat si raději jejich úctu.   

Někteří hoši ale takto nedozrají a pak 
uvádějí i v dospělosti mezi svými vzory 
Caesara nebo třeba Napoleona (jako VB z 
VV) - toho Caesarova následovníka z před-
moderní doby, obestřeného toutéž roman-
tickou rouškou historie, která milosrdně 
zakrývá cenu jejich výjimečnosti v podobě 
stovek tisíc mrtvých lidí. 

Takoví lidé pak bezelstně prozrazují, že i 
oni jsou pro svou výjimečnost schopni udě-
lat cokoli. I v dnešní politice proto platí: ra-
ději méně „Caesarů“ a více „Catonů“. Těch 
nikdy není dost.                                     Milan Brabec

A spala jsem až do oběda.  Plná oče-
kávání obřího francouzského stolování 
jsem si přivezla nenaplnitelný český 
žaludek a čekala šneky nebo aspoň 
žabičky. Z kuchyně zavanula neidenti-
fikovatelná vůně. Na stole přistála pá-
nev s bílými kousky, od každého kou-
kal oranžový camfourek jako pařátek. 
Chutnalo to asi jako kuře střižené rybou 
a šnekem. Bylo to bílé a hutné jako kuře, 
chutnalo jako ryba a dolu to šlo pomalu 
jako šnek. 

Z každého rohu mého nového pří-
bytku na mě mrknul alespoň jeden 
pavouk, říkajíc Tady bydlím já. Z bez-
pečnostních důvodů jsem tedy necha-
la kufr uprostřed místnosti a přesunula 
většinu jeho obsahu na polici ve skříni. 
Ta almara vrzala jak moje kolena. 

Paříž – Eiffelovka, Notre Dame. Ještě 
předtím předat řediteli bonbons a za-
balený obří kalendář. Ředitel pozdravil, 
převzal, zamával a odešel. Madam zva-
ná Jullian nás uvítala, posadila na bus 
a nechala samotné dojet do Chantilly. 
Tam na vlakovém nádraží čekalo stádo 
Australanek (později z bezpečnostních 
důvodů nazývaných Klokanky) a paní 
jménem Fabian. Rozdala nám lístky a 
všechny jsme se na vteřinku zamysle-

ly, jestli slovesem composter opravdu 
myslí kompost. Nemyslela. 

Dojely jsme do Paříže. Ačkoliv to tak 
vůbec nevypadalo. Po kličkování pa-
řížským metrem a zázraku nastoupení 
do jednoho vagonu jsme vystoupily na 
náměstí Trocadero. Ze začátku jenom 
malé kavárničky s nejlevnějším jídlem 
okolo šesti euro. První znak přítomnosti 
Eiffelky: tmaví zvoniví prodejci milionů 
malých věžiček v barvách tak hrozných, 
že preventivně Evropanovi nabízeli 
jen stříbrnou, zlatou a měděnou. Tři za 
euro, šest za euro, velká za pět. Všichni 
překupníci čtyři metry od sebe, a že jich 
tam bylo. Druhý znak blížícího se šoku.

Kdybyste na mě bafli, takhle bych se 
nelekla. Eiffelovka na mě vykoukla pří-
mo, bez váhání mě bacila po čumáku, 
až jsem se zapotácela. Pak  to bylo lepší, 
šok přešel v úžas a všichni jsme připo-
mínali Japonce.

Potom jsme různými ztrátami času 
jako třeba ,,obědem“, který bych spíš 
považovala za menší přesnídávku pro 
kojence, nebo čekáním na Klokany za 
každým památným stromem, nestihli 
Notre Dame. Profrčeli jsme kolem ma-
lých obchůdečků podél Seiny a upalo-
vali na vlak. Dojeli jsme až domů, dali si 

večeři a pak šli spát. Idylka.
Celý další týden jsme se snažily flá-

kat, jak jen to šlo. Chápejte, výlety do 
Paříže – kde se někteří dokázali na tak 
dlouho zadívat do výloh, že jim ujel vlak 
(ano, Bohém), a někteří natáhli čumák a 
narazili si koleno (ano, já).

Nevzpomenu si už, kdy to bylo, ale 
kupodivu jsme měly i vyučování. Údaj-
ně to měly být hodiny francouzštiny, ale 
roztomilý stařík přeskakoval z fj do aj      
s takovou hbitostí, že mozečky čerstvě 
zvyklé na galský rytmus nebyly schop-
né cokoliv zpracovat. 

Byl vskutku rozmilý. Když v článku 
o šnecích narazil na výraz ,,východní 
Evropa“ jasně na nás ukázal prstem a 
pohlédl na Klokanky s důrazem učitele 
přírodovědy na exkurzi v zoo. Ale to je 
tady ještě docela normální. Ovšem když 
20 let po revoluci v zemi vzdálené tisíc 
km neví, jestli máme svobodu, nebo 
jsme jim sem emigrovali na dobro, tak 
je to kapku smutné. Dokonce se na-
jdou i tací, kteří si myslí, že u nás přece 
nemůžeme mít Facebook – nemáme 
přece elektřinu a jezdíme na koních a 
povozech. Fakt, že většina lidí netuší, že 
Československo neexistuje, to je detail.

Iveta Bartošová

Francouzské listy: druhý díl reportu 
budějovické studentky z městečka Senlis

Česky vyšel v březnu další ze zatím nepočetných takzvaných  steampunko-
vých románů, které se z pochopitelných důvodů těší čím dál větší oblibě. 

Svět se řítí do první světové války, konflikty mezi industriály a darwinisty sílí 
a dívky odmítají sedět doma se založenýma rukama. Když je v Sarajevu spá-
chán atentát na Ferdinanda, arcivévodovu synovi jde najednou o život a Evro-
pa upadá do chaosu. 

Nápaditý Leviatan obsahuje prvky bio- i cyberpunku a samozřejmě se v nej-
lepším duchu drží parních technologických „vymožeností“ v duchu 19. století. 
Ani cit pro napětí není Westerfeldovi cizí, přičemž spolu s ilustracemi Keitha 
Thompsona tvoří pro nadcházející rok tato série velmi nadějného tahouna li-
teratury pro mládež.                                                                                             Monika Kocinová

Scott Westerfeld: Leviatan

POzOr!!!         SOUTěž!!! 
NavrHNěTE LOGO STUdENTSKÉHO ParLamENTU
Studentský parlament je novým poradním orgánem vedení města, v němž jsou zastoupeni studenti českobudějovických středních 
škol. Vítězný soutěžní návrh loga se stane součástí internetové prezentace parlamentu na Facebooku a webových stránkách města.

Svůj návrh loga pošlete do 20. května na e-mail brabecm@c-budejovice.cz. Uveďte své jméno, bydliště a školu, a také kontakt.
Návrhy musí být ve formátu JPEG, počítačově zpracované (naskenovaná kresba nestačí).

Soutěž není určena profesionálním grafikům, zúčastnit se jí mohou pouze studenti středních škol, nejvýše letošní maturanti. 

Vítěz získá hodnotné ceny.  Zároveň poskytuje své logo k bezplatnému užití pro účely prezentace a propagace parlamentu. 

VÍCE INFORMACÍ NA FACEBOOKOVÉ STRÁNCE „STUDENTSKÝ PARLAMENT ČESKÉ BUDĚJOVICE“


