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Vážení čtenáři,
 Ti, kteří nás drží v rukou alespoň podruhé, si možná i všimli nějaké změny. Ano je 
to pořád stejný Vedneměsíčník ovšem s novou elegantní grafikou, za kterou děkuju 
Terce Müllerů. Doufám, že se bude líbit, a pokud snad ne, můžete se radši ofrňovat 
třeba nad slimákem o kus dál.
 On pan slimák není na úvodní fotce jen k tomu účelu, ale i jako symbol poživač-
ného gurmána. To proto, že i  pro mnohem vytříbenější gurmány než je on, bude  
 pravidelně připravovat nový redaktor Martin Škoda rubriku gastro-sféra, na tře-
tí straně si tedy můžete přečíst recenzi na Vin de café, nebo report z Gourmet fes-
tivalu. Ale obnovených rubrik se dočkáte hned několika. Artefakta nabídnou něco 
pro nadšence umění, včetně programu budějovických galerií a  pozvánky do  Víd-
ně. V Notování se nám sešly reportáže hned ze dvou letních festivalů, z velkolepé-
ho Rock for people a stále hipíckého Trutnova, a kromě toho i recenze na nové Red 
Hoty. Samozřejmě nechybí ani Stříbrné plátno a tradiční přehled nových filmů. Ale 
rubriky nejsou všechno, rozhodně nepřeskočte stránku poezie v barvách podzimu 
nebo článek o projektu Česko proti chudobě a… a dál už je seznámení na vás.
 Ještě snad, nedávno mi bylo řečeno, abych do entrée napsal radši něco o posled-
ních pátečních večerech, o studentském životě a vůbec, aby redakce Vedneměsíční-
ku nevypadala jako banda zapšklých intelektuálů, jenže i babičky redaktorů čtou 
výtvory svých vnuků a  možná by nebyly nadšeny, takže raději končím s  psaním 
a objednám si ještě jedno pivo.

příjemné čtení přeje
Tomáš Erhart, šéfredaktor
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 Koncem září nám ožila Slávie a  s  ní 
i zas o něco víc kulturní život v Českých 
Budějovicích.  A  to zásluhou MitOst 
festivalu.  Tento unikátní projekt vzni-
kl v roce 1996 v Berlíně a letos se konal 
devátý ročník. Jak napovídá název, fes-
tival zavítá pokaždé do  nějaké ze stře-
do- a  východoevropských zemí.  Před 
Budějicemi MitOst hostil ruský Perm.  
 Putovní festival je však jen malým 
zlomkem toho, co MitOst dělá – za-
střešuje mnohé mezinárodní projek-
ty a snaží se o kulturní a jazykovou vý-
měnu v  Evropě. Koordinátorkami tady 
v  Budějovicích byly Tereza Dobiášová 
z  Barevných dětí a  Barbora Čepičková 
z  Kredance. Na  organizaci se v  nema-
lé míře podílely i  Budějovice Kulturní, 
které zajistily především program prv-
ních dvou dnů – Slavie ožije a  koncer-
ty po celý druhý den spolu s worksho-
py, prohlídkami Slavie a  tak dále…Té-
matem letošního roku byla „Nová an-

gažovanost“, jež byla stěžejní pro hlav-
ní část programu. Záměrem bylo ukázat 
různé formy angažovanosti, ať už for-
mou klasického dobrovolnictví, nebo 
nabídnout inspirativní příklady ze za-
hraničí. Program byl opravdu bohatý. 
 Lidé si mohli s dobrovolníky Českobu-
dějovické Charity vyzkoušet, jak se cho-
dí „poslepu“. Proběhly diskuze na téma 
nové angažovanosti i na téma ekologie. 
 Kromě vzdělávání se lidé mohli pře-
devším bavit. Barevné děti zajistily diva-
delní představení, studio Kredance ta-
neční představení. Bylo možné navštívit 
projekce filmů, literární bloky a nespo-
čet kapel ať už Budějovic nebo Slovin-
ska, Německa…Važme si takovéto pří-
ležitosti pro České Budějovice a  zvlášť 
lidí, kteří se tu na kulturním životě po-
dílejí. Protože to oni vypisovali granty, 
díky kterým si nás MitOst vybral jako 
ideální místo pro ročník 2011.

Marcela Macháčková

Ožili jste se Slávií? Poslechli si skvě-
lou hudbu? Nakoupili v  artbazaru? 
Sdíleli svůj názor u  řečnického pul-
tíku? Já ano!
 Po vcelku fajn večerní  wam up par-
ty, která byla bohužel trochu časově 
posunutá, jsem se ráno v  krásných 12 
hodin vykopala z  postele a  dostala se 
na místo činu. Zrovna končila bubenic-
ká show Wildsticks a venkovní prostory 
byly naneštěstí pořád skoro prázdné, je-
nom z dětského koutku byl (i přes zvu-
ky bubnů) slyšet jekot. Asi není zrovna 
vhodné začínat článek kritikou, ale jsme 
v Budějicích a mě opět zklamala propa-
gace... Většina lidí, co dorazila, se o akci 
dozvěděla vesměs náhodou od  někte-
rého z  organizátorů nebo jejich zná-
mých.
 Ve  chvíli, kdy přišla na  řadu kapela 
Černá mutace, naplnila prostor příjemná 
hudba. Já se ale rozhodla zapojit se s ka-
marády do  průzkumu na  téma kultura 
v našem městě. Co jsem si vyposlechla, 
mě docela pobavilo. Lidé jsou opět ne-
spokojení... například v Buději cích prý 
není ani jeden dobrý, pravidelný festi-
val... (také se už tak těšíte na Majáles?).  

