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 Vážení čtenáři,
 minule se s vámi naposled rozloučil Petr Kuthan, a to znamená, že v tomto čísle 
vás poprvé vítám já. Kromě bývalého šéfredaktora se loučí i několik věrných redak-
torů. Jejich poslední slova můžete vidět na stránkách Vedneměsíčníku. Ovšem zů-
stávající a noví redaktoři mají také mnoho témat ke psaní. Vždyť za námi je majáles 
a před námi léto plné kultury.  
 Nutno říct, že budějovický majáles se letos skutečně vydařil, dokonce se stal nej-
rozsáhlejším festivalem v republice. Ohlédneme se za ním a přinášíme rozhovor ne-
jen s králem, ale také největšími hvězdami majálesu, hip-hopovou legendou Katem 
z Prago union, nebo dvěma hudebníky z kosmopolitní kapely N.O.H.A., Čechem Phi-
lipem Nohou a New Yorčanem MC Chevym. 
 Také je třeba nezapomenout, jak unikátní a jedinečný máme majáles v Budějovi-
cích. Jen zřídka se vidí, že skupina studentů, převážně středoškoláků, vytvoří tak ve-
likou a skvělou akci, zcela neziskově a pro všechny zadarmo. V našem městě se to 
děje každoročně a bereme to pomalu jako samozřejmost. Proto nerad občas slyším 
takové názory jako „proč tady není majáles jako v Praze nebo v Plzni.“ Pražský ma-
jáles je komerční záležitost a může si tudíž dovolit větší rozpočet, to si málokdo uvě-
domuje, přesto má rok co rok skoro stejný program českých mainstreamových ka-
pel, o nehudební scéně nemluvě. Važme si toho, co máme.
 Ale abychom se nezasekli někde v minulosti, na jaře. O letních prázdninách vás 
čeká mnoho dalších festivalů, jejichž přehled naleznete dále.  Přečtěte si i závěrečné 
vydání rubriky retro, věnované tentokrát letům končících 00, aneb desetiletí, které 
se sice nezdá, být tak daleko, přesto je a bude taky jenom historií.
 Svým prvním entrée se s vámi loučím až do září, kdy se Vedneměsíčník, v souvis-
losti s obměnou redaktorů, představí v novém kabátě.

                                                                                 Příjemné čtení přeje Tomáš Erhart, šéfredaktor
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 Nejvyšší čas koupit si lístky a zabalit spa-
cák, protože období letních festivalů se 
vším všudy už se kvapem blíží. Konec kon-
ců, kdo by si aspoň jednou za  rok nechtěl 
do  sytosti užít hudby, dlouhých letních 
nocí a  piva v  kelímcích. Pokud jste se ale 
ještě nerozhodli, pro jaký festival obětovat 
své křehké prasátko, připravila jsem pro vás 
krátký výčet toho, na co všechno se v  létě 
můžeme těšit.
 Začnu událostí s  tak trochu poetickým 
názvem. Noc plná hvězd svým obsazením 
také jistě potěší, headlinery se totiž sta-
li legendární Mr. Big, kteří tu nehrají popr-
vé ani naposled. Dále jsou to Gamma Ray, 
jejichž vyhrávky by měl znát každý kytaris-
ta a mohla bych ještě pokračovat. Raději se 
ale přesvědčte sami, od  24. do  25. června 
v Třinci na fotbalovém stadionu Třinec-Bo-
rek. (http://www.nocplnahvezd.cz/)
 Všichni jistě známe už léty prověře-
ný rock for People, jenž letos nabídne 
opravdu hodně kvalitní muziky. Věřím, že 
jen zmínění jmen jako jsou Paramore, Sum 
41, ale i  čeští Kryštof a  Sunshine přiláka-
jí spoustu fanoušků. Stačí si jen koupit jíz-
denku do Hradce Králové a ve Festival par-
ku si od 2. do 5. července užít mnoho zába-
vy za málo peněz, zhruba za necelé 2000 Kč. 
(http://www.rockforpeople.cz/) 
 Pokud preferujete domácí skupiny a zá-
roveň rádi poznáváte krásy naší vlasti, jistě 
už jste dávno hrdými majiteli lístků na kul-
turní festival České hrady. Jestli ne, po-
měrně levné vstupenky, s  kterými se bě-
hem celých prázdnin dostanete do  všech 
koutů republiky a  poslechnete si kapely 
jako Divokej Bill, novopečené Nightwork, 
ale například i  idola dívčích srdcí Tomáše 
Kluse. (http://www.ceskehrady.cz/cs/)
 Velice oblíbeným festivalem se stal 
za posledních pár let Open air musicFest 
Přeštěnice, jehož „obsazení“ opět můžu 
jen doporučit, především tedy lidem, co 
mají hlouběji do kapsy a jejich hudební styl 
není nijak vyhraněn. Do  Přeštěnic sváží 8. 
až 11. července hudební nadšence autobus 
z Milevska zcela zdarma. (http://www.pres-
tenice.cz/)
 Nekonvenčnost a  zcela odlišné hudeb-
ní představení vám může nabídnout již tra-
diční festival Colours of Ostrava. Jestli-
že chcete poznat nové kapely a jste ochot-

ni si připlatit, jistě vás neodradí ani del-
ší cesta na Ostravské Výstaviště Černá lou-
ka ve dnech od 14. do 17. července. Kdo se 
zúčastnil Majálesového vyvrcholení v pátek 
večer, hudba skupiny N.O.H.A. pro něj může 
být dalším důvodem, proč jet právě na ten-
to festival. (http://www.colours.cz/)
 Musím říct, že rockoví nadšenci si letos 
opravdu užijí, 14. až 17. července se na ně 
totiž chystá masters of rock v areálu likér-
ky Rudolf Jelínek ve  Vizovicích. O  zábavu 
bude tedy jistě postaráno. Na letošním roč-
níku nám zahrají skvělí Twisted Sister, Hel-
loween, švédští Hammerfall, Guano Apes, 
ale těšit se můžeme třeba i na staré známé 
Tři sestry. Na tyto a mnoho dalších kapel si 
tentokrát musíte připravit přesně 1150 Kč. 
(http://www.mastersofrock.cz)

 Kdo neholduje tvrdým kytarovým riff-
ům, ale spíše si rád zaskáče do rytmu ska, 
mohl by ho zaujmout neméně známý fes-
tival mighty sounds, jehož kapely vás ur-
čitě nenechají jen tiše poslouchat. Vsadím 
se, že kapely jako Prague conspiracy, An-
ti-Flag nebo i  čeští Sto zvířat nás ani letos 
nezklamou. Lístky koupíte za  necelou tisí-
covku a do Tábora na letiště Čápův dvůr to 
taky nemáme daleko. (http://www.mighty-
sounds.cz/)
 Neobvyklé, nicméně kvalitní obsazení 
kapel nám v létě nabídne už 19. ročník fes-
tivalu Benátská noc, na kterou si však mu-
síme počkat do 29. července. Během tří dnů 
se na stagi objeví Dream Theater, Clawfin-
ger, provokativní Scooter a  také spoustu 
slovenských a českých kapel. Ačkoliv si bu-
dete muset sáhnout trochu hlouběji do ka-
pes, za  tu hudbu, ale i úžasnou atmosféru 
na  Malé Skále v  Českém ráji to rozhodně 
stát bude. (http://www.benatskanoc.cz/)

 Další skvělé zážitky nám slibuje mul-
tikulturní festival Sázava Fest, na  kte-
rém letos od 4. do 7. srpna vystoupí mno-
ho osvědčených kapel, jako jsou například 
britští Hurts, The Kosheen a německo-fran-
couzští Irie Révoltés. Jak se dočteme na we-
bových stránkách, těšit se můžeme i na nej-
krásnější dívky, takže 900 Kč najednou ne-
vypadá vůbec draze, že? Kromě toho, areál 
Zelený ostrov v Benešově je odsud jen dvě 
hodiny vlakem. (http://www.sazavafest.cz/)
 Pořádnou dávka kvalitní hudby na  nás 
také čeká 11. a 13. srpna v Lounech na letiš-
ti Panenský Týnec. Jistě nezapomenutelný 
Open air Festival má letos opravdu co na-
bídnout. Nejdříve nás svými rytmy dosta-
nou Chemical Brothers a kdyby ani ti nepo-
mohli, atmosféra při koncertu Good Char-
lotte rozhodně nikoho v  klidu nenechá. 
Opravdoví fanoušci si mohou koupit VIP lís-
tek, který je ovšem o  100% dražší. (http://
www.openairfestival.cz)
 Jestliže vám při koncertu nevadí větší 
fyzická únava a  nebojíte se kovových špi-
ček na botách doktora Martense, zajeďte si 
11. srpna na tři dny do Josefova na Brutal 
assault. Obsazení kapel, které sem letos 
přijedou z  13 zemí, nás nemůže zklamat. 
Mezi známější kapely bych tentokrát zařa-
dila třeba Motörhead nebo Sepulturu, ale 
mnoho dalších (nejen) hudebních zážitků 
je zaručeno. Ceny lístků se pohybují kolem 
1300 Kč. (http://brutalassault.cz/cs/)
 Blížíme se ke konci prázdnin, takže na zá-
věr tu mám něco pro fanoušky hip hopu. 
Od  18. do  20. srpna se ve  Festival Parku 
v  Hradci Králové odehrává přesně 10. roč-
ník festivalu Hip Hop Kemp, takže pro tuto 
příležitost si pořadatelé zajistili osvědčená 
jména, jako jsou Pio squad, Moja reč, Indy 
a Wich, která jistě přilákají spoustu lidí. Jest-
liže mezi ně patříte i vy, připravte si zhruba 
2000 Kč. (http://www.hiphopkemp.cz/)

 Doufám, že vám tento výčet (a věřte, že 
je ještě velice stručný) českých festivalů po-
může rozhodnout se, jakými koncerty si le-
tos zpříjemníte prázdniny, a ať už si bude-
te užívat beaty ve svých značkových teplá-
cích nebo se snažit nikomu neublížit v cir-
cle pitu, pořádně si to užijte. Let’s rock!

Markéta Dadáková

Letošní hudební festivaly aneb léto plné muziky!

fashion weekend 
 První Fashion Weekend v Českých Budě-
jovicích a já budu u toho, no páni! Ovšem 
moji první reakci a  vlnu euforie splách-
lo probuzení do  promočeného pátečního 
rána. Řádně jsem si prostudovala program 
a  informace o  designérech a  vydala jsem 
se do města s nadějí na trochu toho slunce 
a zážitek z venkovní módní přehlídky. Mu-
sím podotknout fakt, že píle, kterou jsem 
vynaložila na vštípení si informační brožu-
ry, byla naprostou ztrátou času a  energie; 
program se v důsledku nemilosrdného po-
časí měnil každou minutu. A  co se nesta-
ne. Vesnický internet holt neustál čtvrteční 
bouřku a já byla vydaná na milost a nemi-
lost svého detektivního instinktu. Původně 
zamýšlený výlet na Sady měl svou koneč-
nou zastávku až na budějovickém náměs-
tí před hotelem Zvon, hned vedle provizor-
ního kobercového mola. 
 Zklamalo mě molo svou délkou, teda 
spíš krátkostí a rozzuřila jsem se nad neor-
ganizovaností diváku. I  přestože jich bylo 
proti registrovanému počtu minimum, 
tlačili se k  centru dění tak, že pro model-
ky zbyl prostor pouze o šíři červeného ko-
berce, a já viděla z každého modelu zhru-
ba to, co zvládne vaše oko zachytit z dráhy: 
modelka vstupuje na molo – nic – dva metry 
chůze – zase nic – a další dva metry na mo-
delčině zpáteční cestě. 
 Naopak kladem přehlídek bylo zasazení 
plnohodnotných žen do  rolí modelek na-
místo unifikovaných siluet. Tyto ženy roz-

ličných věků, výšek a typů postav byly oce-
ňovány po každém svém vstupu na molo 
hlasitým aplausem.
 Na  pátečním mole jste mohli vidět na-
příklad modely Petry Brzkové nebo Mirky 
Horké. Já jsem si vybrala přehlídku znač-
ky Nicole Matéffy a Japanese Street Fashi-
on od Karolíny Koubové. O autorce značky 
Nicole Matéffy jsem se v brožurce dočetla 
toto:  „Představuji svou novou kolekci s ná-
zvem Vnitřní světy. Tvořím pod vlastní znač-
kou s  láskou a  hravostí již od  roku 1999. 
Oděvy se vyznačují ručním zpracováním 
a vyzývají k rozletu do světa.“ Autorka, stej-
ně jako její kolekce, která byla doprováze-
na zvuky instrumentu didgeridoo (decho-
vý hudební nástroj australských domorod-
ců), vypadala velice vesele a rozverně. Ale 
i ve Vnitřních světech jsem našla střízlivější 
kousky vhodné pro běžné nošení. Poté ná-
sledovala kolekce Karolíny Koubové, stu-
dentky Česko-anglického gymnázia v Čes-
kých Budějovicích. Jak sama říká, tato pře-
hlídka je jejím debutem, prozatím šila pou-
ze pro své kamarádky. Autorka si dokonce 
svou kolekci okomentovala stručným vý-
kladem ke každému modelu. A pokud vás 
japonská móda ulice či stejně inspirova-
né doplňky zaujaly, můžete si Karolínu, tak 
jako jsem to zkusila já, vyhledat na  Face-
booku a prohlédnout si její výtvory z fima 
(polymerová modelovací hmota).
 V  sobotu ráno jsem si přivstala a  jela  
 

Za vším hledej déšť
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Poslední vzkaz čtenářům? 

   Ač jsem vedl filmovou rubriku, 
nebudu vám doporučovat výlet 
do Varů ani nejnovější robotí orgie 
od  Míši Baye. To jsem dělal pořád. 
Vzkázal bych vám to, co mě Vedne-
měsíčník naučil. Nebojte se být ak-
tivní a  angažujte se ve  věcech ve-
řejných. Vyplatí se to. Vždycky. Ne-
existuje totiž nic horšího než pasiv-
ně konzumující středoškolák. Tak. 
Moralisticky mentorská chvilka je 
za  mnou, tudíž… Běžte na  Super 
8, Strom života a X-Meny! Budou to 
hity.

Jan Škoda

Neříkej, co si myslíš, ale mys-
li na  to co děláš, však nedělej, co 
myslíš. Přátele prověřuj, ty prověře-
né pak obručí z oceli připni si k srd-
ci, leč nepodávej ruku na  potká-
ní a drzé floutky drž si od těla. Když 
nevyhneš se rvačce, rvi se tak, že 
všichni rváči vyhnou se pak tobě!  
Ber každou radu, žádnou nedávej, 
na  šatech nešetři, oblékej se dra-
ze, vkusně, ne však výstředně, vždyť 
podle šatů poznáš člověka. A  pře-
devším, buď vždy věrný sám sobě, 
z  čehož jasně, jak den z  noci ply-
ne, že nikoho sám nezradíš. Když to 
může radit Polonius Laertovi, mohu 
to čtenářům vzkázat také.  Jo a užij-
te si prázdniny!

Adéla Sovová

    Víte, tohle je už několikátá ver-
ze toho, co bych vám chtěla vzká-
zat a  já osobně doufám, že posled-
ní, protože se u toho bavím asi jako 
u  maturitního slohu. Znáte to, člo-
věk by chtěl napsat něco chytré-
ho, ale pak mu dojde, že to stejně 
nikdo nečte. Už tolikrát jsem psa-
ní do VDMka chtěla vzdát, ale když 
vám někdo pochválí článek, dosta-
ví se p ocit zadostiučinění. Takže 
bych vám asi chtěla vzkázat, aby jste 
nás dál četli a nezapomněli nás i čas 
od času podpořit. 