Když jsem se potom ptala lidí, jak si uží-
vají den v  rámci Slavie ožije, většina 
z nich byla ale nadšená a doufali, že se 
v akcích bude pokračovat i nadále. Ale 
zase... nejvíce nadšená paní šla původ-
ně s dcerou sbírat kaštany na tuto akci 
narazila úplnou náhodou. To mi přijde 
jako hrozná škoda. Kolik dětí se ve svá-
tek nudilo doma místo toho, aby si ma-
lovalo, skákalo panáka nebo vytvářelo 
masku...? 
 Ale opět mě přivábil program. 
Strong Coffee, kteří nezklamali a k jejich 
hudbě jsme využili půjčovny her a vrá-
tili se do dětských let! Monopoly, Kana-
sta, Prší! Skvělý nápad! :-)  Už se ale 
sjížděli diváci na můj oblíbený divadel-
ní spolek - Arte De la Tlampač, který po-
lovinu publika zklamal a  druhou půl-
ku skvěle pobavil. Co byste si vy mys-
leli o  představení s  názvem Tvůrčí kri-
ze, kde jeden člen spolku strouhá kila 
mrkve, druhý pojídá párky a třetí si čte 
noviny... a  to celé trvá krásnou půl ho-
dinu...? „Teda mami! Tohle ale jako neni 
žádný divadlo,“ bručela holčička, nicmé-
ně já jsem se skvěle pobavila. Nastoupi-
la poslední kapela - Podzemníci a Slavie 

opravdu ožila. Škoda, že už to byl v pod-
statě konec programu... Pro příště bych 
venku nechala hrát kapely o  trochu 
déle, protože lidí venku sedělo spous-
ta ještě dlouho potom. Když už lidé ko-
nečně dorazili, podium osiřelo a začína-
jící festival MitOst do útrob Slávie příliš 
lidí nenalákal. 
 Proč se vlastně tahle akce odehrála? 
Myslím, že je to celkem jasné. Slavie je 
obrovská budova, která má absolutně 
nevyužitý potenciál. A České Budějovi-
ce chtějí více kultury! Celá tato akce se 
konala pod hlavičkou sdružení Budějo-
vice kulturní, občanského sdružení, kte-
ré vzniklo z open space večerů  a které 
se právě kulturu v  našem městě snaží 
pozvedávat.  A večeru ve Slavii měl pro-
pagačně pomoci Mitost festival, který 
Slavie v podstatě zahájila. 
 Na  závěr musím pochválit úžasnou 
atmosféru, program, který byl pestrý 
a hlavně opravdu pro všechny genera-
ce. A přispívalo k tomu i krásné počasí. 
Jen více takových akcí!

text Eva Procházková
foto Bára Lišková

 

Slavie ožije! aneb dobře využitý svatováclavský den
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Jaký je váš nejlepší 
nebo nejhorší 
gastronomický 
zážitek v Budějcích

Nej zážitek. Tatarský biftek kdekoliv 
jsem ho v  ČB měl. Nejraději na  něj 
chodím do  Bowling restaurantu 
v  Mercury, k  Černému koníčkovy 
nebo k Zelené ratolesti
A  Nejhorší: Snad konzumace vše-
možných omáček (citronová, okur-
ková) v ŠJ U Tří lvů. V poslední době 
také vzpomínám na nakládaný her-
melín v restauraci Na Dvorku.

Jan Turek

Nejlepší gastronomický záži-
tek v Budějicích? Jednoznačně vep-
řoknedlozelo se šesti od  maminky. 
A  nejhorší?.. Čtou vedneměsíčník 
i v jídelně na BiGy..?

Markéta Dadáková

Začala bych slovy: Všechno se 
dá strávit, když je hlad! Protože co 
si budeme povídat, jakmile zakru-
čí v břiše, dokážeme sníst v podsta-
tě cokoliv.

Čím větší je hlad, tím větší je chuť 
a tím spíš nám je fuk, jestli si dáme 
párky (s  neuvěřitelným názvem 
striptýzky) nebo biftek z  argentin-
ského výběrového masa.

Záleží, jestli patříte za A. k lidem, 
kteří mají kuchařku, sbírají recepty 
a těší se, až vyjde nový Gurmán, aby 
mohli vyzkoušet super skvělý jídla. 
Také pravidelně sledujete Zdeňka 
Pohlreicha, abyste okoukali kuchař-
ské finty.

A  nebo za  B. patříte k  těm, co 
opravdu mají kuchařku, ale použí-
vají ji jen k  prohlížení lákavých ob-
rázků pokrmů. Občas slyšíte o  pro-
pasírované rajské nebo o flambova-
ném banánu – nic moc vám to neří-
ká a nikdy jste neměli chuť to zkusit. 
Zdeňka Pohlreicha znáte a máte ho 
vcelku rádi, ale jen proto, že používá 
vtipný nadávky a buzeruje lidi.

Všichni máme společné jedno: 
Rádi jíme! (někdo cokoliv a  někdo 
jen dobrá jídla)

A protože patřím k lidem ze sku-
piny B., netroufám si hodnotit žád-
ný podnik, kde byste mohli mít gas-
tro zážitek.

Jestli jste se ale někde z  něčeho 
pozvraceli, už tam nechoďte. A  po-
slední rada: Nechval dne před večeří! 

 Kristýna Novotná

 Tak schválně. Kolikrát vás na ulici za-
staví propagátoři různých charitativních 
akcí, nadací podporujících vše možné 
i nemožné, začnou na vás chrlit přehršle 
hesel, čísel a nic neříkajících jmen? Ko-
likrát vám vnutí předražené a nevkusné 
magnetky, ozdoby, případně přívěsky 
na klíče, které stejně skončí v hlubinách 
kabelky či tašky? A na druhou stranu – 
kolikrát si potom doma najdete webové 
stránky a informace o nadaci, jejíž stou-
penci vás ve městě „přepadli“ a popře-
mýšlíte nad tím, jaký to všechno mělo 
smysl? Jen malá část našeho obyvatel-
stva je dnes natolik informovaná, aby 
věděla, co se vlastně s darovanými pe-
nězi děje, a jestli mohou vůbec nějakým 
způsobem pomoci. A  protože neinfor-
movanost je jeden z  hlavních problé-
mů, vznikla díky koalici českých nevlád-
ních a neziskových organizací (seznam 
je uveden na  http://www.ceskoproti-
chudobe.cz/?id=39-organizace-v-kam-
pani) kampaň Česko proti chudobě. Ta 
má za úkol především poučit co největ-
ší okruh lidí o současné situaci v zemích 
postižených extrémní chudobou a  při-
mět jednotlivce, aby si uvědomil, že i on 
může tuto situaci ovlivnit. Díky Martině 

Tuškové, která v  této kampani působí 
coby koordinátor pro České Budějovice, 
jsem dostala informace vhodné pro člo-
věka, kterého už nezajímají jen obrázky 
na magnetkách.
 Jak jste se vlastně dostala k této akci 
a co byste poradila člověku, který by se 
chtěl na Česku proti chudobě podílet? 
Kampaň Česko proti chudobě vznik-
la v  roce 2005, dnes její aktivity pod-
poruje kolem 60 organizací – převáž-
ně neziskových. Jednou z takto zapoje-
ných organizací je i  Centrum ekologic-
ké a globální výchovy Cassiopeia (CEGV 
Cassiopeia), které se ke kampani připo-
jilo v  roce 2010. O  Česku proti chudo-
bě jsem ale věděla už předtím, již dří-
ve jsem se zajímala o  témata globální 
a rozvojové problematiky.
 A co poradit? Asi být hodně trpělivý 
a  nenechat se odradit případnými ne-
úspěchy. Hodně lidí je vůči takovýmto 
aktivitám skeptických a  nedůvěřivých 
a někdy vám to dávají pořádně najevo. 
Takže vydržet stát si za svým.
 Byla jste už někdy na místech, o kte-
rých píšete a  za  která bojujete? Měla 
jste možnost zažít tyto podmínky 
na vlastní kůži? 

Strávila jsem 4 měsíce v  Namibii a  ně-
kolik let jsem jezdila jako dobrovolník 
do  Bosny a  Hercegoviny. S  chudobou 
a  hladem, nedostatkem lékařské péče, 
nemožností dětí chodit do  školy, one-
mocněním HIV/AIDS, tuberkulózou atp. 
jsem se setkala právě v Africe. 
 V  jaké formě se peníze do  potřeb-
ných míst dostanou? A myslíte, že je to 
opravdu vhodný a účinný způsob pod-
pory? 
Aktivity kampaně Česko proti chudobě 
nejsou zaměřeny na  „vybírání“ peněz 
a  jejich následnou distribuci do  kon-
krétních oblastí. Kampaň má osvětový 
charakter a je zaměřena na širokou čes-
kou veřejnost. Věří, že čím víc se bude 
o této problematice na veřejnosti mlu-
vit a diskutovat, tím větší bude podpo-
ra různých NGO (non-governmental or-
ganization- pozn. aut.) i vládních aktivit, 
které se snaží situaci nejchudších oby-
vatel světa zlepšit. Veřejnosti chce kam-
paň ukázat, jak každý z nás může přímo 
či nepřímo zlepšit situaci lidí z rozvojo-
vých zemí, proč je to důležité a proč by 
měla pomáhat i ČR.  
 Co byste odpověděla člověku, kte-
rý by namítl, že i  v  České republice je 

svým způsobem chudoba a  že by se 
nejdříve měly urovnat poměry doma?
 Chudoba u  nás je velmi odlišná 
od  chudoby, o  které tu mluvíme, tzn. 
od  extrémní chudoby. V  České repub-
lice je za  chudého považován ten, je-
hož hrubý měsíční příjem se pohybuje 
okolo 13  000 Kč. Mezinárodně uznáva-
nou hranicí extrémní chudoby je příjem 
1,25 $/den, což je měsíčně asi 560 Kč. 
Z hlediska HDP je ČR na 36. místě ze 194 
zemí. Podle HDI (Human Development 
Index) je pak Česká republika 28. nej-
rozvinutější zemí světa.
 Z těchto ukazatelů vyplývá, že ČR je 
schopna postarat se o své „chudé“ lidi, 
avšak schopnost nejchudších zemí vy-
pořádat se s  chudobou je velmi nízká. 
Je v podstatě nemožné srovnávat situ-
aci chudých lidí v ČR a v nejchudších ze-
mích světa.
 