Markéta Frouzová

do města natěšena na novou várku inspira-
ce, ovšem déšť měl se sobotou úplně stej-
né plány jako s  pátkem, a  proto byly veš-
keré přehlídky vzhledem k počasí přesunu-
ty do odpoledních hodin.  Půldruhé hodin-
ky jsem si prohlížela výtvory v galerii Měsíc 
ve dne, která se pro tento víkend změnila 
v jeden z místních bazarů, a musím se při-
znat, že poté jsem naprosto neortodoxně 
zabloudila i do konfekčních řetězců na Lan-
nově třídě a koupila si deštník.
Fanoušek alternativních kousků a fimo do-
plňků se ze mě asi nikdy nestane, proto ta-
kové poklady jako náušnice kuřecích a mo-
týlích tvarů od  značek Loslosos a  Tvom 
či organzové kabátky od  Eatme, zůstaly 

na svém původním místě... 
 Sobota odpoledne, hurá funguje mi in-
ternet. Musím pochválit spoluorganizátor-
ku akce Lenku Houskovou, která aktualizu-
je, co to jde, a dává o všech změnách vědět 
na Facebooku. 
 A co říci závěrem? Asi to bylo způsobe-
no mizernou docházkou nebo možná tím 
uplakaným ostrovním počasím, ale musím, 
ač nerada, konstatovat, že moje očekávání 
v designový boom, se smrsklo v  jen tako-
vé malé bum. A rada na závěr: organizáto-
ři, příští rok koukejte podplatit počasí, a ty, 
Dito, si pořiď kvalitní router. 

Dita Penzová
foto: František Nárovec

 Jestliže víření jasných barev je oby-
čejně považováno za jev působící opti-
misticky, pak obrazy ruské malířky Na-
tálie Gončarovové fungují jako výjimka 
potvrzující pravidlo. Výstava jejích děl 
ve Wortnerově domě Alšovy jihočeské 
galerie jen hýří nejrozmanitějšími od-
stíny, ale přesto jako by se v jejich stínu 
ukrývala odcizenost, hořkost a snad ja-
kási zvláštní ztracenost.
 Z  představitelky ruské avantgardy, 
jejíž dílo z  let 1905-1940 je zachyce-
no na více než 150 plátnech, sálá nejen 
touha, ale přímo bytostná potřeba zob-
razit své obavy, myšlenky a  přání, pře-
vést je do podoby, v jaké se nyní nachá-
zejí v  prostorách galerie. Ponuře poe-
tická atmosféra je více či méně patrná 
v  celé její tvorbě, místy lehce překrytá 
ironickou nadneseností, výsměchem 
idylickému životu, po  kterém možná 
sama kdesi v  snad již zapomenutém 
koutku duše toužila.
 Její cesta od malby konkrétní k mal-

bě kubisticky abstraktní byla načas pře-
rušena množstvím realistických por-
trétů španělských žen. Co jí tak zaujalo 
na  strohosti přísného katolického Špa-
nělska? Byl lehký smutek v  očích por-
trétovaných záměrem, skutečně se po-
nořila pod závoj chladu, odhalila potla-
čované emoce? Ženy obecně tvoří vel-
mi častý námět jejích obrazů, všechny 
spojuje určitá aristokratická podlouh-
lost, ale zároveň se topí v anonymitě.
 Nezanedbatelnou část výstavy před-
stavují také návrhy baletních kostýmů 
a  divadelních opon. Fascinujícím způ-
sobem maluje kostýmy na míru charak-
terům jednotlivých postav, využívá folk-
lorních prvků a přitom stále neztrácí nic 
ze své všudypřítomné osobitosti. 
 Krátce před prázdninami ruskou fu-
turistku vystřídá česká výtvarnice Iva-
na Lomová, jejíž práce budou v  galerii 
k nalezení po celé léto – od 30. června 
do 4. září.

text a foto Šárka Tůmová

Chmury v barvách duhy

Ve  Slavošovicích u  Českých Budějovic 
vzniklo loni Malé Muzeum piva. Nebylo 
by to nic neobvyklého, ovšem kdyby jej 
nevlastnil třiadvacetiletý sluchově posti-
žený truhlář Jan Adamík.  Sbíráním piv-
ních lahví  se začal zabývat už před de-
seti lety. Tehdy, když mu bylo třináct let, 
se mu zalíbila tatínkova pivní láhev. „Líbi-
la se mi barevná etiketa,“ vysvětluje Ada-
mík. 
 Postupně se pak ze zalíbení stala sbě-
ratelská vášeň. „Nejdřív jsem sbíral jen 
lahve a plechovky,“ vzpomíná Jan. Po ně-
jaké době ho ale napadlo, že by mohl 
sbírat i  jiné předměty, související s  kon-
zumací a  výrobou piva. Proto dnes mů-
žete v  jeho muzeu, kromě stovek lah-
ví, také nalézt sbírku pivních tácků, pod-
nosů, přepravek, víček, otvíráků a  mno-
ho dalšího. Jeho muzeum se řadí k  nej-
větším v  jižních Čechách a  kromě  expo-
zice zde ve vybraných dnech můžete za-
kusit i ochutnávky různých druhů piv ev-
ropských pivovarů. Ceník ochutnávek  je 
vždy k dispozici v muzeu.
 Samotná budova  muzea je býva-
lý koloniál, který si minulý rok Jan Ada-
mík s  pomocí své babičky od  obce pro-
najal za 1 500 korun ročně. Poté jej opra-
vil, a  jelikož je vyučený truhlář, vyrobil si 
sám i poličky a regály, na kterých exponá-
ty stojí.  
 „Bylo to mnoho práce, ale dělal jsem 
to s radostí,“ vzpomíná Jan. 
 Nyní plánuje, že si pronajme i  další 
prostory a  rozšíří tak svou sbírku. „Už se 
mi to sem nemůže vejít, tak některé věci 
musí ležet na zemi nebo pod pultem,“ po-
pisuje současný stav muzea. Pronajmutí 
dalších prostor i nákup nových exponátů 

ho prý bude stát dost peněz, ale to ho ne-
mrzí. „Lahve zase až tak moc nestojí, nej-
dražší je vybavení kolem muzea a samo-
zřejmě nájem,“ objasňuje. Jedna lahev jej 
po internetu přijde prý zhruba na dvacet 
korun plus poštovné. „Některé vzácnější 
předměty samozřejmě stojí víc, ale s tím 
se počítá,“dodává.  Pokud vše půjde tak 
jak má, na začátku příštího roku by mělo 
být vše kolem rozšíření muzea vyřízené. 
„Provoz to ale nijak neohrozí,“ uklidňuje 
Jan. Podle něj stačí probourat jen zazdě-
né dveře. „Vedle je další zhruba stejně vel-
ká místnost,“ vysvětluje.
 I navzdory svému postižení je zcela so-
běstačný. „Celé to byl můj nápad. Sběra-
telstvím počínaje, muzeem konče,“ říká. 
A prakticky vše si zařizuje sám. Láhve prý 
shání, kde se dá. Od příbuzných ze Švéd-
ska, po  internetu přes nákupní portály 
Aukro a E-bay, nebo když vyrazí na dovo-
lenou do zahraničí. Má kontakty na ostat-
ní sběratele z  Evropy i  Ameriky. Jezdí 
na pivní festivaly, zkrátka, zajímá se. 
 „Ve  své sbírce mám lahve z  mnoha 
zemí světa, například ze Švédska, Ame-
riky, Německa, Jihoafrické republiky, sa-
mozřejmě i  z  Čech a  mnohých dalších 
míst,“ upřesňuje.  V  muzeu můžete na-
jít  také lahve z  dob  Rakousko-Uherska, 
nebo první republiky.
 Malé Muzeum  piva je otevřeno 
od dubna do listopadu, každý den od 17 
do  20 hodin. „Protože ale bydlím hned 
naproti, mohou mi zájemci dát vědět do-
předu pomocí SMS, kdy by chtěli přijet 
a  já se s nimi pak domluvím,“ upřesňuje 
Jan. Je tedy možné přijít mimo uvedenou 
otvírací dobu. Vstupné je dobrovolné.

František Linduška

Od uCHa K Pivu

 ...protože je v  nich celý svět. Leží 
na  policích a  na  podlahách, jsou osa-
mocené a opuštěné. Padá na ně prach, 
špitají si a  šustí svými stránkami. 
Možná je máte někde ve  skříni nebo 
na půdě, zaprášené a smutné, že je ni-
kdo nečte. Pomozte jim – odneste je 
do antikvariátu!
 V centru města najdete tři takové ob-
chody plné papíru a  inkoustu. Všech-
ny jsou kouzelně útulné, voní to v nich 
po barvě a starých deskách, před vcho-
dy leží krabice knih s  ohnutými rohy. 
Možná kolem nich občas projdete a ani 
si toho nevšimnete.
 Jeden antikvariát se nachází na  ná-
městí Přemysla Otakara II. v Domě umě-
ní. Projdete pod modrým obloukem, za-
tlačíte na těžké dveře s nápisem „Každý 
den otvíráme přesně v devět, bez ohle-
du na  to, kolik je hodin.“ a  jste uvnitř. 
Po  levé ruce jsou narovnány nejnově-
ji vykoupené knížky, vpravo pohledni-
ce v krabicích, za stolem naproti si vět-
šinou někdo čte. Mají tu fantasy i učeb-
nice, staré komiksy a gramofonové des-
ky. Pod oknem dokonce zelené křes-
lo, ve kterém si můžete listovat romány, 
tiše si pro sebe šeptat poezii nebo jen 
tak sedět a dívat se na řady a řady knih.
 Další postýlku knížek najdete za Čer-
nou věží. Knihy tam odpočívají hezky 

seřazené podle jmen jejich autorů, ved-
le nich tam také prodávají desky a po-
hlednice. Majitelé jsou ti samí lidé jako 
u antikvariátu na náměstí, velmi příjem-
ní a rádi vám pomůžou. Před vchodem 
nechybí židle s  krabicí starších vydání, 
od příruček radících, kterak slušně jísti, 
až po  detektivní příběhy z  dob našich 
babiček.
 Nebo se můžete vydat do ulice Čes-
ká, kde najdete obchod starými kniha-
mi spojený s rámařstvím. Ve výloze visí 
pohlednice a  ve  stojanu stojí velké vy-
dání Alenky v  říši divů. A  je jen málo-
kdo, kdo by si tady nenašel něco, co by 
ho okouzlilo, zaujalo, co by si chtěl vzít 
domů... Vzácnější exempláře jsou vysta-
veny za sklem, jiné knihy leží na policích 
a  hromadách po  celém krámu. Kous-
ky a útržky myšlenek, vymyšlené světy, 
fantazie ze slov.
 Knihy z antikvariátů jsou zvláštní. Na-
jdete v nich poznámky na okrajích strá-
nek, šmouhu od hlíny, ohnutý roh nebo 
pár podtržených vět. Kdosi je už četl 
před vámi, dotýkal se jejich stran, no-
sil je na různá místa. A teď znovu čeka-
jí v antikvariátech, až si v nich zase bude 
někdo chtít číst před spaním. Někdy se 
tam zastavte, přejeďte rukou po  hřbe-
tech knih a poslouchejte, jak vrní.

text a foto: Kateřina Straková

Staré knihy musejí být těžké... 

pokračování ze str.1
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Čím nalákat vás, čtenáře, abys-
te se stali budoucími přispěvate-
li? Hodilo by se říct, že díky Vedne-
měsíčníku získáte spousty nových 
zkušeností a zážitků, ovšem pro mě 
byly nejpříjemnější středeční schů-
ze plné klábosení a  diskutování 
o novém čísle. Také mám radost, že 
můj šuplík zaplnilo pár nových člán-
ků a doufám, že jejich čtení vás těši-
lo stejně tak, jako mě jejich sepsání.

Dita Penzová

Dlouhá léta odříkání, přemáhá-
ní a uzávěrek se ponalu ale jistě do-
kodrcala ke svému (či spíše mému) 
konci. Bylo to náročné.  Dali jste 
nám zabrat a nyni je na čase upnout 
svou pozornost na novou krev. Hod-
ně probděných nocí při čtení Ved-
neměsíčníku ( minimálně alespoň 
tolik, kolik jsme jich probděli my při 
jeho psaní), tak zní můj vzkaz vám. 

Petr Kuthan

 Nedávno naši školu poctila návště-
vou osobnost, jejíž jméno je dodnes 
úzce spjato se samizdatovou literární 
tvorbou a  hlavně s  manifestem Dva ti-
síce slov. Člověk veselý a nabitý energií. 
Spisovatel, jehož čeština stále svéhlavě 
žije svým životem – prozaik, fejetonista 
a  publicista, pan Ludvík Vaculík. Strávi-
li jsme s ním příjemné hodiny při bese-
dě nad jeho dílem, z kterého několikrát 
předčítal a  s  historkami a  vtipy, které 
v našich řadách vyvolávali výbuchy smí-
chu. A  protože Ludvík Vaculík také rád 
zpívá, beseda byla zpestřena mnoha jím 
oblíbenými lidovými písničkami.
 Spisovinář - toto spojení dvou slov 
a povolání je vlastně vymyšleno nemé-
ně známým spisovatelem Pavlem Ko-
houtem a pro Ludvíka Vaculíka se stává 
jakýmsi titulem. K našemu štěstí se ten-
to pán, i  přes svůj úctyhodný věk, ne-
chal přemluvit a  vypravil se na  návště-
vu k nám na Jirsíkárnu. A protože čeká-
ní na  jeho příjezd bylo některým z  nás 
dlouhé, vznikl za  tu dobu úžasný por-
trét tohoto spisovatele, stvořený štět-
cem mladé talentované malířky z našich 
řad - Báry Klímové. Ten tedy sloužil jako 
dosavadní náhrada jeho osoby.
 Ovšem když jsme se s panem Vacu-
líkem setkali konečně tváří v tvář, ve tří-
dě připravené k besedě, uvědomili jsme 
si, že temperament, který tomuto člově-
ku koluje v žilách, nelze ani slovy popsat 
ani vymalovat. S takovou smrští energie 
jsme tedy skutečně nepočítali! 
 Začalo čtení. Fejeton Vaculíkem vy-
braný hned na úvod glosoval nesnáze se 

zloději, a kterak jim možně či nemožně 
předcházet: „Vždyť on to není jen leda-
jaký zloděj! On doslova DĚJE ZLO!“, váš-
nivě se rozčiluje okradený autor. „A zlo-
čin jako takový lze eliminovat pouze sní-
žením počtu zločinců, no ne?“ Bohužel, 
připouští, realizace tohoto (z důvodů až 
příliš zřejmých!) u  nás pravděpodobně 
není možná.
 Z literárních žánrů má Ludvík Vacu-
lík rád právě fejeton, neboť v  něm, jak 
praví: „Mohu psát o  čemkoli a  jakkoli.“ 
Mimo této výhody podle něj poskytuje 
fejeton ale i blahodárný účinek na lidské 
vnímání, které je odjakživa zvyklé vše 
kritizovat a  rezignovaně problémům 
spílat – přitom podívat se na věc z druhé 

strany může být překvapivě osvobozují-
cí. „Víte, když napíši o něčem fejeton, zís-
kám tím pocit, že jsem nad oním spole-
čenským jevem sám za sebe zvítězil a už 
mě tím pádem nemusí dále trápit.“
 Při besedě s  tímto výjimečně bez-
prostředním člověkem si každý (nejen) 
literární nadšenec přišel na  své. Mini-
málně si zase o  nějaký kus rozšířil své 
obzory a  prožil dopoledne plné inteli-
gentního humoru, popřípadě si přinesl 
ku podpisu Vaculíkovu knihu, či se mu 
kniha stala odměnou za skvěle zarecito-
vanou báseň. Panu Vaculíkovi patří náš 
velký dík a doufáme, že to nebylo naše 
poslední setkání.

Tereza Pavelcová 

Na besedě se „spisovinářem“ 
Ludvíkem vaculíkem

 Zatím poslední knihou, která byla 
v  Českých Budějovicích v  rámci Lis-
tování představena, je kniha fyzikál-
ních bajek Straka v říši entropie. Herci 
Pavel Oubram a Věra Hollá si vystřih-
li role opice, pakoně, sysla, jezevce, 
králíka a dalších zvířat. Sama autorka 
knihy, Markéta Baňková, zastala při 
představení jedinou nezvířecí roli – fy-
zika, který vysvětluje fyzikální zákony 
skrývající se za příběhy. 