 Pokud byste se rádi zapojili, nebo si 
alespoň zjistili další informace a  názo-
ry, navštivte oficiální webovou stránku 
kampaně 
http://www.ceskoprotichudobe.cz. 

Text Markéta Dadáková 
Logo: http://www.ceskoprotichudobe.cz/ 
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26. 9. – 26. 10. Výstava fotografií ze Zambie, Zdravotně sociální fakulta 
 Jihočeské university
1. 10. – 31. 10. Výstava Kultur8 – putovní výstava fotografií zobrazující
 každodennost v sedmi zemích globálního Jihu a České republice očima  
 dobrovolníků, kteří v těchto zemích pracovali. Krajský úřad Jihočeského 
  kraje (Europe Direct)
4. 10. Hudební klub Horká vana: promítání filmu Hlad s  následnou besedou 
 s odborníkem na rozvojovou problematiku Tomášem Nožičkou
8. 10.  Koncert v kavárně Café Hostel
13. 10. Beseda na  pedagogické fakultě Jihočeské univerzity na  téma Pracovní
  podmínky cizinců v ČR (14. – 16. hod.)
15. 11 – 15. 12. Dům u  Beránka: výstava Ondřeje Čecha na  téma Pracovní 
 podmínky lidí v rozvojových zemích

ČESKO PrOtI CHUdOBĚ- PrOgram

 Mám pocit, že my studenti 
máme velký potenciál. Nejen pro-
to, že mezi svými vrstevníky vidím 
schopné lidi, ale hlavně kvůli tomu, 
že právě mezi námi je nejvíce těch, 
kteří ještě neztratili nadšení. Nadše-
ní měnit věci a vůbec snažit se podí-
let na dění kolem nás. Pokud ve Vás 
nadšení dosud dřímá, není nic jed-
noduššího než ho pošťouchnout, 
a začít něco dělat.  
 A kdo naši energii potřebuje nej-
víc? Dle mého to je místní chari-
ta, konkrétně senioři, lidé s mentál-
ním postižením, děti a  mnozí dal-
ší, kterým naše charita zprostředko-
vává dobrovolníky. Být dobrovolní-
kem znamená nabídnout svůj volný 
čas a pomáhat druhým lidem a NIC 
za to nechtít. 
 Možných aktivit je celá řada. Mů-
žete si například „jen“ hrát nebo do-
učovat děti ze sociálně slabých ro-
din a  například jednou za  čas pro 
ně připravit výlet. Vaši pomoc velmi 
ocení také centrum sociálních slu-
žeb Empatie a  domov Libníč, kte-
ré se starají o lidi s mentálním posti-
žením a duševními poruchami. Tito 
lidé jsou vděční za  každý kontakt 
a  kafe, které s  nimi vypijete mimo 
jim důvěrně známá centra. Nechtě-

jí být odstrčeni a schováni. Chtějí se 
účastnit onoho obyčejného života. 
 Scházet se je možné také se seni-
ory, pokud Vás to bude bavit, luště-
te křížovky nebo si zkrátka jen po-
vídejte a  procházejte se parkem. 
V  případě, že jste v  něčem šikov-
ní, můžete jim pomáhat v  některé 
z  volnočasových aktivit, nebo tyto 
kroužky přímo vést! Ne každý z nás 
má však kolik hodin týdně čas. Pro 
ty z Vás je tu možnost dopisování si 
s budějovickými vězni. Tato aktivita 
má však přísné podmínky. Nesmíte 
uvádět své pravé jméno a  podob-
né osobní údaje. Charita také bude 
v  zájmu Vašeho bezpečí všechny 
Vaše dopisy kontrolovat (vím, zní to 
hrozně, ale vskutku je to nutné). 
 Mohla bych ještě pokračovat, 
ale nebudu přepisovat interneto-
vé stránky charity, a  tak si doufám 
případně další možnosti dohledáte 
sami (www.dchcb.cz). Zkrátka jsem 
chtěla napsat, že pomáhat je príma. 
Odměnou za  dobrovolnictví Vám 
bude radost druhých a  pocit uži-
tečnosti. A to jsou věci jen těžko na-
hraditelné. Zapřemýšlejte nad tím, 
budějovická charita Vás potřebuje, 
dobrovolníků je tu nedostatek…

text Marcela Macháčková

Budějovická charita 
needs you!

 Chtěli byste v Českých Budějovicích 
něco změnit, ale nevíte jak? Nebo si 
myslíte, že nemáte příležitost? Tak teď ji 
dostanete. Radnice totiž zřídila tzv. Stu-
dentský parlament, nový poradní orgán 
vedení města, v němž budou zastoupe-
ni studenti českobudějovických střed-
ních škol.
 „Budějovičtí studenti nás řadou 
svých aktivit opakovaně přesvědčují, že 
jsou schopní a kreativní a že mají k dění 
ve městě, kde žijí a studují, co říci. Chce-
me jim proto poskytnout možnost ko-
munikovat s radnicí na oficiální úrovni, 
“ vysvětlil primátor Juraj Thoma z hnu-
tí Občané pro Budějovice, které s nápa-
dem zřídit Studentský parlament přišlo. 
Zasedání parlamentu složeného z  bu-
dějovických středoškoláků se budou 
pravidelně účastnit členové nejvyššího 
vedení města a návrhy parlamentu pů-
jdou přímo do  rady města (jedenácti-
členné „vlády“ Českých Budějovic). 
 „Poslance“ budou do  parlamen-
tu nominovat jednotlivé střední školy 
(každá jednoho poslance a jednoho ná-
hradníka). Jakým způsobem je vyberou, 
bude čistě na nich – mohou uspořádat 
studentské volby nebo mohou nao-
pak zástupce direktivně jmenovat nebo  
cokoliv mezitím tím. Záleží na  každé 
škole i  na  vás, jak se se svými učiteli  

a řediteli dohodnete.
 Poslanci však nemají reprezentovat 
své školy, ale CELÉ STUDENTSTVO. Ško-
ly jsou pro parlament hlavně organizač-
ním prvkem. „Úkolování“ poslanců pro 
jednání s vedením města a jejich aktivi-
ta bude čistě na vás, na STUDENTECH.
 Nyní se připravuje výběr student-
ských poslanců a první zasedání parla-
mentu. Chcete-li se dozvědět o  parla-
mentu více, zapojit se do něj nebo sle-
dovat jeho přípravy i  následnou čin-
nost, stačí se na  Facebooku připo-
jit ke  stránce Studentský parlament 
České Budějovice. Informace též budou 
souběžně zveřejňovány i na webových 
stránkách města www.c-budejovice.cz. 

Milan Brabec

Studenti, máte slovo.
radnice vás poslouchá
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Sázkou na  jistotu je Potrefená 
Husa, která zklame málokdy. Pro bi-
o-nadšence-šílence tu máme Sym-
biosu. Určitě zajděte do  zelenino-
vého baru ve  kterém si zamilujete 
jak ceny, tak i vyhlášené smetanové 
brambory. Jestli se nebojíte v  jídle 
experimentovat doporučuju indic-
kou restauraci Gateway of  India. No 
a  jestli nemůžete žít bez pštrosího 
steaku nebo snad fláku z krokodýla 
zajděte do restaurace Life is dream.

Johana Trešlová

Jako gurmánský prázdnino-
vý zážitek beru polední vysedá-
vání na  předzahrádce Zvonu, kte-
ré mám spojeno s  mnoha příjem-
nými vjemy: výhled na  líně ospa-
lé léto na náměstí, kde jediný rych-
lý pohyb představuje voda stříkají-
cí z chrličů skvostné kašny, snoubící 
se s  gurmánským prožitkem kvalit-
ního jídla za přijatelnou cenu a pří-
jemnou obsluhou, za třešničku pak 
považuju zářijový Gourmet festival, 
kde jsem podlehl kohoutu na  víně 
a neodolal a domů si v náručí odne-
sl kvalitní rakouské víno... A  mizer-
ný zážitek? Cesta na  Šumavu, kde 
jsem si místo relaxace v  předraže-
né restauraci Oáza málem vyslou-
žil „nabacáno“ za svou prostořekou 
připomínku o ne příliš kvalitním čaji 
Jemča – dobrá, popravdě, obslu-
ze jsem řekl, že čaj byl hnusný, na-
čež mě číšník sdělil, že smrdím koru-
nou a vyzval mě, abych šel ven... Asi 
nadýchat se čerstvého šumavského 
vzduchu.

Martin Volný

Místo dvou různých jídel jsem se 
rozhodl zaměřit jen na jedno, které 
jsem otestoval na dvou místech a to 
ve  velmi odlišné kvalitě. Jedná se 
o hovězí carpaccio – přesněji o plát-
ky syrové svíčkové, které se většinou 
servírují jako předkrm, jen jemně 
dochucené. První místo, kde jsem 
carpaccio vyzkoušel, byl Rytmus bar 
na  hlavním budějovickém náměs-
tí, tam se bohužel přesně ukázalo, 
jak se i tak nenáročné jídlo dá abso-
lutně zničit! Plátky ještě polozmrz-
lého masa, které skladují v  mrazá-
ku a pouze když si někdo carpaccio 
objedná, ho vyndají a nakrájí – tak-
že ani nevíte, jak staré maso jíte, na-
víc doplněné suchou roketou a vel-
mi hrubě nastrouhaným sýrem, kte-
rým určitě nebyl pravý parmazán, 
jak uvádí na jídelním lístku, Vám do-
kážou hodně rychle znechutit veš-
keré představy. Tohle jídlo jsem tedy 
bez váhání vrátil. Pravým opakem 
bylo carpaccio z Vin de Café – jem-
né, akorát dochucené plátky čerstvé 
svíčkové z mladého býčka, doplně-
né hoblinkami parmazánu a  ochu-
cenou roketou, které skvěle repre-
zentovali tento líbezný chod.

Martin Škoda

 Jak jste už asi sami zjistili, do  na-
šeho časopisu přibyla nová rubri-
ka – gastrosféra. Její obsah by měl 
být tvořen převážně nezávislými re-
cenzemi na  českobudějovické restau-
race a  svátky jídla. Myslím si, že prá-
vě teď, kdy asi všichni zaznamenává-
me ten „boom“ kolem gastronomie, 
je spravý čas dostat ji nějakou formou 
i mezi nás, mladé. V každém následu-
jícím čísle se vám tedy budu pokoušet 
co nejobjektivněji popsat mé gourmet 
zážitky spolu s reakcí na ně. Doufám, 
že tato rubrika vám bude užitečná 
a získáte díky ní i větší přehled o zdej-
ší „stravovací“ úrovni. Pro více infor-
mací můžete navštívit moje stránky: 
www.martycooking.com

restaurace
Vin de Café:
nebojte se
vstoupit
 Osobitý, čistý a ucelený interiér – tři 
základní kritéria pro dobrý podnik Vin 
de Café jednoznačně splňuje, i přesto se 
jihočeši stále bojí vejít. Není však proč!