 Jaké to je vidět svoji knihu zpraco-
vanou v Listování?
Je pravda, že je to skutečně intenzivní 
pocit, ani jsem to nečekala. Když her-
ci představení zkoušeli, tak jsem byla 
úplně v úžasu, protože text, který jsem 
psala pro svoje děti a kamarády, doma, 
sama a  sdělovala jej jen tomu papíru, 
takže to byla dost soukromá věc, najed-
nou ožil na jevišti. Bylo to velmi zvlášt-
ní, protože to bylo, jakoby ta knížka za-
čala být trošku nezávislá na mně. Před-
tím jsem pilovala každé slovo, herci ob-
čas něco změní, což nevadí, ale hrají to 
i  trošku jinak, vyzní to trošku jinak a  já 
mám trochu pocit, že se mi to vymy-
ká z rukou, ale baví mě to, protože je to 
zase něco jiného. Vlastně jsem byla na-
jednou autor a zároveň divák. Byla jsem 
velmi zvědavá, jak knihu zpracují a bylo 
to hezké. Opravdu pěkné.

 Ve vašich bajkách se přátelí zvlášt-
ní dvojice zvířat, třeba pakůň s opicí. 
Vybírala jste je podle nějakého klíče, 
nebo to byla náhoda?
Trošku náhoda, ale taky jsem tam dáva-
la zvířata, ke kterým mám nějaký vztah, 
jako myši a  kočky, které jsem chova-
la, vyrůstala jsem s nimi. Potom zvířata, 
která nejsou příliš obvyklá, třeba jako 
pakůň, ale která si pamatuji z encyklo-
pedie zvířat Od  agamy po  žraloka. To 
byla jedna z mála encyklopedií z doby 
komunismu, která byla zajímavá, a hod-
ně jsem si ji četla. Zaujal mě pakůň – sa-
mozřejmě tenkrát jsem žasla nad podiv-
nými tvory a kůň a pakůň… to mi zně-
lo, jako nějaká nadávka. Při psaní jsem 
si na  něj vzpomněla a  zabudovala ho 
do knihy.

 Straka v říši entropie je vaše první 
vydaná kniha. Měla byste nějaký tip 
pro začínající autory?

Já si spíše vzpomenu na to, co jsem se 
dočetla jinde, když mě tahle rada za-
jímala. Už od  dětství jsem hodně psa-
la a říkala jsem si, že bych chtěla vydat 
nějakou knihu a  vím, že Václav Havel 
na tuto otázku odpověděl, že člověk má 
hodně číst. A všímat si jazyka, učit se ho, 
zaobírat se jazykem, což chápu. Proto-
že to je určitě důležité. Pak mě nedáv-
no zaujala rada: „Hlavně si dejte pozor, 
abyste nezačali psát moc brzy. Spiso-
vatel pod čtyřicet nenapíše pořádnou 
věc.“ Můj kamarád Angličan, který je 
úspěšný spisovatel, toho jsem poznala 
v  jeho dvaceti letech. Tenkrát se pořád 
srovnával s  ostatními, kteří už ve  dva-
ceti něco napsali. Nakonec měl úspěch 
také až ve  čtyřiceti. Možná je dobré 
něco zažít, aby člověk měl o čem psát.

 Jakou literaturu jste hltala během 
studií?
Já jsem spásala, co mi přišlo pod ruku. 
Na vysoké jsem začala s vědeckými kni-
hami, kterých tenkrát bylo docela málo. 
Prostě mě to začalo zajímat, takže jsem 
si půjčovala vědecké knihy. První mě za-
čala zajímat hlavně genetika, přečetla 
jsem si o Mendelovo zákonech a zača-
la jsem odhadovat, jakou barvu očí mají 
rodiče lidí – opravdu to funguje. A be-
letrie? Vždycky jsem si přečetla recen-
zi na knihu a poté šla do knihkupectví 
– kouknu na knihu a za pár vteřin vím, 
jestli ji chci koupit, nebo ne. Na  střed-
ní škole jsem měla ráda Voneguta, hod-
ně jsem četla také ruskou literaturu, což 
mi bylo trošku vnuceno, ale ona je vý-
borná. Četla jsem Bulgakova, Nabuko-
va. A skoro bych řekla, že mám nejraději 
ruské, americké a české autory. 

Text: Kateřina Dvořáková
Foto: Šárka Tůmová

marKéta BaňKOvá: vidět svou knihu zpracovanou 
v Listování je skutečně intenzivní pocit

 Kdykoliv se ve  mně usídlí pocit, že 
moje poznání určitého úzkého okruhu 
lidského vědění dospělo k  vrcholu, za-
ručeně přijde něco, co mi jej zas spo-
lehlivě vyvrátí. Tak například literatura 
– když už jsem konečně dospěla do sta-
dia, kdy jsem ochotná připustit, že mezi 
řádky by autor opravdu mohl ukrýt lec-
jaké cenné myšlenky (ačkoliv si stále 
stojím za tím, že někdy o nich neví ani 
on sám), přichází další rozšíření mých 
obzorů.
 Kniha čtená pod dekou s  lampič-
kou za  dlouhých zimních večerů – ob-
raz příjemně snadno představitelný. 
Kniha zprostředkovaná zvučnými hla-
sy znějícími z  rádia – v  kvalitní podo-
bě méně obvyklé, leč nikoliv nemožné. 
Kniha způli čtená, způli hraná doplněná 
hudbou, rekvizitami a kostýmy a to vše 
za  jedinou hodinu – jakkoliv se to zdá 
nepravděpodobné, Listování, cyklus 
scénických čtení, dokonale vystihuje at-
mosféru dané knihy a  poskytuje zcela 
jedinečný umělecký zážitek.
 Projekt vzniklý před osmi lety prá-
vě v  Českých Budějovicích vzal na  svá 
bedra nesnadný úkol přiblížit publiku 
zajímavé knihy, které se aktuálně vy-
skytují na  trhu. Zakladatelé a  zároveň 
hlavní protagonisté Lukáš Hejlík, Pa-
vel Oubram a Věra Hollá za sebou mají 
více než 60 titulů, jejichž rozmanitost je 
vskutku obdivuhodná. Ať už se jedná 
o povídky, pohádky či romány, vždy do-
káží s výjimečnou lehkostí uchopit hlav-
ní rysy díla a vytvořit tak ucelené zpra-
cování příběhu se začátkem i koncem.
 Každý měsíc nová kniha, pravidelné 
účinkování v  mnoha městech po  celé 
České republice a  spolupráce s  někte-
rými z autorů proListovaných knih – to 
vše tvoří projekt, který bývá označo-
ván za kultovní. Mezi nejnovější přírůst-
ky patří kniha bajek pro děti i  dospělé 
Straka v říši entropie od Markéty Baňko-
vé, české průkopnice net artu oceněné 
Magnesií Literou jako Objev roku.
Více informací o Listování na 
www.listovani.cz.

Šárka Tůmová

Poznat knihy 
všemi smysly

„Rodina a  okolí ho pokládá za  imbecila, 
a  tak se v  sebeobraně rozhodne stát Je-
žíšem.“ Jedinečná monodramatická hra, 
v  níž dominuje v  hlavní a  jediné roli Ma-
rek Matějka, inspirovaná textem Patricka 
Gregoira.
Vypráví příběh muže, který už svým naro-
zením narušil harmonii dokonalé rodinné 
partitury. Otcem byl nazván falešnou no-
tou a do svých šesti let žil s tlůůůstou chů-
vou v altánku, ne s ostatními šesti souro-
zenci na zámku. Zde se stal králem svého 
království: altánku a  okolí. Jednoho dne 
je pozván ke  svému otci a  ten jej posílá 
na  studium do  internátní školy Bratří Zá-
dumčivých, aby se z něj stal muž. 
Nebyl pravda vynikající žák, naštěstí ale 
ve škole učinil některé úžasné objevy, na-
příklad katechismus - ,,obrázky, Ježíš, Je-
žíš na poušti, jak proměňuje vodu ve víno, 
aby v tom namnožil ryby, Ježíš jak vkládá 
prst do oka slepého a říká: vstaň a jdi pryč, 
Ježíš jak si nese kříž na kopec a najednou 
Ježíš nikde, ovšem především Ježíš jako 
příkladný syn.“ Ve škole si také našel příte-
le Dvoj-Ježíše, který považuje za své poslá-
ní vykořeňovat zlo. 
Na prázdniny se vždy vrací domů, bydlí už 
na  zámku v  pokoji nad otcovou pracov-
nou, do  které má přístup ze starého ko-
mínového průduchu a kde poslouchá veš-
kerá otcova zkorumpovaná jednání. Ne-
milovaný a přehlížený syn je konečně od-
sunut, aby nemohl kazit jméno své rodi-
ně, avšak kolega Dvoj-Ježíš jej chodí tajně 
navštěvovat, dokonce mu daruje magne-
tofon s kazetami, aby si mohl otcovy roz-
hovory nahrávat a nahrávat, a  tak nahrá-
vá a nahrává. 
Ty nejlepší kazety půjčuje svému kolego-

vi, který se mezitím stal už soudcem. ,,Na-
jednou se otevřely dveře a do mého poko-
je, poprvé v životě vstoupil můj otec. Měl 
spoustu otázek. Vžm, vžm vžm. Nevím, jak 
dlouho ta náprava trvala..“ Když se stal ro-
dinným zrádcem, následovala doba, kdy 
měl co dočinění s psychiatry.
Toto divadlo je přehlídkou sarkastického 
a zatraceně černého humoru, který je po-
dáván s elegancí podobnou Mr. Beanovi. 
Na závěr snad jen rada: „Lepší je věřit dál 
od lidí, né nadarmo vznikají svatí v poušti.“

Magdaléna Spurová

JaK SE BLB StaNE JEŽÍŠEm  
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 Ano, Majáles skončil. Upřímně mu-
sím říct, že letos mě to mrzí víc než kte-
rýkoli rok před tím. Celý týden se drželo 
krásné počasí (i přes pesimistické před-
povědi meteorologů), centrum města 
i Sokolský ostrov byly Majálesu opravdu 
plné, a to nejen programem, ale i atmo-
sférou.
 Všechno, co jsem letos navštívila, mě 
opravdu mile překvapilo - hlavně veče-
ry ve čtvrtek a v pátek měly výbornou 
atmosférou a náboj - konkrétně koncert 
Prago Union, D‘n‘B - blackout ve  Vel-
bloudu nebo koncert skupiny N.O.H.A.. 
Jistě, dalo by se namítnout, že jsem ani 
zdaleka neviděla vše. Nadšené ohlasy 
se ke  mně ale donesly z  drtivé většiny 
majálesových akcí. 
 Na druhou stranu – právě sedím v Li-
terární kavárně a od baru je slyšet: „A co 
Majáles, byla jsi letos?“ „No, byla jsem se 
podívat, ale letos tam byly samý kapely, 
co neznám…“
 Je asi pravda, že hlavní kapela – 
N.O.H.A. u  nás před Majálesem 2011 
opravdu moc známá nebyla. Pokud jste 
v pátek 6. 5. 2011 po 22. Hodině neby-

li na  Sokolském ostrově, podívejte se 
na  fotky, nebo se zeptejte známých, 
jaká byla show. Je v Budějovicích snad 
ještě někdo, kdo o  této multikulturní 
kapele neslyšel!?
 Nesmíme zapomenout ani na  tra-
diční Majálesový průvod, který se letos 
mohl pyšnit opravdu velkou účastí. Byli 
vyhlášeni vítězové v  různých kategori-
ích - král Majálesu (Lukáš JaySimpson 
- BiGy), nejlepší maska (mladík z  BiGy 
v převleku Marge Simpsonové), nejlepší 
škola v průvodu (Selská revoluce - Gym-
názium Česká) a  nejnápaditější alego-
rický vůz (Mamut z  ČRG – to fakt měli 
mamuta??). Ceny byly podle mého ná-
zoru opravdu hodnotné, proto neváhej-
te a snažte se i příští rok!
 Veliký dík patří organizátorům celé 
akce, právě jim totiž vděčíme nejen 
za  bohatý program, ale také za  to, že 
všechny vstupy byly zadarmo! Budějo-
vický majáles je jediný, který organizu-
jí studenti, a navíc všichni z týmu zcela 
nezištně. Ještě jednou děkujeme a těší-
me se na příští rok!

Dominika Vondráčková

majálesový 
kolotoč
 Tak už to máme, jako ostatně každý 
rok touto dobou, zase za sebou. Nespo-
čet masek (Šmoulové, Simpsoni, zom-
bie…), průvod přímo monstrózních roz-
měrů, 69 kapel, 18 performerů a 9 diva-
del, to všechno byl letošní Majáles. Ale 
to hlavní je absolutní jediný a  jedineč-
ný král, kterým se po  zatraceně dlouhé 
době stal student BiGy, Lukáš Lejsek alias 
Lukáš Jay Simpson.

 Tak jaký je to pocit být králem?
Nepřijde mi to jako nějak extra pocit, je 
to úplně normální. Jenom mě poznává 
víc lidí a některý z nich mají takový při-
pomínky , jako jestli mě mají oslovovat 
Vaše Veličenstvo a tak.
 Byl pro tebe Sumec vyrovnaný 
soupeř, nebo to byla pohodlná výhra?
Určitě byl. Vlastně sem si až do vyhláše-
ní myslel, že vyhraje on. Jak ho lidi hod-
ně podporovali, tak sem si myslel, že mě 
porazí.
 A myslíš si tedy, že to byla zaslou-
žená výhra?
Snad jo (smích).
Co máš rád na majálesu?
Co mám rád na  Majálesu? Tak určitě ty 
kapely, i když teda letos tam pro mě ne-
bylo nic extra, co by mě nějak potěšilo 
a co mě potěšit mohlo na to sem se ne-
dostal a pak průvod. To je takový příjem-
ný zpestření.
 Jak si spokojený s cenama, co jsi vy-
hrál a  kam se chystáš vyrazit na  výlet 

pro dva, který byl taky jednou z cen?
Tak dvě ceny sem tam nechal. To byly líst-
ky na festivaly, který sem nějak nedostal 
a  ta druhá cena mi nefunguje, protože 
sem jí zničil a na výlet se chystám do Pa-
říže.
 Co ty a tanec? Byli jsme svědky tvé-
ho finálového tanečního vystoupe-
ní…
No já tancuju rád, ale tyhlety podlož-
ky… Já už sem dřív přišel na to, protože 
už sem na tom tancoval, že se člověk ne-
smí rozpohybovat. Jakmile začneš krou-
tit zadkem a  vrtět bokama, tak ztrácíš 
rytmus. Takže se musí jenom stát rovně 
a šlapat.
 Jak se hodláš, hodláš-li se, angažo-
vat jako král?
Já bych se klidně angažoval, ale nějak ne-
vim jak. Já bych toho chtěl udělat… ale 

myslim, že většina těch věcí stejně nevy-
jde. Přece jenom to není nějak extra titul, 
bejt král…
 A kdybys tedy mohl, co bys změnil?
Tak úplně nejdřív bych zrušil ško-
lu (smích). A  pak když bude to léto, tak 
bych chtěl, abysme se třeba chodili učit 
ven a tak.
 Co máš společného s Homerem?
Břicho (smích). A pak určitě vztah k pivu. 
Já nevim, on je takovej…(zamyslí se), má 
takový osobitý řešení problémů, že nic 
moc neřeší. Tak asi to.
 A  ještě, prosim tě, z  které strany 
loupeš banán?
Dřív sem ho loupal z tý strany, kde je tako-
vá ta stopka, ale teď už ho loupu z tý dru-
hý, protože… je to rychlejší! Ale na sou-
těži sem ho teda rozkousnul (smích).

Johana Trešlová

 Dne 5. 5. 2011 vystoupila na  Pia-
ristickém náměstí skupinaPrago Uni-
on, která k  nám přijela z  Prahy. Tato 
hip – hopová kapela patří k nejznáměj-
ším formacím, které u nás na majálesu 
letos vystoupily, asi také proto jsem se 
rozhodla položit pro Vás několik otázek 
MC Katovi, raperovi z Prago Union.

 Jak se vám dnes večer hrálo, jak 
bys shrnul atmosféru?
Hrálo se nám super, mně osobně. Pře-
kvapilo mě, kolik přišlo lidí, až ve  mně 
ze začátku trochu hrklo. Ale Budějovi-
ce mám rád, vždycky jsem je měl rád 
a dneska mě úplně překvapily. A shrnul 
bych to hráběma, když už.
 A jak jste se vůbec dostali na náš 
Majáles? 
Normálně autem.
 Myslela jsem spíš organizačně… :-)
Pravděpodobně nás někdo kontakto-
val, podle toho jak jsem pochopil. :-)
Kontaktoval kamaráda, kterej nám ty-
hle věci vyřizuje, protože kdybychom 
si to měli dělat sami, tak budeme mít 
všechny koncerty ve stejnej den na růz-
ných koncích republiky.
 Co si myslíš o  české HIP-HOPOVÉ 
scéně?
Udám souřadnice: Album Dezorient Ex-
press, skladba HIP-HOP.(Pozn. autora 
- ukázka z  textu: …A  potom proč hra-
je českej rap v takovým stavu, to proto-
že tu MCs nemaj vlastní hlavu, a  ta ná-
hradní je jenom šidítko. Žádnej div, že 
jejich rýmy zní  jako když je píšeš s T9. 
A zbytek je už jenom spousta hej a hou, 
některý si mejdany přímo pletou s roz-
cvičkou…)
 Chtěla jsem se ještě zeptat 
na  tebe, jestli tě hudba živí, nebo 
jestli děláš i něco jiného?
Ne, naštěstí je hudba tohoto úkolu 
ušetřena, z  vlastního rozhodnutí radši 
chodím do práce.
 Takže hudba je pro tebe jakoby 
koníček?
No, spíš si vydělávám prací na to, abych 
zaplatil účty. Teda neříkám, že je pla-

tím. :-) A taky abych mohl hudbu dě-
lat, tak jak chci. Když si tady vydělává-
te hudbou, tak za  prvý to není žádnej 
extra nóbl život, a za druhý musíte dě-
lat kompromisy a ty já dělat nechci. Ne-
jsem školenej muzikant, dělám hudbu 
proto, že mě to baví. A tohle by mě ne-
bavilo. 
 Na co se těšíš, co vás teď čeká?
Čeká nás nový EP, jenom takový pro 
srandu, co bychom chtěli pustit mezi 
lidi. A  hlavně nás čeká hodně koncer-
tů. Taky v  tomhle seskupení nehraje-
me dlouho, takže se pořád sehráváme 
a chceme zkusit i tvořit spolu, čeká nás 
toho spousta. 
 Ještě tu mám seriózní otázku 
na závěr… Máte sklep??
Máme, i  s  balkónem :-)Kato je jistě 
osobnost, má šarm. V jeho textech jsou 
detaily, které jsou na něm vidět. Víc vám 
ale neřeknu, třeba ho někdy potkáte 
sami … :-)             Dominika Vondráčková

Foto: Jan Kročák

Multikulturní kapela N.O.H.A. byla he-
adlinerem letošního Budějovického 
Majálesu, proč tedy chvíli nevyzpovídat 
jejího zakladatele a rodáka z Prahy Fili-
pa Nohu a charismatického rapera MC 
Chevyho? Chevyho odpovědi jsme pro 
lepší autenticitu nechali v angličtině.

Ráda bych se zeptala, jak se vám 
dneska hrálo, protože mě show bavi-
la. Jak se tedy líbilovám?
Filip: Výborně, měli jsme dvě nové 
zpěvačky Camilu de Olivieru z  Brazí-
lie a  Susi Gamboa. Je to pro nás vlast-
ně druhá premiéra, ale hrálo se nám na-
prosto skvěle. Cítíme se tu dobře.
Chevy: I  loved the show and who-
le band did, we loved the energy, that 
crowd and people gave us. Actually, it 
was second time we played in this con-
stelation. It was beautiful, the crowd re-
ally helped us!
To jsme rádi. :) A  jaké jsou reakce 
na vaši poslední desku „Die In The Pro-
cess“, co na ni publikum, líbí se mu?
Filip: Já myslím, že jo. Ale stala se tako-
vá nehoda v kapele, že jsme se teď troš-

ku po albu rozdělili a už nespolupracu-
jeme se zpěvačkou Minerva Diaz Perez. 
Jak už jsem zmínil, máme dvě nové zpě-
vačky. A s těmi jsme, jak jste viděli dnes-
ka večer, velice spokojení. A myslím, že 
publikum také. Funguje to.
Chevy: I made „Die in proces“, the song. 
I  was expecting reactions for my song 
and people liked it - I‘m happy!
Co N.O.H.A. a  Čechy, viděla jsem, že 
krom jiných, i  poslední album bylo 
křtěno v Praze. Vracíte se sem rádi?
Filip: No určitě. Tady je publikum kritic-
ký, ale férový. A  když ta kapela fungu-
je, tak nám ten feedback dají, a když ne, 
tak se prostě ozvou, serou na to a jdou 
domů. Tak to je.
Chevy: For me Czech Republic is home. 
It has always been home. I played home 
today.
Jak jste se stal členem  kapely 
N.O.H.A. ?
Chevy: We‘ve been together since 1996, 
that‘s when I met Filip, it was at a  jam.  
Than we tried to play together and it 
was absolutely great! So we are toge-
ther since then.

Taky by mě zajímala reakce na výrok 
ze serveru techno.cz, kde bylo řeče-
no, že „Tu Café roztančí člověka snad 
i po infarktu“, tak jak to děláte? :)
Filip: (Smích) To já nevím, ale já když 
jsem na  ten nápad přišel, tak jsem ani 
nevěděl, že to udělá takovou vlnu. Mys-
lel jsem si, že je to zajímavá věc, dobrá, 
ale netušil jsem jaká to bude revoluce. 
Ale jsem ve finále rád, že se to stalo.
Celkově myslím, že to spojení s  dru-
mandbassem lidí dá do pohybu.
Jo, tady šlo prostě o to udělat mix slo-
vanský kultury nebo balkánský kultury 
nebo cokoliv s dalšími prvky drumand-
bassu nebo breakbeatu. To před náma 
nikdo nezkoušel, ne že bych se hnal 
za něčím novým, jak se říká, všechno už 
bylo... Ale jsou spojení, který dávaj no-
vou inspiraci a  to my zkoušíme pořád, 
a Tu Café se prostě trefilo. Jako když há-
zíš šipky do terče... jednou se to prostě 
povede.

Text: Marcela Macháčková 
a Dominika Vondráčková

Foto: Tomáš Kouba  

Ohlédnutí za majálesem

Prago union 
na majálesu

N.O.H.a.: publikum je tu 
kritický, ale férový
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ZNÍ MI V HLAVĚ

Zní  mi v hlavě
Tóny plné touhy
Marně vykřičené do strun

Cítím tvůj stesk
Slyším tvůj žal
Myslím
že tolik snad
nikdo nikdy nedoufal

Kristýna Barchini

Magdalena

Zhýral třaskavinu mladý vlk
pro nenávist z lásky opustil svou stezku
ještě dynamitu jeden hlt
poddat se vášni- odevzdat stesku.

Pro srdce Magdaleny.

Po jablkách motýli klidně se vznáší
kolem jsou žiletky-trhají strom
pověz vlku jak touha se zháší
když sladká je jako Savignon.

A může za to Magdalena?

Já jen jsem ptákem na nebi šedém
z výšky mraků špatně vidím svět
svázaná větrem a svázaná perem
jen tiše mohu závidět

Já s hvězdami
vy jste ztraceni?

Kristýna Barchini

Osamělé oslavy jara

 Obraz první: Pozdní odpoledne v jihočeské metropoli. Lidé spěchající z práce domů, z igelitek od Alberta, natržených pod tíhou budoucí ve-
čeře, jim vyčuhují pórky a slané tyčky, v kapsách a kabelkách zvoní naráz tisíce vyzváněcích melodií.  Lidé jdou pozdě a jdou znaveni.  Klopýtají 
na kočičích hlavách.
 Semafory na křižovatce u Výstaviště však vytrvale střídají „plejádu“ barev. Vytrvale, ale šnečím tempem pro toho, kdo v pondělí odpoledne za-
toužil, jak jen lidská bytost zatoužit může a navzdory tomu je nucen neustále přeřazovat mezi jedničkou a neutrálem. Sakruje za volantem oje-
tého Fordu. 
 Město mezitím začíná tepat mdlým rytmem přicházejícího podvečera. Tisíce sirek znuděně škrtne a vzduchem na chviličku zavoní první kouř. 
Umírající pak dopadají na dna kanálů. 
 Něco tu však nehraje, něco se té každodennosti co nejkrajněji vymyká. Nejdřív ten kočárek a z něj tiché dětské kňourání:Babičko, pojďme už 
domů!  Babičko?? Na lavičce sedí…vlastně už ani ne babička, spíš taková kreatura. Domů se jí teď nechce, právě si totiž načala druhou láhev „nej-
lepšího“ vína. Kreslí prstem do vzduchu tisíce nesmyslných obrazců a přitom si s vínem zavřenýma očima a bolavým úsměvem na rtech pohupu-
je hlavou. V jejím světě už zmizel kočárek, miminko i čas a prostor. Zbyla tam jen slastná závrať. Útěk z metropole.
 Ostatně, babičky by měly být veselé.

 Obraz druhý: Schylující se noc, na křižovatkách prořídlo, na ulicích voňavé setmění. Pejskaři, ze zásady nesbírající hovínka, postávají v pantof-
lích před paneláky. Dynama kol pro dnešek začínají svou další světelnou show. Někde v dálce odbilo devět. 
 Barman přichází do podniku a natočí svou první dvanáctku. Tři kluci poflakující se u Slepého ramene tuctově hvízdnou na kolemjdoucí nohy 
v červených lodičkách. Ve tmě vrávorají. Tisíce žen právě vykřikne rozkoší (nebo alespoň jedna). 
 V tu samou chvíli je ukradeno první kolo u auta a vyřčeno poslední slovo v měsíce a léta odkládané diskuzi o rozvodu. Ve městě se rozjíždějí 
večírky. Tisíce slz v tu chvíli dopadne na dlaždičky v koupelně.
 A co dělá babička? Hrající všemi barvami a nakloněná přes opěrátko lavičky posílá směs oblažujícího nápoje a oběda na hlínu, láhev tříma-
jíc stále v ruce. I teď má oči zavřené, kdo ví, čím asi. Opodál stojící kočárek je tichý a nehybný, šeptá sotva slyšitelně: Babičko, co je ti? Neumírej! 
Nebo je snad už prázdný nadobro?
 Ostatně, děti by měly být samostatné…

Tereza Pavelcová

Afrodita

v příkopu u silnice
ležela Afrodita
z mramoru
křivky ladné
jak hyperboly
ale nedokáže zakrýt
že jí bude třicet
její krása
obchodní komodita
kus masa
a stejně se nevyškrábe
nahoru
na horu
ona ví
ono ji to bolí
večeře zařvala tu
habet
palce dolů
a tak tu leží
žít mrze přec lepší než nežít

pochcal jsem jí líce
a šel dál
Jiří Feryna
svět je pořád stejný

přestávám
nechci se už týrat
kolik vlastností
už jsem měla
a zas nemám
není nic co by
to zastavilo
svět
je pouhá klec
svět

je jen něco čemu
nerozumím
kuropění nepomáhá
svět je pořád stejný
ohyzdný
majetky se propadly
do temna
a oplakal to
nejeden robot
svět je pořád
stejný
neznámý
a já se bojím
jako vždycky
lidé to ví
ale chránit mě chce jen malé
koťátko
ono se ničeho nebojí ve
světě,
kde není nic nového
a slimák byl probodnut nožem
na cestě nikam
chci brouzdat
a odpočívat v nedělním slunci
objevit tak chodbu kolem světa
kráčet v ní
pořád
a nenajít nic nového
starého
mého
a nepotkat žádné kolemjdoucí
kterým bych mohla dát jména
uchopit je
sevřít v dlani
a doufat v teplo
svět se nemění
my
se neměníme
vítáme pořád to samé slunce
opojeni
zamilováni
svět
je pořád stejný
protože
nepřestáváme milovat

M.M.

kresba Lucie Krausová

The Wall

Tam to žije
Hučí jak v úle
Klokotá jak krev
Tam někde venku
Tam někde za tou zdí
Vysokou a pevnou jako hradba…

Proč přežíváš v tvrzi Středověků?
Ty snad čekáš nepřítele?
Vpád nájezdníků?
Nebo. Počkej…
Že ty se bojíš
vyjít ven…

Martin Volný

DIOYY?

Jo, je to hezký a je to milý.
Dělá mi radost, když mi šeptáš 
jak mi to dneska večer sluší.
Cítím se v rozpacích.
O to víc.
Když ti pak.
Poklepe na rameno tvoje holka.
Dáš jí pusu.
Řekne, že už musíte jít.
Tak se otočíš.
A jdeš.
Ale mě to nesere. 
Protože dneska večer mi to sluší.
 I když to taky nemusí bejt
pravda. 
Jseš někdy lhář. A někdy můj.

Linda Stárková

Rozespalost

Ráno bylo zakalený
jak okurková šťáva.
Všechno se utápělo
v mlze:
domy, lidi,
zvířata i stromy
a umírali
ve snaze vykřičet
všechnu tu zlobu
na svět
postavený na stoncích
sedmikrásek...

Jana Niedelmeierová

Žízeň

Tichý poplach
třepot řas,
koukám do nebe,
Tvůj dotyk,
známý hlas
strach o sebe.
Jablečná vůně
mrtvý Eden
bledá je noc
temný je den.
Přichází Tišitel.
Piják slz.
Jako džin v lahvi,
ale spíš démon.

Slza padá,
pak krvácí,
získává si mou přízeň.

Nebe horké
plné mraků,
suchá zem má věčnou žízeň.

Tak jako já.