Již při vstupu je jasně vidět, že toto mís-
to má svůj řád a  jednoznačný koncept 
- velké prosklené okno, jakoby nazna-
čovalo vstřícnost a  otevřenost, kterou 
můžeme uvnitř tohoto rodinného pod-
niku čekat. Jediným problém pro nové 
potencionální hosty tak může být jistá 
noblesnost restaurace, která v nich nej-
spíše evokuje pocit, že se uvnitř nebu-
dou cítit dobře a jídlo bude za přemrš-
těné ceny. V réalu je tomu však naopak. 
Jídelní lístek není zbytečně dlouhý, jeho 
obsah je tvořen jen a pouze z čerstvých 
sezónních surovin a  v  průběhu roku 
se několikrát mění dle aktuální sezó-
ny. Například ryby tu mají odlišné do-
konce každý den – jejich druh a počet 
se totiž liší vzhledem k úspěchu a kva-
litě úlovku. Mimo stálé nabídky může-
te od pondělí do pátku ochutnat  i  jíd-
la z  denního menu, která jsou za  vel-
mi přijatelné ceny, stále však na špičko-
vé úrovni. Já jsem jako předkrm, na do-
poručení, zvolil hovězí carpaccio s roke-

tou, bazalkovým pestem, piniemi a par-
mazánem (239Kč), doplněné automa-
ticky pečivem, navíc ještě teplým. Jídlo 
mělo skvělou jemnou a přesně vyváže-
nou chuť. Vše do sebe zapadalo a tvoři-
lo jedinečný celek. Také jsem ocenil po-
užití hrubé mořské soli, která chuť masa 
krásně vyzdvihla stejně tak, jako ochu-
cenou roketu, jež díky tomu nepůsobila  
suše. Musím konstatovat, že tohle byla 
jedna z  nejlepších verzí na  carpaccio, 
kterou jsem kdy měl. 
 Mým hlavním chodem se nakonec 
stal, toho dne vylovený, candát s grilo-
vanou zeleninou a  fialovými brambo-
ry (189Kč). Ryba byla udělaná akorát 
a  tím pádem se hned při prvním záře-
zu nožem jednotlivé části filetu od sebe 
nádherně odlupovaly. Chuť candáta na-
víc citlivě doplňovala štavnatost sladké 
zeleniny a  křehkost mírně opečených 
brambor. 
 Celý oběd jsem završil úžasným leh-
ce krémovým domácím cheese cakem 

s  jablečnou omáčkou s  kousky jablek 
(79Kč), která výborně doplňovala jem-
nost dortu, a kávou z vlastní směsi Vin 
de Café. Na  jednotlivých chodech bylo 
zcela jasně vidět, že kuchař, který je při-
pravoval, ví co dělá a má i patřičné zku-
šenosti. Po  jídle jsem se tedy cítil pří-
jemně najedený, navíc s  pocitem, že 
dnes jsem konzumoval jen dobré věci, 
chystané s pečlivostí a precizností. 
 Vin de Café je podnik, který bych za-
řadil někam do  střední třídy s  mírným 
nadstandartem, co si nechce na nic hrát, 
ba naopak chce lidem za  rozumnou 
cenu ukázat, že dobrá moderní gastro-
nomie může své místo mít i mimo Pra-
hu a že základem všeho je  láska k prá-
ci, profesionalita a kvalita surovin. I když 
někomu nemusí být interierový desing 
blízký, není důvod mít strach vstoupit, 
jelikož uvnitř se budete cítit skoro jako 
člen jedné velké rodinny. Tomuto mís-
tu se opravdu nedalo z pohledu služeb 
a  gastronomie nic vytknout, a  tak ho 
všem, kteří si chtějí pochutnat, zpříjem-
nit život dobrým jídlem a pitím a jsou si 
za  to ochutni mírně připlatit, vřele do-
poručuji.

mOJE HOdNOCENÍ (max. 5 bodů)

Kvalita jídla

Celková 
atmosféra
 Cena

Informace o podniku 
adresa: Dr.Stejskala 13, 
České Budějovice 
rok založení: 2006
kuchyně: francouzská (v  kombinaci 
s prvky mezinárodní a moderní české)
otevírací doba: 
po – so: 11:00 – 15:00 a 18:00 – 22:00