Markéta
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rozkvět 3d, animace a  filmových 
sérií v prvních letech 3. tisíciletí

 Jaká vlastně byla první dekáda 21. sto-
letí filmově? Nejedná se o  moc dávnou 
minulost, takže můžeme bez problémů 
vzpomínat všichni. 
 Zaprvé to bylo to desetiletí, ve kterém 
DVD plně převálcovalo klasickou videoka-
zetu, a  na  scénu nastoupil nepřekonatel-
ný nástroj pro sdílení videí – Youtube. Kde 
jsou ty časy, kdy lidé v Americe hromadně 
odcházeli po pár minutách z kinosálů pro-
to, že přišli vlastně jen zhlédnout ukázku 
na  první epizodu Hvězdných válek, která 
byla před filmem vysílána? 
V  kinech zavládla invaze filmových sérií. 
Každý další díl Harryho Pottera, Pána prs-
tenů, Pirátů z Karibiku, Spider-Mana, Doby 
ledové nebo Shreka měl kasovní úspěch 
předem zaručen. Že kvalita filmů s  kaž-
dým dílem klesá? Ne vždy. Závěrečný díl 
Pána prstenů ovládl v  roce 2003 Oscary. 
Odnesl si jich 11, včetně toho za nejlepší 
film a režii. 
 Osvědčily se také filmy podle komik-
sů. Všem známý Spider-Man, skvěle tem-
ný Constantine s  Keanu Reevesem, Fan-
tastická čtyřka, Z pekla natáčené v Praze, 
Hellboy, černo-červeno-bílé Sin City, vi-
zuálně nepřekonatelní Watchmen: Strážci 
a 300: Bitva u Thermopyl a nesmím zapo-
menout na elegána a lamače dívčích srd-
cí Iron Mana, který opět proslavil Roberta 
Downeyho Jr. 
 Jaké režiséry vyneslo toto desetiletí 
do  popředí? V  mé paměti zůstane nejvý-
razněji vyrytý Christopher Nolan. Pozpát-
ku vyprávěné Memento, Batman začíná 
a  vskutku dokonalý Dokonalý trik před-
cházely  Temnému rytíři – druhému dílu 
Batmana, kde si svoji labutí píseň zapěl 
zesnulý Heath Ledger a který trhal divác-
ké rekordy po  celém světě. Nolanovy fil-
my jsou řemeslně dokonalé, chytré, rafi-
nované a překvapivé. Za zmínku stojí i Brit 
Joe Wright, který si získal romantická srd-
ce svojí adaptací Pýchy a předsudku, aby 
nás pak všechny rozdrtil svou válečnou ro-
mancí Pokání. Do budoucna od něj lze če-
kat velké věci. Stojaté vody komedie pak 
pořádně rozvířil Judd Apattow. Nabídl do-
spěláckou alternativu ke  všem teenage-
rovským komediím typu Prci, prci, prcič-
ky. Jeho režijní počiny Zbouchnutá a 40 let 
panic, na rozdíl od Prciček zřídkakdy pře-
kročily hranici trapnosti a  bavily diváky 
ve velkém. 
 Počítačová animace se rozjela ve  vel-
kém a  byla dotažena k  dokonalosti. 
Na tomto poli vládl Pixar, jehož film Vzhů-
ru do oblak nejen vyhrál Oscara za nejlepší 
animovaný film, ale dokonce získal nomi-
naci za nejlepší film roku. Hledá se Nemo, 
Úžasňákovi, Auta nebo Ratatouille bavily 
v kinech děti i dospělé a platila formulka 
Pixar=kvalita. Pixaru sekundovalo studio 
Dreamworks, které se Shrekem, Madagas-
carem a Kung-fu Pandou také slavilo úspě-
chy. 
 A  to nejlepší nakonec… 3D. 3D, milo-
vané i  proklínané 3D. Pravá posedlost se 
rozběhla kolem roku 2008 a studia začala 
zjišťovat, kolik peněz se na třetím rozmě-
ru dá vydělat. Začalo až hysterické odklá-
dání premiér, předělávání a  překopávaní 
natáčecích plánů. V  současnosti už obse-
se s  3D malinko opadá, to ale nic nemě-
ní na tom, že nultá léta 21. století budou 
v historii zapsaná jako ta, ve kterých kina 
znovu ovládlo 3D. 
 Toto období bylo ve filmu velmi rozma-
nité a těžko se mi tak krátce po jeho kon-
ci hledá charakteristický rys. Vzniklo ne-
skutečné množství dobrých filmů, ač se to 
na první pohled nemusí zdát. Až čas uká-
že, které zůstanou nesmrtelné a které za-
míří do  propadliště dějin, respektive za-
prášených skladů. 

Kateřina Dvořáková

Hudba 00‘s
 Co mě napadá, když se řekne 00‘s? 
Spousta hip hopu a popových zpěvaček, 
léta, kdy nejprodávanějším interpretem 
byla po Eminemovi Britney Spears, nový 
„životní styl“- emo, depresivní My Chemi-
cal Romance, „drsně“ černobílé oblečení. a 
myšlenky, jak nejlépe spáchat sebevraždu. 
Také jsem podlehla, přiznávám, ale na svou 
obhajobu - bylo mi 13. 
 Ale tahle doba je samozřejmě i o ně-
čem jiném. Například se do mainstreamu 
dostává styl indie, i když vznikl už v letech 
osmdesátých. Tehdy se ale jednalo o zkrat-

ku slova „independent“, tj. nezávislý. Byli to 
tedy umělci, kteří místo toho, aby se snaži-
li uspět u slavných nahrávacích studií, jako 
např. EMI, Columbia, nebo Sony BMG, za-
kládali menší nahrávací společnosti. S tím 
je spojena i dalších zkrátka DIY- do it your-
self, aneb udělej si sám. Řada dnes zná-
mých interpretů natáčela hudbu doma na 
magneťáku, ale určitě lepší špatně nahra-
ná kvalitní hudba, než brak nahraný v tom 
nejlepším formátu za použití supermo-
derní techniky. Jenže to už je dávno pas-
sé a z  indie se stává populární žánr, což 
je vlastně paradox, protože na to, abyste 
byli indie, musíte být malinko out. A z in-
die je najednou už jen „styl“: úzké kalhoty, 
košile, conversky... Hudebně k této „mód-
ní vlně“ patří např. kapela Franz Ferdinand, 
skupina čtyř mladých Skotů, kteří prorazi-
li s písní Take me out. Tenhle song si může-
te zahrát třeba i ve staré známé hře Guitar 
Hero. A to bylo teprve jejich první album, 
to druhé už bylo v Británii platinové.
 Ve stejné době se dává dohromady i 
kapela Arctic Monkeys, která vydala za-
tím stejně jako Franz Ferninand 3 alba. Je-
jich start je docela pohádkový. Dva souse-
dé se dohodli, že si k Vánocům budou přát 
kytary, když je dostali a něco málo se nau-
čili, řekli dvěma spolužákům a založili ka-
pelu. Postupně nahrávali dema a cédéč-
ka rozhazovali zadarmo na koncertech. A 
fanoušci jim pomohli s prezentací na in-
ternetu... Během necelého měsíce se Ar-
ctic Monkeys nestačili divit, když na dal-
ší koncert přišlo mnohonásobně víc lidí a 
dokonce s nimi odzpívali všechny písnič-
ky. Začali se o ně zajímat časopisy a když 
se jich reportéři zeptali na jejich My Space, 
kapela vlastně ani netušila, co to je. Opět 
zasáhli fanoušci a založili jej a i tento tah 
jim vyšel skvěle - díky tomu se AM dosta-
li na první příčku hitparády a vyvolali po-
zdvižení. A nyní je z nich jedna z nejúspěš-
nějích kapel Velké Británie... no, prostě po-
hádka o hudební Popelce. 
 Jako popovější Arctic Monkeys jsou 
označováni The Kooks. Jejich název po-
chází z   písně Kooks od Davida Bowieho. 
Prvním hitem byla Naive, kterou napsal 
zpěvák a kytarista Pritchard ve svých pat-
nácti letech - tento song byl i součástí prv-
ního alba Inside In/Inside Out. Prodalo se 
jej více než milion kopií a získalo trojná-
sobné platinové ocenění. 
 Indie kapel je opravdu hodně. Celý ten-
hle boom vlastně odstartovala kapela The 
Strokes. Z  devadesátých let přežili Oasis 
nebo tu máme americké The Killers. 
 Indie ovládá Británii a přenáší se poma-
lu i na celý svět, jenže lidé chtějí škatul-
kovat dál. Najednou se ozve hudba zcela 
nová, něčím se lišící a přeci má k této scé-
ně tak blízko – hudba skupiny Klaxons. 
Syntetický zvuk živých nástrojů spoje-
ný s  falsetem a silnou melodickou linkou   
v  neposlední řadě doplněn nadčasovými 
blyštivými oblečky a úžasnou show. Máme 
tu new rave.  Je to vlastně směska elektro-
nické hudby, rocku, new wave, disca, indie 
rocku, ale i techna a trance. Už to zní dost 
šíleně, což?
 Tak zpátky ke Klaxons. Za zakladatele 
nového stylu se opravdu nepovažují. Tvr-
dí, že to byl vtip, který se vymkl kontrole. 
K tomu se hodí slova „vynálezce“ Sex Pis-
tols XX: „Když chceš uspět v pop music, za-
lož vlastní scénu.“ Vydali zatím jen jedno 
album, ale jsou momentálně jednou z nej-
sledovanějších kapel britské hudební scé-

ny. Uvidíme... uvidíme...
 První dekáda 21. století je nejplodnější 
a nejpestřejší ze všech, ale přijde mi, že se 
z hudby začíná vytrácet ta hloubka a myš-
lenka. A je to horší a horší... vždyť v  roce 
2007 se nám na scéně objevil Justin Bie-
ber...
 
OdĚvNÍ SEKaNá
 V novém tisíciletí se po dlouhé době 
dostávají do popředí oblé křivky. Nejsou 
novým hitem pouze v designu a architek-
tuře, ale i v neúprosném světě módy. Tato 
posedlost barokem je důsledkem boje Ev-
ropské unie proti poruchám příjmu potra-
vy. EU pracuje na zákonu, který výslovně 
zakazuje prodej určitých velikostí obleče-
ní, ovšem žádný ze zákonů nebyl do dnes 
uveden v praxi.
 Období nového tisíciletí je často ozna-
čováno jako tzv. dekáda „mash-up“. Využí-
vá předchozí styly, etnické oblečení, stej-
ně tak pracuje s prvky z módních subkul-
tur. V tomto desetiletí se nejenom mísí 
styly, jako tomu bylo v letech 1990, navíc 
na současný oděv působí móda z let 1930-
1980. Ale zatímco móda 90. let má sna-
hu být minimalistická, móda po roce 2000 

vpravuje do stejných složek jistou okáza-
lost.
 Navzdory různorodosti, kterou toto de-
setiletí poskytovalo, máme kousky oděvů, 
které přechází skrze všechny subkultury, a 
to jsou například skinny džíny (úzké džíny 
s nízko posazeným pasem). Dámské odívá-
ní se odchyluje od unisexové módy, mladé 
ženy nosí minisukně, hip-hopem inspiro-
vané tepláky a roztrhané džíny, to vše ob-
vykle ve veselých barvách odstínů žluté, 
modré a růžové. V této době ženy objevily 
kouzlo trenčkotů (krátké kabáty přidávající 
siluetě na ženskosti), také začaly nosit del-
ší trika se širokými či úzkými pásky a s kap-
ri kalhotami či legínami. Důležitým fakto-
rem je důraz na ekologicky šetrné zpraco-
vání a recyklované oblečení, dalším tren-
dem je používání falešných kožešin v rám-
ci boje proti týrání zvířat; jedná se pouze o 
opatření pro zlepšení obecného podvědo-
mí, na prestižních přehlídkách návrháři na-
dále používají pravé kožešiny ze zvířat.
 Pánské oblibě se oproti klasickým kal-
hotám těší typ s  níže posazeným sedem, 
často doplněný o polokošili či svetr. Velmi 
častým jevem je smíchání formálních košil 
se sportovnějšími kousky, tím vzniká ležér-
ní kombinace mužského odívání. Ovšem 
ani muži nebyli ušetřeni pronikání zna-
ček do módy, a za nezbytnost se pokládá 
vlastnit takové kousky jako sluneční brýle 
značky Ray Ban, trika Ed Hardy, či pletené 
vesty s véčkovým výstřihem. Mezi popu-
lární obuv v Evropě i Americe patří spor-
tovní Nike Air Jordans, Vansky se šachovni-
covým vzorem,  Converse - All-Stars a Cro-
cs oblíbené především v létě roku 2006 ja-
kožto obuv vhodná pro obě pohlaví. 
 Teenagerovská móda byla silně ovliv-
něna hudební kulturou. Mladí se obléka-
li ve stylu emo, indie, scene kids, gothic, 
dále máme fanoušky metalu, skateboardis-
ty, technaře, rappery, hip-hopery a mnoho 
dalších. Mladá část populace nejlépe odrá-
ží dobu, ve které žije.
 A ohledně těch co za tím stojí. Mezi za-
vedenými módními návrháři nemají mla-
dí designéři šanci, naštěstí existují soutěže 
jako Project Runway, Project Catwalk či Vo-
gue/CFDA Fashion Fund (Council of Fashi-
on Designers of America), které dávají de-
signérům prostor pro vyjádření, a těm nej-
lepším zajišťují zářnou budoucnost.

text: Dita Penzová, foto: archiv

 Filmové léto se nám blíží a s ním, jako kaž-
dý rok, spousta blockbusterů a oddechové 
zábavy. V minulém čísle jsme psali, že se lidé 
v Americe odnaučili chodit do kina. Situace 
se od té doby zlepšila. Pětka Rychle a zběsi-
le a Thor vydělaly víc než slušné sumy, hol-
lywoodští producenti ale jistě doufají, že 
kina se v následujících měsících zaplní divá-
ky až po okraj a výdělky budou ještě mno-
hem tučnější. Potenciál zaujmout a vydělat 
peníze má v létě hodně filmů, tak uvidíme, 
jak to dopadne. 
 Na  animáky lidé chodí a  nejraději na  ty, 
od kterých ví, co očekávat. Není tedy divu, 
že všechny, které v létě v kině uvidíme, jsou 
buď sequely nebo remaky. A  protože 3D 
bublina sice splaskává, ale děti zjevně o 3D 
stále stojí, budou mít všechny také třetí roz-
měr. Kung-fu Panda 2 si pokračování ur-
čitě zaslouží. Jednička v  létě 2008 pobavi-
la děti i dospělé a nevidím důvod, proč by 
to tahle akční jízda s  roztomilým, tlustým 
pandou neměla dokázat podruhé. Pixar 
pro nás přichystal Auta 2, což mnohé pře-
kvapilo, protože Pixar nemá v  povaze dá-
vat svým filmům pokračování (jedinou vý-
jimkou je Toy Story). Snad jej tvůrci vytvořili 
s tím nejlepším vědomím a svědomím a ni-
kdo nebude moci smutně konstatovat, že 
už i toto legendární studio natočilo film jen 
pro peníze. Zatímco Panda a Auta si návště-
vu kina pravděpodobně zaslouží, Karcool-
ka 2 a Šmoulové by měli mít nálepku „Jen 
na vlastní nebezpečí“. V traileru na Karcool-
ku se prdí, krká, kope do rozkroku a hlavní 
hrdinka tam cvičí kung-fu. Asi to ale nebu-
de tak vtipné, jako když kung-fu cvičí Pan-
da, čemuž nasvědčují bídné zisky a hodno-
cení ze zámoří. Ukázku na Šmouly malinko 
zachraňuje sympatická Jayma Mays z  Glee 
a  Neil Patrick Harris z  How I  Met Your Mo-
ther, nic to ale nemění na  tom, že nejspíš 
nejlépe uděláte, když si pustíte původní 
Šmouly večer na Barrandově. 
 Fenoménem několika posledních let 
jsou akčňáky podle komiksů. V  létě se 
jich na  nás vrhne hned několik. Prvním je  
X-Men: První třída, další díl z veleúspěšné 
mutantské série. Režíruje Matthew Vaughn, 
který po skvělém Kick-Ass určitě nezklame. 
Tentokrát se podíváme na  úplný počátek 

příběhu našich hrdinů/mutantů a také na to, 
jakou úlohu sehráli ve Studené válce. Cap-
tain America: První Avenger se také ode-
hrává za války, ale za Druhé světové. Distri-
butoři v Evropě mají trochu obavy, že tento 
superhrdina a  největší americký vlastenec 
všech dob, který nosí štít a uniformu s ame-
rickou vlajkou, zaujme spíše v Americe než 
u nás. To sci-fi Green Lantern má potenciál 
zaujmout diváky celosvětově. Namakanec 
Ryan Reynolds, který zde se svým kouzel-
ným zeleným prstenem, zelenou lucernou 