text a foto Martin Škoda

gourmet 
festival
 Oživit město po  skončení letní se-
zóny, pozvednout úroveň gastronomie 
v regionu a ukázat, že základem dobré-
ho jídla je zejména kvalita surovin a prá-
ce s  nimi chtěli organizátoři Gourmet 
festivalu, jehož první ročník se ve dnech 
23. až 24. září uskutečnil přimo na čes-
kobudějovické ulici Dr. Stejskla. 
 Předtím, než jsem na festival samot-
ný vyrazil, jsem mimo základních infor-
mací neměl tušení, jak to celé bude vy-
padat. Už z  dálky bylo jasné, že kolem  
třech postavených stanů se pohybuje 
dost lidí a z rohu zní i příjmená hudba – 
festival začínal získávat reálnou podobu.
 V  prvním stanu byla pro návštěv-
níky přichystána rozmanitá nabídka 
delikates, pochutin, vín a  dalších gas-
tronomických produktů z  Čech, Fran-
cie, Rakouska, Itálie, Belgie. Nabízelo 
se však i maso z nedaleké vesnice. Vel-
kým plusem určitě byla úroveň při pro-
deji vína, nejen že mělo skvělou kvali-
tu, ale hlavně bylo prodáváno odborní-
ky, kteří uměli poradit. Stejně tak tomu 
bylo i u části s  lahůdkami, kde nabíze-
li třeba čerstvé kozí sýry, sušené šunky, 
foie gras, úžasnou hrubou mořskou sůl 
nebo prvotřídní olivové oleje. 
 V  dalším stanu na  hosty čekal vel-
ký výčep piva spolu s  lavičkami a  ži-
vou hudbou v popředí. Posedávalo tam 
mnoho lidí, kteří popíjeli své nápoje ze 
skleniček, (ne z plastu, což bych označil 
jako velké plus pro organizátory), a uži-
vali si krásné odpoledne. 
 V posledním - největším stanu byla 
na  vyvýšeném pódiu velká kuchyně, 
kde byl i  pult s  čerstvými rybami, jež 
u  lidí vzbuzoval patřičný zájem, malý 
bar a  spousta laviček pro návštěvníky. 
Právě zde vznikaly celé dva dny, kdy fes-
tival probíhal, jednotlivá jídla od kucha-
řů z celého světa – z  Čech to byly hvěz-
dy jako Petr Hajný nebo Jan Punčochář. 
První den se nesl ve znamení francouz-
ské kuchyně, mohli jste tak za  oprav-

du přijatelné ceny ochutnat třeba skvě-
lou hovězí polévku s tyrolským knedlíč-
kem, bujabézu, špíz s  chobotnicí, kre-
vetami a mušlemi sv. Jakuba, telecí líč-
ka s  jemnou bramborovou kaší nebo 
například kohouta  na  víně se smeta-
novými brambory přimo od  Francou-
ze. Já zvolil neodolatelnou bujabézu 
s mořskými plody (79Kč), ke které jsem 
mohl přikusovat z  několika druhů pe-
čiva, které jsem automaticky k  jídlům 
dostal, nebo popíjet výborného fran-
couzského vína (49Kč). Druhým pokr-
mem v  pořadí byl již zmíněný kohou-
tek na víně s brambory (129Kč). Jednot-
livé přísady k  sobě skvěle ladily, a  tak 
jídlo ve  výsledku tvořilo skvěle fungu-
jící celek. Třetí a zároveň poslední věcí, 
jakou jsem toho dne vyzkoušel, byl crè-
me brûlée se správnou krustou na po-
vrchu a  jemným,  přesně ochuceným 
krémem uvnitř, doplněný čerstvou ja-
hodou a  jablečnou omáčkou. Mimo tři 
již zmíněná jídla jsem toho chtěl urči-
tě ochutnat více, třeba i mořského vlka 
na tomatovém risottu  nebo telecí líčka 
z jihočeského masa, ale jelikož všechna 
jídla byla servírována ve  velikosti nor-
mální porce, tak mi na  ně prostě v  ža-
ludku nezbylo místo. Já osobně bych 

proto pro příští ročník zvolil něco menší 
velikost, aby toho mohl zákaznít ochut-
nat co nejvíce. 
 Druhý den tohoto svátku jídla byl 
zaměřen na českou kuchyni s prvky ra-
kousko-uherské: mohli jste tedy zkusit 
například vídeňské speciality, výborné  
české maso či domácí tvarohové knedlí-
ky. K bežnému programu se navíc večer 
všichni šéfkuchaři spojili a  v rámci  ve-
černího degustačního programu Chef’s 
Menu vytvořili v  restauraci Vin de Café 
působivé deseti chodové menu.
 Tento festival jídla, který si letos od-
byl premiéru, měl podle slov svých za-
kladatelů – bratří Buriánů  z Vin de Café, 
být jistou formou poděkování všem je-
jich zákazníkům, příjemným zakonče-
ním léta, ale i  snahou přispět ke vzbu-
zení zájmu o  dobré jídlo a  pití u  širo-
ké veřejnosti. Velkým pozitivem do bu-
doucna určitě je, že to prý letos rozhod-
ně nebyl poslední ročník Gourmet festi-
valu, naopak by se měl opakovat každý 
rok a dávat šanci více a více dodavate-
lům z celého světa. Pocity, které si z této 
akce odnáším, jsou pro mě velmi milým 
překvapením a již nyní se těším, co no-
vého napřesrok ochutnám.