a  krásnou Blake Lively po  boku zachra- 
ňuje planetu, slibuje příjemnou zábavu. 
 Pamatujete si ještě na  Barbara Cona-
na, akční fantasy z  roku 1982, kde si Ar-
nold Schwarzenegger vystřihl svoji, po Ter-
minátorovi druhou nejslavnější roli? Tak 
tento film se téměř po 30 letech dočkal re-
maku. Překvapivě vysoký rozpočet napoví-
dá, že by technická stránka filmu nemuse-
la být úplně špatná, ale ve všech os  tatních 
ohledech bych byla skeptická. Tak či onak 
nám ale nový Barbar dává příjemný impuls 
zajít do  videopůjčovny a  oživit si toho pů-
vodního. Dle mého názoru nám úplně nej-
větší nářez nabídnou Transformers 3. Přes-
tože dvojka Transformerů nebyla nic moc 
a dokonce vyhrála hollywoodskou anticenu 
– Zlatou malinu, třetí díl vypadá dost naděj-
ně. Pokud v prvním a druhém díle byly boje 
vypjaté, věřte, že to nebylo nic oproti apo-
kalyptické trojce. Bitva o naši planetu se ten-
tokrát odehraje přímo v centru Chicaga, vr-
tulníky budou padat, mrakodrapy se budou 
ohýbat a auta budou explodovat. Shia LaBe-
ouf bude dozajista skvělý, stejně jako tech-
nicky dokonalé triky (na které je režisér, Mi-
chael Bay, expert), jen škoda té Megan Fox, 
která se už, ke zklamání mnoha příslušníku 
mužského pohlaví, ve filmu neobjeví. 
 Že byste rádi komedii? Princ a  pruďas 
s  Jamesem Francem a  Natalie Portman je 
fantasy pohádka ze středověku o záchraně 
milované dívky, kterou unesl zlý kouzelník, 
střihnutá přisprostlou teenage komedií. Če-
kejte sexuální narážky, uříznutý penis báj-
ného Minotaura a polonahé dívky. Jen po-
známka - Natalie Portman skákající v  tan-
gách do jezera ve skutečnosti není Natalie, 
ale její dublérka. Prý bylo jezero moc stu-
dené. Šéfové na  zabití nám ukazují nadr-
ženou Jennifer Aniston, rasistického Colli-
na Farella a sebestředného Kevina Spacey-
ho jako tři strašné šéfy, kterých se jejich za-
městnanci rozhodnou zbavit. Nadobro. Vy-
padá to na  příjemnou oddechovku s  hod-
ně černým humorem. Za zmínku určitě sto-
jí Zkažená úča, kde Cameron Diaz před-
vádí, jak by učitelka rozhodně vypadat ne-
měla (rozuměj, je věčně nalitá, na  parko-
višti u školy kouří marihuanu a studentům 
sprostě nadává). 
 Léto nám samozřejmě nabídne i  někte-
ré umělecky hodnotné filmy, kupříkladu 
od českých Lidic se toho očekává bezespo-
ru hodně. To ještě ale není nic oproti Stro-
mu života. Režisér Terrence Mallick, kte-
rý je zahalený aurou tajemství (nikdo přes-
ně neví, kdy se narodil a mezi jeho filmy Ne-
beské dny a Tenká červená linie uplynulo 20 
let, během kterých zmizel neznámo kam) 
natočil výpravné fantasy drama. To je zatím 
také zahaleno tajemstvím, protože nikdo 
pořádně neví, o co se ve filmu bude jednat. 
Ani rozhovor s herečkou Fionou Shaw nám 
toho moc nenapověděl. „…nemohu vám 
úplně říci o čem film je, protože je o všem. 
Je o rodině, je o čase a je o vesmíru.“ Vypa-
dá to tedy hodně filozoficky a někteří zlí ja-
zykové říkají, že z toho všeho dýchá až moc 
očividná touha po Oscarovi. Já na film urči-
tě zajdu, přece jenom Brad Pitt a Sean Penn 
v hlavních rolích lákají víc než dost.
 Že jsem na  něco zapomněla? Ach ano. 
V létě nás přece čeká zakončení jedné z nej-
velkolepějších a  nejvíce vydělávajích ság 
všech dob: Harry Potter a Relikvie smrti – 
část 2 nám ukáže, jak to s Harrym, Hermio-
nou a Ronem dopadne. Oddaní fanoušci sa-
mozřejmě vědí, to ale rozhodně nesnižuje je-
jich očekávání. Pro všechny, kteří to s Harrym 
vydrželi až do  teď, je návštěva kina povin-
ností. A pokud se chystáte na půlnoční pre-
miéru, která bude mít stoprocentně skvělou 
atmosféru, tak se tam určitě potkáme.

Kateřina Dvořáková 

Hrdinské léto plné akce 

0

 Divadelní spolek z  Gymnázia J. V. Jirsíka 
má za  sebou další perfektně zvládnuté na-
studování jedné z  komedií Williama Shake-
speara – Večer tříkrálový. V rámci Budějovic-
kého majálesu studenti zahráli nejprve pro 
veřejnost v  Horké vaně a  potom několikrát 
ve Studentském univerzitním divadle – pro 
své spolužáky a rodiče. Představení měla ve-
liký úspěch, ochotničtí herci a herečky sklidi-
li bouřlivý potlesk a nadšený smích diváků.
 Není divu, vždyť představení bylo sku-
tečně propracované do  nejmenších detailů 
a  bylo vidět, že s  jeho přípravou měli diva-
delníci dlouhou práci. Oblečeni byli v  diva-
delních dobových kostýmech, pauzy mezi 
akčními scénkami byly vyplněny renesanční 
hudbou, samostatně vytvořené kulisy krás-
ně dokreslovaly atmosféru Shakespearova 
období, ale především: Divadlo se celé hrá-
lo v angličtině, což studenti ve věkovém roz-

mezí 13-19 let zvládli vskutku obdivuhodně 
a  vtipně. Nechyběla ani kytara a  místy zají-
mavě zhudebněný scénář.
 Letos je to v pořadí již třetí hra ztvárně-
ná Anglickým divadelním kroužkem vede-
ným paní profesorkou angličtiny Romanou 
Klímovou alias „ženou železných nervů“. Ty 
získala po  léta trvajícím ranním nacvičo-
vání a  postupném utváření herců - od  prv-
ních nejistých krůčků se scénářem v ruce až 
po sebejistě podané promluvy se správnou 
výslovností a intonací. V loňském roce mohli, 
díky dobře odvedené práci jich všech, diváci 
sledovat neméně úspěšné představení Mno-
ho povyku pro nic a předloni Sen noci svato-
jánské. 
 Mnoho dalších úspěchů divadelníkům, 
díky nimž i po více než 400 letech stále žije 
William Shakespeare nejen na papíře!

  Tereza Pavelcová

Studentské divadlo twelfth Night 
roztleskalo majálesové publikum
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vÍtEJtE v PEKLE 
– HELL PartY 6
 Nejhrubší párty ve  městě, takový 
přívlastek se objevoval v médiích v pří-
padě šestého ročníku nevšedního ve-
čírku pořádaného tetovacím a piercin-
govým studiem Hell.cz. Řeč je o  Hell 
party. A čím si takový přívlastek zaslou-
žila? No uznejte, na jaké jiné párty uvi-
díte píchání intimních piercingů, věše-
ní lidí na  háky za  kůži na  zádech, bři-
še nebo kolenou, svazování, nebo do-
minu práskající bičem a chlapíka, kte-
rému se to líbí? A nejen, že si bolest ne-
chávají působit na  veřejnosti dobro-
volně, oni si ji nechávají působit na pó-
diu přímo pro Vaši podívanou. Během 
večera je k vidění nespočet show, kde 
hlavní úlohu sehrává právě Bolest. Ří-
káte si, co to je za  bandu úchylů, co 
na takovou párty může přijít? No. Chce 

to trochu zbrzdit a podívat se na to z ji-
ného úhlu. Bolest nemusí být vnímána 
jenom jako něco, co přichází ve chvíli, 
kdy byla naše tělesná schránka poško-
zena, a tudíž nás to oslabuje. Dá se brát 
jako něco, co nás posune dál, jako způ-
sob překonávání sebe sama. Může také 
ozvláštnit mezník v  našem životě. Už 
pradávné kultury bolest takto vníma-
ly a učily se s ní pracovat. Propůjčovala 
jejich ozdobám jedinečnost a  zocelo-
vala je na cestě životem. Co se týká vě-
šení na háky, ani zde se nejedná o vy-
nález moderní doby. Tento rituál se vy-
skytoval například u „přeměny“ chlap-
ce v  muže u  Severoamerických indiá-
nů. Zavěšení mělo přinést jakýsi tran-
scendentální zážitek, kromě toho však 
bylo i testem imunitní zdatnosti jedin-
ce, jelikož o nějaké sterilitě nemůže být 
v té době vůbec řeč. 
 Pro mnohé z  nás to zajisté není 
představa příjemná, doufám však, že 

alespoň trochu zajímavá. Ostatně, po-
znáváním extrémů definujeme svo-
ji vlastní osobnost. Nejde ani tak o to, 
abyste si odteď mysleli kdovíjak není 
bolest skvělá a začali s ní experimento-
vat. Důvodem je spíše informovat a na-
bídnout jiný pohled na věc. Hell party 
je vskutku zajímavá, dekadentní zále-
žitost, která onen jiný pohled bezpo-
chyby nabízí. Show doprovázející mo-
difikace jsou pestré a vizuálně dovede-
né k dokonalosti. Ve finální podobě se 
tedy jedná o trochu jiné divadlo. Show 
se svou náročností stupňují, na  začá-
tek byla tedy připravena ukázka mód-
ní účesů, nebo přehlídka extravagant-
ních značek (např. MyObsession nebo 
Punktura) a  specifický Poledance(ta-
nec u  tyče) v  podání taneční školy Fi-
refly. Později už došlo na háky. Pro co 
nejrozmanitější zábavu byla k dispozi-
ci také BDSM a Music stage. Co se týká 
BDSM stage, která nabízela mimo jiné 

japonskou bondage show, nějaké ty 
hrátky s  latexem a  role domin, nebo 
naopak submisivních děvčátek, mož-
ná by nebylo na  škodu vysvětlit přes-
ný význam zkratky BDSM. BD zname-
ná bondage, čili svazování, DS pak do-
minanci a sumbisivitu a SM hojně zná-
mý sadismus a masochismus. Obecně 
jde o sexuální praktiky, které přesahují 
běžný sex, jenž neshledávají v jeho zá-
kladní rovině uspokojujícím.  
 Upřímně, bylo na co koukat. Možná 
spíš zírat s otevřenou pusou. Přece jen, 
kolikrát se Vám ve frontě na pivo stane, 
že stojíte za paní s otrokem na vodítku. 
Holt trochu jiný svět. 
 Toť krátká exkurze za  hranice spo-
řádané zábavy, pro mnohé zajisté 
i za hranice vkusu. Pro fotky a více in-
formací - > hellparty.cz , aneb neúspěš-
ně testováno na normálních lidech!

Text: Marcela Macháčková, Foto: 
Hellparty.cz

Když jsem se zmínila, že znám dvacetiletého 
člena zastupitelstva za KSČM, netušila jsem, 
že by z toho mohl být návrh na článek a tedy 
spousta práce. Ale z  rozhovoru s  Janem Pi-
kousem se stalo nakonec docela zajímavé 
odpoledne.

Jsi docela rarita... přijde mi, že většina 
mladých má teď názory spíše pravicové?
Ty říkáš, že většina mladých má pravicové 
názory, já bych řekl, že musíme říci, že vět-
šina mladých dala ve volbách svůj hlas pra-
vici, ale já sám, když s nimi hovořím, tak zjiš-
ťuji, že mnoho z nich jsou skalníni přívržen-
ci TOP 09. Tedy už se alespoň „odódéesati-
li“, ale to, co chtějí, je ve skrze levicové nebo 
takové středně levicové. Tedy mezi pravým 
a levým břehem. Nicméně je velice moderní 
po vzoru těch západních zemí užívat si ten 
konzumní luxus – nic moc nevytvářet a  jen 
si užívat to, co nám nabízí trh. Chovat se jako 
spotřebitel. To je dneska moderní. No a mlá-
dež asi těžko hlasovala pro zvýšení DPH, asi 
těžko hlasovala, konkrétněji, pro zvýšení 
DPH z knih, z koncertů, školného... Proto ří-
káme, že mladí lidé jsou pravicově naladě-
ni. To je takový fenomén České republiky. 
My, KSČM, komunikujeme s německou a ra-
kouskou komunistickou stranou a  víme, že 
ta situace v ČR je taková specifická. Ve svě-
tě je standardní, že člověk má ty rovnostář-
ské ideály a potom o ně přijde. Dejme tomu, 
když je níže v  tom společenském žebříčku, 
tak nejdřív volí levici a když se vypracuje, tak 
se občas stává, že volí pravici.
A jak ses k tomu teda dostal ty?
Tak tady je samozřejmě třeba, aby byl člo-
věk trochu vnitřně silný, aby se nebál jít tro-
chu proti proudu. Mně se, chtě nechtě, vždy 
trochu dařilo vyčnívat mezi vrstevníky mož-
ná názory poněkud zezačátku vyspělejšími 
než kolegové v mém věku měli. Jak jsem se 
k tomu dostal? No tak. V naší rodině se ob-
čas... prostě vždy hovoří pravda. Není to vždy 
asi úplně nejlepší řešení, ale funguje nám to. 
Takže když se rodiče baví o nějaké té minu-
losti, jak to bylo, tak se vynechávají takové ty 
striktně ideologické záležitosti. Ať už z dneš-
ního pohledu nebo na  tu minulost. Proto-
že i  v  dnešní době jsme ideologicky zamě-
řeni. Například se objektivně bavíme o  vě-
cech, které dříve nebyly a dnes už jsou, jako 
nezaměstnanost, sociální nejistoty, která je 
dneska poměrně vysoká, takové to známé 
možná dnes už klišé právo na práci a povin-
nost pracovat. Takže jsem prostě získal ta-
kový, řekl bych, přehled. Rodiče jsou huma-
nisticky zaměřeni, takže mi poskytli ten zá-
kladní impuls, abych o něčem začal přemýš-
let. Pak jsem se řídil svým svědomím a dej-
me tomu, že pomocí těch starších knih, co 
jsem někde našel a  pomocí internetu jsem 
se dobral ke  svazkům dnes již velmi klasic-
kých autorů: Lenin a Marx. Ještě dnes mi ka-
marádi nosí, když vyřazují nějaké  knihy tře-
ba ze škol a tak. 
Takže jsi četl třeba Kapitál? 
„No, nečetl jsem celý Kapitál, to je mnoho 
svazků, ale četl jsem takové ty poměrně dů-
ležitější pasáže. Na  stránkách komunistické 
strany Slovenska jsou k dispozici ke stažení 
v textové podobě. Takže Lenin Stát a revolu-
ce, Manifest komunistické strany, ten jsem 
četl 4krát, vždy před prověrkou z  dějepisu 
a né všechno. A  různé jiné publikace. A sa-
mozřejmě nezůstávám jaksi v  té  době Le-
nina. Měl jsem to potěšení si přečíst nějaké 
ty Ransdorfovy publikace, že ano. Europo-
slanec, Ransdorf, takže ano. Takhle jsem se 
asi dostal k těm názorům Zlom nastal, když 
jsem vstoupil do  strany a  začal jsem se tak 
nějak aktivně věnovat politice, né komunál-
ní, ale té vnitrostranické, poznávání apará-

tu. Tam už se potom poznal, že né všechno 
můžete říci a né všechno je tak jednoduché. 
Ty relace jsou spletité. Je třeba uvědomovat 
si ten dalekosáhlý rozsah toho slova a  kaž-
dý ho může jinak interpretovat. Tam se změ-
nil ten bujarý přístup k tomu, ale myslím, že 
naopak pro mě bylo dobrý, že jsem trochu 
zkrotnul, co se týče takového toho nadšení 
a mám stále dost elánu a budu ho mít a dou-
fám, že toho využiji ku prospěchu občanů.
A  proč ne něco méně „extrémního“?  
ČSSD například.
ČSSD? Já nechci urážet... no nechci se do-
tknout svých kolegů, jak zastupitelů, tak 
těch na  politické scéně. Opravdu mi ne-
připadá košér ostře vystupovat proti něja-
ké straně, když se nemůže aktuálně bránit. 
Přiznávám, že to jsou strany, které by Lenin 
oznažil oportunistickými, ano? To už asi pří-
liš neuvidíme, já bych řekl spíš populistické 
chování. ČSSD má takovou tendenci hod-
ně naslibovat, hodně rozdat, hodně vybrat. 
A to určitě není to, co by komunistická stra-
na hlásala. Já se opravdu považuji za komu-
nistu a  nestydím se za  to, nemyslím si, že 
je to něco za co bychom se měli stydět, ale 
proč zrovna KSČM? To proto, že si opravdu 
považuji ten jejich čistý, levicový pokrokový 
přístup. Takové ty různé teorie té hierarchie 
společenských systémů a  tam kapitalismus 
je o jednu příčku pod socialismem a pak už 
jedeme dál...
A co pohled vrstevníků na tebe?
Ano, ono pohled vrstevníků na komunistic-
kou stranu a na mé členství se také dost ra-
dikálně mění s tím, jak se moji vrstevníci se-
tkávají s tím „opravdovým životem“, s tím ži-
votem dospělých lidí. Já vyjadřoval své sym-
patie ke komunistické straně již mnoho let. 
Od těch let telecích...
Počkat... kolik ti je? 
Mně? Mně je dvacet... Tak to jsou samozřej-
mě dál telecí léta, ale pro mě z mé historie 
je to od nějakých 16 let, co jsme se začal ak-
tivněji vzdělávat. Ty názory tam myslim byly 
od malička... tedy ještě více od malička. Pro 
studenty to bude lepší, když to budu říkat 
takhle. Ale neřekl bych, že jsem byl nějak 
extrémně zatracován za členství a práci pro 
KSČM. Ale né vždy jsou lidé natolik informo-
váni, aby odlišili KSČM od KSČ. A né vždy jsou 
natolik osobnostně silní, aby obstáli té medi-
ální masáži, která probíhá 20 let velice inten-
zivně. A to se projevuje hlavně na těch tvár-
ných myslích mých spolužáků. Tam se občas 
samozřejmě setkávám s nějakým nepocho-
pením, ale to se setkáváme všichni, ale mys-
lím, že každý, kdo vyjádří svůj názor ostře se 
vždy setká s někým, kdo ten názor ostře od-
mítně. Ono komunistká strana má vyhraně-
né názory. Myslím, že velice charakterní. Tak-
že já se nebráním tomu, když někdo racio-

nálně poukazuje na nějaklé nesrovnalosti. Já 
přiznávám zločiny, které se mohly v té minu-
losti odehrát, ale nechci to hloupé ukazová-
ní: ty jsi ten komunista, tak si ten zlej.
U tebe mi vždycky přišlo, že na minulost 
poukazuješ hodně... a hodně v dobrém...
No, tak jako... to je trochu výhoda, trochu 
možná nevýhoda, nezažil jsem minulý re-
žim. Takže k němu nemám takové citové zá-
vazky jako někteří naši funkcionáři. Víme, že 
se v parlamentu paní Vostrá poměrně ostře 
vyjádřila, že ano. A já jí to nemám za zlé a ne-
chtěl bych se k tomu nějak hlouběji vyjadřo-
vat, ale prostě všechno je trochu marketing 
a chce to se opatrně vyjadřovat. A každé slo-
vo je v  jistém smyslu i  reklama, každý náš 
čin, takže je třeba brát to trochu a aktualizo-
vat na 21. století. Neusnout spolu s Gotwal-
dem. Já se postavím za to, že opravdu prá-
vo na práci a povinnost pracovat je zajíma-
vá myšlenka. Ano dneska je to těžko uplat-
nitelné, ale nemyslím si, že aktuální konste-
lace je diametrálně lepší. Nejracionálnější 
námitky proti soc. zřízení, co jsem slyšel, že 
bylo ekonomicky méně výkonné, ale podí-
vejte se na to jinak. Dneska jsem v kapitalis-
mu už 20 let a náš stát nemá na to, aby finan-
coval veřejné zdravotnictví, nemá na to, aby 
opravoval silnice, nemá na to a říká, že na to 
ani nemůže mít, aby zabezpečil naše senio-
ry. Všechno to, co soc. zřízení bralo jako na-
prostou samozřejmost. Pouze občas nebylo 
k  dostání takové to tuzexové zboží, japon-
ské tv atd. Ale já považuji stále za důležitější, 
aby si dědeček mohl koupit rohlík než na to, 
aby si mohl každý rok koupit novou televi-
zi. Ale to se vykrystalizovala s  tím kapitalis-
mem v té podobě, v  jaké nyní je. Takže ne-
lze se dnes srovnávat. Na to jsou studováni 
páni historici. Společnost se neustále mění 
a my nemůžeme dnešek srovnávat s minu-
lostí takhle jednoduše to prostě nelze.
A co komunistické zločiny? 
Ehm… můžu se podívat, co tam máš původ-
ně za otázky?
Ale…  povídej
Jaké zločiny, prosim tě?
Vždyť víš...
Ale já nemám problém tady o tom hovořit. 
Trochu se bojím, co říci, ale bojím se spíše 
sám sebe, jestli s tím budu úplně ztotožněn 
za pár let. Určitě si myslím, podívejte se, vět-
šinou se jedná o selhání jednotlivce. A pro-
blém dnešnín společnosti bývá v tom, že ne-
dokážeme odlišit chyby jednotlivého člově-
ka a  vztahujeme to na  celý systém. Bohu-
žel každý systém umožňuje, aby se někteří 
ujmuli vedení, a to jsou většinou lidé draví, 
vyhranění a  lidé, co možná mohou být ko-
rumpovatelní a  samokorumpovatelní, a  né 
proto, že by z toho měli nějaké výhody, ale 
proto, že jim stoupne sláva do  hlavy. Jako 
dneska vidíme věci, co jsme tenkrát neviděli 
a naše děti zase uvidí mnoho nešvarů dneš-
ní společnosti. Já se odvolávám jako pokaž-
dé, když vedu diskuzi na  oficiální vyjádření 
KSČM, kde naši představitelé vyjmenovali ty 
stinné stránky bývalé KSČ, které nejsem čle-
nem. Takže tam se naši vrcholní představite-
lé omluvili a mně přijde, že se zachovali veli-
ce jaksi velice dobře. To je přiliš složité, aby-
chom o tom hovořili a napsali o tom pár vět 
do  článku. Vypustí se věta a  už to všechno 
znamená prostě něco jinýho.
Tady na to bývám velice opatrný a když ně-
kde takto hovořím, tak nechci, aby byly po-
řizovány záznamy. Je to příliš ožehavé téma 
na  to, aby se z  něj vypustilo byť jen jediné 
slovo. 

Eva Procházková
(rozhovor je kvůli obtížím s autoriaza-

cí uveřejněn v doslovném znění)

 Tak na začátek trocha faktů, ať to máme 
za  sebou. Reklama byla hojně využívána 
profesionálními vyvolávači už ve starově-
kém Egyptě a známá byla Egypťanům do-
konce i  jistá forma billboardů. Odhadu-
je se, že za  reklamu se celosvětově utratí 
50-60 mld. eur za rok. Jedním z nejlepších 
reklamních nápadů bylo (v  r.1972) udě-
lat z obyčejné krávy krávu fialovou, a  tak 
se stala fenoménem Milka, která ovlivnila 
myšlení lidí natolik, že dnes si některé děti 
myslí, že fialové krávy opravdu existují.
 Reklama nás buď baví, otravuje, rozpty-
luje, dojímá nebo (a to bohužel ve většině 
případů) rozčiluje. Jeden příklad za všech-
ny. Kdybych, já nešťastná, nebyla býva-
la zhlédla upoutávku na  obchodní dům 
XXXLutz (familiérně nazývaný tatatata), 
jehož znělka nepochybně způsobila do-
životní trauma většině národa, nikdy bych 
nevěřila, jak mě dokáže vytočit obyčejná 
holka bezsta ketingový tah to byl ovšem 
k  nezaplacení. O  tomhle spotu se hodně 
mluvilo, mluví a mluvit bude, protože nic 
naplat, ale někdy je špatná reklama účin-
nější než dobrá.
 Je ale rozdíl mezi reklamou špatnou 
a  reklamou vyloženě blbou. Nepochybu-
ju o  tom, že i  muži mají své dny, L´Óreal 
zná kód mládí a kupovat Perlu se vyplatí. 
Byla bych dokonce ochotná uvěřit i tomu, 
že vlasy postříkané Wellaflexem přežijou 
za  určitých okolností, i  hurikán. Ale co je 
moc, to je moc. Ovoce v  Jogobelle, že je 
čerstvé jako právě utržené? To přece není 
logicky možné! Polívka z  pytlíku? Hlav-
ně, že je z  čerstvé zeleniny… Nový de-
sign Sava mě vážně neuchvátí a  stojím si 
i za tím, že ani ta nejlepší řasenka mi ne-
vykouzlí efekt milionu řas, a  to ani, kdy-
by se sečetly obě oči a horní i dolní víčka. 
A  co teprve šaty vyprané v  Perwollu? Že 
vypadají i po desátém vyprání pořád jako 
nové? Většina z nás je ráda, že šaty po de-
sátém vyprání vypadají pořád ještě jako 

šaty. Totální podpásovkou jsou ovšem re-
klamy na takzvané ,,bezstarostné“ půjčky 
a názvy výrobků jako ,,Dobrá máma“ (po-
případě Dobrý táta). Aspoň, že ten Lidl je 
opravdu levný. Do  hitparády nezapome-
nutelných sloganů, ať už v dobrém nebo 
špatném slova smyslu, patří např. i  ne-
smrtelné: ,,to né já, to moje Schauma“, 
,,hmmm, voní hezky“, ,,v  ideálním světě 
je možné ženu vypustit“, každoroční ,,Vá-
noce sou tady, Vánoce sou tady“ nebo ,,je 
to ňáký rozbitý“. Nutno se pozastavit také 
nad tím, kolik výrobků je doporučováno 
a testováno ,,nezávislými“ odborníky. Tra-
dičně úspěšné pak bývají u  diváků rekla-
my sázející na  prezentování svého pro-
duktu skrze bezchybně (jak to aspoň v te-
levizi vypadá) vypracovaná těla světozná-
mých sportovců nebo krásné tvářičky mo-
delek a hereček.
 Reklama za  časů socialismu je kapi-
tolou sama pro sebe. Konkurence vcel-
ku žádná, vlastně jenom mezi státními 
a  družstevními podniky, a  to se muselo 
na kvalitě reklamy nutně projevit. Úsměv-
né upoutávky byly většinou doprováze-
ny hysterickým komentářem, neobyčejně 
protivnou melodií a  přemakeupovanými 
herci s rádoby nenucenými výrazy ve tvá-
řích. Mezi v  tomhle směru nejlepší poči-
ny tehdejší doby patří i  reklama na  mlé-
ko, kde skupina teenagerů tančí na disko-
téce a na lepší náladu si dává jednu skle-
nici mléka za druhou. Naprosto dokonalá 
je také reklama na prací prášek Toto, který 
,,vypere všechno, vždy a  všude“. A  to vše 
uváděné nesmrtelným panem Vajíčko.
 Za  zmínku stojí i  tzv. product place-
ment nebo-li prezentování výrobku v  ur-
čitém pořadu nebo třeba ve  filmu. A  tak 
si často můžeme všimnout, že hlavní hrdi-
nové ze zásady pijí coca colu, objednávají 
pizzu jenom z řetězce Pizza Hut, poštovní 
balík (ať už je v něm bomba nebo ne) jim 
vždy doručí zásilková firma Fedex. Když 
telefon, tak Blackberry, když hudba, tak i-
Pod, když hodinky, tak Omega a už vůbec 
nemluvim o tom, co by to bylo za jízdu bez 
Aston Martina.
Reklama nás ovlivňuje denodenně, ať už 
chceme nebo ne, protože jsme jí atako-
váni v podstatě, kam se hneme. Na závěr 
už snad jenom reklamní mašinerii doko-
nale vystihující slogan Billa Bernbacha, 
považovaného za  zakladatele tzv. inte-
ligentní reklamy, který ve  spotu mající-
ho za cíl nalákat zákazníky ke koupi Brou-
ka od Volkswagenu říká: ,,Je to ošklivé, ale 
dopraví vás to, kam chcete.“ 

Johana Trešlová

„Kdo nebyl komunistou ve dvaceti, nemá srdce. Kdo jim zůstal 
i po třicítce, nemá rozum,“ řekl kdysi  Winston Churchill.reklama na reklamu

 V  divadle SUD se prezentuje divadel-
ní skupina, která si říká AnoAmat, nebo-
li Anonymní Amatéři. Vznikli v  říjnu roku 
2009 v  rámci projektu “Na  scénu“ a  pod 
režijním vedením Věry Hlaváčkové z  Ji-
hočeského divadla odehráli přibližně tu-
cet vyprodaných repríz divadelní hry s ná-
zvem „Taškařice“. 
 AnoAmat se podílí i  na  pouličních 
scénkách, tento rok jsme je mohli vidět 
jak na „Odpad fest“, tak i na Budějovickém 
Majálesu. Dále jste je mohli vidět ve  hře 
Peer Gynt, kde byla skloubená hudba, ta-
nec a divadlo. 

 Derniéra již zmiňované hry Taškařice, 
jíž AnoAmat vstoupili na budějovickou di-
vadelní scénu, se konala 2. června 2011 
právě v SUDu. Ale nebojte se, další zajíma-
vá představení pro vás Anonymní Amaté-
ři už chystají – tentokrát dokonce vlastní 
hru.
 Domovskou scénu AnoAmat divadlo 
SUD najdete v Hroznové ulici č. 8, nad ka-
várnou. Informace o  AnoAmat najdete 
na Facebooku, na stránce „Studentské uni-
versitní divadlo „SUD“ – AnoAmat“.

Vít Kebrle

Ne až tak anonymní amatéři
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 POSLEDNÍ SLOVO

 Přemýšleli jste někdy, co vlastně vy, stu-
denti, máte společného s  námi, učiteli? Že 
nic? Že stojíme každý na jiném břehu – nebo, 
jak se říkalo „za komančů“, na druhé straně 
barikády… Oh, to se mýlíte. Minimálně jedna 
věc je nám společná – každý z Nás v pomysl-
ném kalendáři odtrhává den po dni, který jej 
dělí od Prázdnin. Už aby to bylo... 
 Proto i Vedneměsíčník myslí na léto – na-
bídneme vám přehled pestrého letního pro-
gramu, kdy menší obnos bankovek (nikoli 
mincí, ty stačit nebudou) v kapse vám umož-
ní vyrazit na fesťákovou tour po republice, 
vedle sluchu se však potravy dočkají i další 
smysly, čekají vás výstavy v galeriích, módní 
show, p(r)opichování těla, divadelní produk-
ce… Připravili jsme však i něco těžšího do ža-
ludku (míru stravitelnosti posuďte sami) – pů-
vodně měl na prvního máje, což je mimo ma-
jálesu - pro ty mladšího data výroby - i Svá-
tek práce, vyjít rozhovor s mladým budovate-
lem, soudruhem zastupitelem za KSČ(M) Ja-
nem Pikousem. Žel nelíbila se mu milosrdná 

úprava naší redaktorky, nabízíme vám pro-
to v tomto čísle rozhovor tentokráte neupra-
vený – tedy tak, jak opravdu zazněl. Politi-
ci to mají opravdu těžké, představte si, sejde-
te se s novinářkou na rozhovor a ona, ona ho 
pak klidně otiskne… To by se fakt soudruhovi 
před rokem 89 nestalo! 
 Aby toho těžko stravitelného bylo před lé-
tem ještě více, musím vzpomenout obvyklou 
bolístku letních prázdnin - odchod maturan-
tů z redakčního týmu. Tentokráte však nejde 
o jednotlivce, ale o celý orgán – srdce; srdce, 
s jehož tepotem ožil Vedneměsíčník novou 
krví...
 Ale na všem zlém je něco dobrého - pro 
vás, čtenáře, to znamená, že se po prázdni-
nách můžete stát námi, redaktory, protože 
show must go on!

Martin Volný

Kulturní a  vzdělávací 
vyžití aneb procvičte si 
cizí jazyk na koncertech 
zahraničních kapel 

 A je to tady! Prázdniny na sebe nenecha-
jí dlouho čekat a město osiří jako každý rok. 
Starý dobrý barový židličky ve Velbloudu vy-
střídají upocený diskotéky v přímořských le-
toviscích, studenti se rozvalí místo na soko-
láku na plážích (ti šťastnější třeba i s lidmi, se 
kterými jsou zvyklí se rozvalovat na sokolá-
ku a nikoliv s  taťkou s ponožkami v sandá-
lech), studentstvo pozná i  jiné kavárny v  ji-
ných městech, kam už se nikdy nevrátí, a ti, 
kteří si běžně vyšlápnou jen tak směrem 
Blanský les… tak ty nezmiňuju, ty toto vů-
bec nečtou.
 Ale než nastane tato dvou měsícová 

prázdninová apokalypsa zavřených kaváren, 
čeká vás všechny pořádná kulturní injekce, 
abyste to s dědou a babčou na dechovkách 
celé to léto vydrželi!
 Noise Assault Agency Budweiss vás ne-
nechá během června hladovět:
 3. června  se můžete stavit v K2 na Com-
binate Harvestra (Švýcarsko/ sludge, dro-
ne, noise rock) + Unitra Diora (éterický post 
rock/ ambient, ex Hawat) a  nebo 17. červ-
na na Psychofagist (Itálie/ free jazzy grind) + 
MOTH (death) + Eá (math rock), tamtéž.
 A není nad to si udělat před vysvědčením 
malý výlet (i v případě nepříjemných známek 
vás ale nabádám k návratu) a třeba do ma-
tičky stověžaté a  třeba na  koncert budějo-
vických depakine chrono a amerických post 
rockových GIFTS FROM ENOLA. To všechno 
22. června v  klubu 007 (což je takový klub 
na Strahově, tak se můžete podívat, kde jed-
nou možná za odměnu budete bydlet)

 A  kdybyste si říkali „Praha, Praha, tam 
jsem už byl/a stokrát!“ tak si můžete udělat 
výlet do  rakouského Gmündu, kde v  rámci 
festivalu Přechody vystoupí na NAAB Stage 
tito: Synergy, Five Seconds to Leave, esazle-
sa, depakine chrono.
 První prázdninový den, tedy 1. červen-
ce, v  Mighty Clubu Velbloud vystoupí ra-
kouská delegace: Hella Comet (Rakousko/  
noise/ indie rock) + Reflector (Rakousko/ 
stoner duo).
 A pak, když budete hodní a budete cho-
dit na koncerty, tak bude o prázdninách dal-
ší NOISE PARTY vol. 3,5! Datum bude ještě 
upřesněno, proto sledujte www.naab.xf.cz
 Poslední před prázdninový literární večer 
můžete navštívit 16. června – vystoupí Ka-
rolína Kamberská a básníci, mládí a rozevlá-
tí. Snad ani nemusím zmiňovat, že v literární 
kavárně Měsíc ve dne. 
 24.  června zavítejte do MC Fabrika, k po-
slechu a k tanci zahraje Vobezdud a Psychika 
stísněných vajec. 
 A až půjdete 30. června ze školy, tak to vez- 
měte přes centrum Budějovic. Bude tu pro-
bíhat Buskers fest (více informací v  článku 
o  Buskers festu). A  kdybyste něčemu nero-
zuměli, tak se mrkněte na www.hukot-cb.cz.
 Z tohoto místa se s vámi loučím. Choďte 
na koncerty, buďte milí na prodavačky v Te-
scu (maj to těžší, jak by řek Honza Nevěd) 
a hlavně – bacha na rozlité pivo na podlaze 
a lidi, kteří při tanci příliš máchají rukama. 

Adéla Sovová

 Celý týden se nesl v dost podobném du-
chu jako minulý - ozdravný pobyt. Ne, to není 
provokace, možná trošičku:-). Návštěva zám-
ku Chantilly za velmi sychravého počasí. Jak 
jinak opět nebyl čas, takže jsem našla jenom 
Richeliea, madam Pompidour a Marii-Antoi-
netu. Do zahrad se nechtělo ani průvodkyni, 
ale málem mě do nich museli vynést, když se 
mi přitížilo při pohledu na nádobu se srdcem 
posledního vévody…
Ve  středu jsme byly s  děvčaty bruslit. Brus-
lení mě vždycky strašně bavilo, ale posled-
ní dobou mám ten dojem, že je snad ještě 
víc zábavné pro lidi, kteří mě sledují. Padla 
jsem poprvé a  má dětská naivní dušička se 
zase zvedla a  jela s  radostí dál. Padla jsem 
podruhé a za pomoci šmouhanců a hvězdi-
ček před očima odjela na střídačku. Co je lep-
šího na vystřízlivění než sličný hoch od  led-
ních plavčíků, který neví, jak se domluvit 
s  takovým chechtavým nemehlem? Freng-
liš fungovala na  jedničku. Ale protože mám 
blbou paměť a jsem prakticky nepoučitelná, 
jela jsem zase. Neboj babi - tentokrát těsně 
u mantinelu.
 Následoval Louvre. Asi ve čtvrtek. Klokan-
ky se zdejchly hned po  obědě, My zůstaly 
skoro do čtyř. Člověk se s mapou žene v po-
sledních minutách přes celé křídlo s  Egyp-
tem, aby nakonec zjistil, že na  Chamurapi-
ho zákoníku už stejně vůbec nic nepřečte. 
Abych nezapomněla – Mona Lisa…nestojí 
za to. Je malá, celá zelená, chráněná líp než 
Obama a ze všech úhlů pro focení se usmívá 
úplně stejně. Samozřejmě jsem si koupila po-
hled :-) 

 Naplánovaly jsme si kino. Naštěstí tou do-
bou i do pomalejších francouzských kin do-
razil právě včas Arry Potér. Naštěstí…haha-
ha…hrdý galský národ by svým dabingem 
udělal bukvici i  z  Chucka, natož z  vyzáblé-
ho mladíka s jizvou! A originální verze se ne-
vede. Jinak film samotný byl pro nás fanati-
ky skutečně pošušňání. Nás? V nejužším slo-
va smyslu - dorazily jsme tam dvě.
Mezitím jsme se dostali k  magickému datu 
středa 1.12. Čas stěhování. Všechno bylo OK, 
měly jsme připravené rodiny, dokonalá or-
ganizace. Leda ve snu! V úterý nic, ve středu 
nic, ve  čtvrtek měla Jullian radši hlasovou 
schránku. Někdo mohl zůstat, kde byl. Ne tak 
já. U nás se připravovalo 50. výročí svatby ba-
bičky a dědečka s následným přespáním asi 
20 lidí, takže buď stěhovat, nebo k  oslíkům 
do  stáje dělat přerostlého Ježíška. Bohužel 
v pátek už byla Madam aktivní a sehnala mi 
zbrusu novou rodinu do konce pobytu.
 Zazvonil zvonec a  pohádky byl konec. 
Teda, těch konců bylo víc. První. Skončil po-
byt v domečku pro skřítky a v pátek jsem se 
přestěhovala do  ultramoderního katalogá-
če s vytápěním v podlaze z umělého bílého 
mramoru. Brr. Jediné dvě barvy v domě byly 
šmouhatá tmavá lila a bílá. Vlastně bych jim 
křivdila, v  koupelně se objevily asi dva me-
try čtvereční oranžové a žluté. V  kombinaci 
s lila. To bolelo. 
 A zviřátka taky byla. Kočka a pes. Respek-
tive kocour a  fena. Kočka mrcha mě rafla 
hned, jak jsem ji pohladila. Pes zívnul a ode-
šel si dát dvacet. A  já pšíkla, smrkla, pšíkla, 
smrkla....pak vyhodili psa do garáže a byl klid. 

 Příjemným zpestřením všech alergických 
reakcí se stala starostlivá domácí vzhledu 
profesorky Umbridgeové, pořádkumilovnos-
ti sestry na JIPu a očima vykulenýma jak yet-
ti na Jamajce. Pán vypadal celkem nezávad-
ně, jako pár let špatně skladovaná láhev bor-
deaux.
Pokojíček byl ovšem jako vystřižený z Vogue 
pro panenky. Ano, bystřejší chápou správně. 
Pracovna o  rozměrech 3x2 metry, pianem 
a rozkládacím gaučem. Rozkládacím gaučem 
tak krátkým, že v  jakékoliv jiné poloze než 
úhlopříčně mi koukaly nohy od kolen dál!
 Druhý. V  úterý jsme vyrazili na  poslední 
výlet do Versailles. Zámek všech mých snů, 
dokonalost sama! A  taky zima jak na  Sibi-
ři. Zvlášť když nás vezli otevřeným vláčkem 
po zahradách. Bacilové se tetelili radostí, my 
zimou a všichni dohromady štěstím nad ne-
vyfotitelným výhledem. Nestihla jsem se ani 
rozloučit s  už téměř dva měsíce trvajícím 
zdravím a chytla rýmu jako trám.
  Ve středu nás madam-padam Jullien s lás-
kou vykopla z auta před odletovou halou tře-
tího terminálu CDG a už o ní nikdy nikdo ne-
slyšel. Ještě předtím nám rozdala modré 
školní mikiny velikosti odrostlejšího basket-
balového týmu velkého bratra. Ale hřejou:)
 Čekali jsme, čekali. Děvčata zdárně (i přes 
Pár Menších komplikací) odletěla. Sestra 
zdárně (i  bez větších komplikací) přiletěla. 
A  po  pár překrásných dnech toulání po  Pa-
říži, kdy občas i  svítilo sluníčko, jsme letěly 
domů. Konec třetí, poslední :)

Iveta Bartošová

Že nevíte, co to je busking? Pokud se bude-
te 30. června pohybovat v  centru Budějo-
vic po  druhé hodině odpolední, tak bude-
te hned moudřejší. I když by vás možná ne-
napadlo nazývat pouliční umělce buskery. 
Nuže, ani mě ne. 
 Pojem „busker“, čili pouliční hudebník, 
byl poprvé zaznamenán v Anglii v 60. letech 
19. století. A slovo „busk“ pochází ze španěl-
ského „buskar“, což znamená „hledat nebo 
toulat se“. Byli tak označováni potulní pěvci 
lidových a milostných písní ve středověku. 
 Busking má bohatou historii – buskery 
měl už starověký Řím, jsou známy zmínky 
z dob Jindřicha VIII. a každý si vybaví i Hon-
zu Třísku v černobílé Popelce. 
 A  co všechno může takový busker dě-
lat? Všechno, co mu talent a možnosti dovo-
lí – může zpívat a hrát, skupina může před-
vádět divadlo, může být mimem, živou so-
chou, může vodit loutky, tancovat, kouz-
lit a  čarovat, recitovat, žonglovat, polykat 
meče či oheň, cokoliv, co hrdlo ráčí. Mělo by 
to být něco zajímavého, co zaujme chodce 
a přinutí ho se zastavit a případně hodit ně-
jaký drobák do klobouku. 
 Ono je to přece jen pěkné, jít si po měs-
tě a najednou slyšet hudbu nebo vidět kou-
zelníka. Člověk se může zastavit, vyplout ze 
své každodennosti a  potěšit duši uměním, 
sebraném z ulice. Většina osvícených evrop-
ských zemí bere buskery jako normální lidi, 
bohužel my, v  České republice, je v  někte-
rých velkých městech (Praha) nebo historic-
kých městech (Český Krumlov) diskriminu-
jeme a pokutujeme a rozháníme je policií. 
 Mimo jiné i proto je tu Buskers fest. Aby 

se vidělo, že na  pouličním umění není nic 
zlého nebo špinavého, a  aby se vidělo, že 
buskeři jsou kvalitní umělci. 
 Kde je najdete? Přes den budou buske-
ři vystupovat v parku Na Sadech, kde bude 
hudba i divadlo, stejně jako na Lannově tří-
dě. Další vystupující hudebníky najdete 
i  na  nábřeží a  na  Piaristickém náměstí. Vý-
tvarná scéna (čímž jsou myšleny živé sochy, 
kejklíři a výstavy) bude na náměstí Přemysla 
Otakara II. Můžete se přijít podívat i na bás-
níky, přičemž budete mít možnost slyšet 
i ty mrtvé. Abyste tomu rozuměli, budou to 
současníci v kostýmech. I když jedny z ma-
tek buskingu jsou cikánské věštkyně, du-
chové se vyvolávat nebudou. 
 Tečka za  celým dnem nastane úde-
rem osmé hodiny, kdy se všichni přesunou 
do šapitó na Sokolském ostrově. 
 A  na  koho konkrétně se můžete těšit? 
Z divadel třeba na Vosto5, Mamaya Papaya, 
Malé divadlo Kjógenu, z  artistů na  kejklíře 
Slávka nebo na Doru Boukovou a z hudeb-
níků třeba na Cirkus Cermaque, Jana Řepku, 
Vítka Eliáše, Žofii Kabelkovou, Claudii Bock-
ovou, Vladimíra Mertu a mnohé, mnohé dal-
ší. 
 Poslední, co bych měla zmínit je, že v pří-
padě nepěkného, deštivého počasí se pro-
gram přesune do  náhradních prostor jako 
třeba do  altánku v  Háječku, na  pódium 
u Slávie, do Velblouda, do Horké Vany, do di-
vadla SUD a  do  dalších. Vstup na  celý fes-
tival je zdarma, a pokud byste se chtěli do-
zvědět více o programu, klikněte na www.
hukot-cb.cz.

Adéla Sovová

Francouzské listy: závěrečný díl reportu budějovické 
studentky z městečka Senlis

Busking, busking a to všude, kam se podíváte!

Prodejna pekařství  na rohu ulic Karla IV., 
Dr.  Stejskala a  náměstí Přemysla Otaka-
ra II. v  Budějovicích prošla před nedáv-
nem razantní proměnou. Obchod známý 
mezi veřejností pod názvem Pekast, mezi 
pamětníky také jako ,,Mlíčňák“ změnil jak 
strukturu prodejny, tak i jméno. Nyní pro-
dejna působí pod názvem Dékáčko. Pře-
měna prodejny souvisí se zánikem budě-
jovické pekárny Pekast, kterou odkoupil 
brněnský pekárenský gigant Penam. Ten-
to obchod však převzal jindřichohradec-
ký DK OPEN. 
     Co nám tato nová prodejna může na-
bídnout? Hlavní novinkou přestavěného 
obchodu je moderní design pultů, nové 
stolky, rozšíření sortimentu a  především 
vytvoření nové části podniku vystupují-
cí jako kavárna. Kromě všelijakých dru-
hů již známého pečiva, jako jsou klasické 
chleby, rohlíky, koblihy či výborné zelňáky 
a ostatní druhy jak sladkého, tak slaného 
pečiva, můžeme zakoupit i chleby bezlep-
kové, či pečivo, označované Dékáčkem 
tak trochu s nadsázkou jako rustikální. Do-
vážené bagety zatavené v igelitovém oba-
lu byly vytlačeny čerstvými, jistě chutný-
mi bagetami, vedle kterých našli své místo 

osvědčené chlebíčky a  jiné lahůdky. Dále 
jsou v  prodejně umístěny chladící boxy 
s mléčnými výrobky od mléka, přes jogur-
ty až po sýry. V nejzadnější části podniku 
se nachází největší novinka přestavby, to-
tiž již zmiňovaná kavárna. Za slušné ceny 
zde zakoupíte všelijaké druhy kávy, ca-
puccino, horkou čokoládu a dokonce i la-
hodné kakao. Nápoje si skvěle vychutnáte 
u nových stolků, nebo můžete využít služ-
by, která umožňuje vzít si kávu do kelímku 
s sebou. Popřejme Dékáčku, aby si získalo 
stejně tolik spokojených zákazníků, jako 
měl předchozí Pekast, aby si našlo v Budě-
jovicích svou pozici a stalo se oblíbeným 
místem schůzek jejich obyvatel.     

Jan Turek

Prodejna Pekastu na náměstí změnila svou tvář

Dagmar Hochová    Nguyen Phuong Thao
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