Text a foto Martin Škoda

Věci, co mě štvou … 
taNEČNÍ!
 „Kikirikí ,“ Ozvalo se jednoho dne z Me-
tropolu, když pan Kohout svolával své 
učence v  tanci k  první volence. Vysoké 
hlásky dívek pískaly, ječely a křičely. Ne-
přehlučily je dokonce ani hluboké hlasy 
prarodičů.  Je to tady.  První taneční!!
HNUS!
 Chápu, je to důležitá a  zásadní eta-
pa života puberťáka. A znalosti mazurky 
a polky se jistě hodí na nějakej hasičskej 
nebo mysliveckej ples.  Jo, i  já jsem pár-
krát navštívila taneční. A  hned, jak někde 
slyším, měla babka čtyři jablka, začínám 
s mazurkou (nemůžu si prostě pomoct)!
 A  proč že mě teda taneční vlastně 
štvou?!
 Proč se mi nelíbí úžasňoučká hudba 
jako je: Já tančím, ty tančíš MAMBO?!
Proč se mi nelíbí pohled na plačící rodiče 
a prarodiče u očíslovaných stolů?!
Proč mě děsí nahoru, do obrovských dr-
dolů, vyčesaný vlasy?!
 A kde, kde se sakra berou ty bezedný 
půjčovny šatů a  obřích toalet?! (haha, 
obří toaleta)
 A ta podivně napjatá atmosféra, když 
sedíte naproti sobě na  židlích, říkáte si, 
jestli si pro vás náhodou někdo přijde, 
abyste společně mohli dělat dva kroky 
do leva a jeden krok doprava?!
Tohle všechno by člověk (možná ještě 
s radostí, zkousnul ), kdyby byla afterpar-
ty. Proč ksakru není?!
 Asi nikdy nepřijdu na to, proč že mě ta-
neční štvou.
Velectěný čtenáři, neber toto jako nabá-
dání k  nenávisti tanečních kurzů a  ani 
jako nepovedenou reklamu. V  podstatě 
to není ani jedno – leda ta nepovedená 
reklama.
(Ne nadarmo je ve slově volenka obsaže-
no vole)

text Kristýna Novotná
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 Je to k nevíře, ale ještě pořád ho ne-
mám dost. Studuju v “jeho” městě (Čes-
kém Krumlově), ve kterém si v každém 
druhém krámku můžu pořídit nějakou 
tu kopii jeho slavné Tanečnice, ale ještě 
pořád ho nemám dost. Studuju v  jeho 
městě a  přibližně každého čtvrt roku 
v něm obdivuju jeho tvorbu na originá-
lech umístěných v  galerii nesoucí jeho 
jméno, ale přesto ho ještě pořád ne-
mám dost. Ba naopak. Nemůžu se ho 

nabažit. A  tak, kdyby budovy měly lid-
ská těla, líbala bych teď vídeňskému Le-
opoldovu museu nohy, jelikož ku příle-
žitosti desátého výročí své existence se 
rozhodlo uspořádat rozsáhlou výstavu 
svému krajanovi a géniovi, Egonu Schi-
elemu. 
 Na výstavě, která tento podzim kráš-
lí Vídeň, je k vidění na stovku Schieleho 
děl. Od  drobných skic až po  velkolepé 
malby. Výstava se zaměřuje na umělco-
vu ranou tvorbu, což je v tomto případě 
dost úzké časové rozmezí, vezmeme-li 
v úvahu, že Egon Schiele zemřel v pou-
hých 28 letech… Svá první mistrovská 
díla stvořil už okolo roku 1910, tedy 
jako pouhý dvacetiletý mladíček. Za to 
se s nimi ihned dostal do středu veřej-
né kritiky umění. Jednak pro jejich tís-
nivou melancholii a smutek, ale hlavně 
pro neobyčejnou drastičnost, se kterou 
zobrazoval lidské akty, téma, které ho 
provázelo celou tvorbou. Kromě raného 
díla, se výstava ještě zaměřila na uměl-
covu tvorbu v oblasti figury, konkrétně 
reflektuje pózu a  pohyb na  jeho obra-
zech.
 Expozice je obohacená o šest děl dal-
šího známého expresionisty, Schieleho 
současníka, Oskara Kokoschky. Na-
víc je každý sál obohacen ještě o  tvor-
bu šesti vybraných umělců, kteří jsou 

zde konfrontování jak s Egonovou tvor-
bou, tak i s  jeho osobností. Nejedná se 
však jen o výtvarníky, ale i o tanečníky 
a  performátory. Těšit se můžete napří-
klad na Güntera Bruse, Elke Krystufeko-
vou nebo Claudii Bosseovou.
Melancholie a provokace. Projekt Egon 
Schiele, Leopoldovo muzeum, Vídeň, 
23. 9. 2011-30. 1. 2012
 Mám strach. Mám strach, že kdybych 
se v příštím čísle vytasila s další pozván-
kou na  další výstavu rakouského mo-
dernisty pořádanou opět ve  Vídni, ni-
kdo by to už nechtěl číst. Mám strach, 
že bych byla obviněna z  neloajálnosti 
vůči našemu státu a snahy o opětovné 
nastolení rakousko-uherské monarchie. 
A to nechci. A tak vám to radši povím už 
teď. 
 V roce 2012 na celé hlavní město na-
šich sousedů padne zlatý prach. Budou 
se konat oslavy k  nedožitým 150. na-
rozeninám gustava Klimta. Ano, byl 
smrtelný, jeho tvorba nechť je věčná! 
A  vy nechť máte možnost shlédnout ji 
alespoň v jedné z několika hlavních ví-
deňských galerií, které ji budou před-
stavovat po  etapách v  průběhu celé-
ho následujícího roku. Jako malá před-
zvěst vystupuje výstava nazvaná “Gus-
tav Klimt / Josef Hoffmann – Pionýři 
modernismu” konající se v  prostorách 

Belvederu už od  konce letošního října. 
Protentokrát se ale malíř ještě stále drží 
v pozadí a dává tak prostor architektovi 
a designérovi českého původu.

Belvedere-25. 10. 2011 až 4. 3. 2012
Uměleckohistorické muzeum 
- 14. 2. až 6. 5. 2012
Muzeum Vídeň - 16. 5. až 16. 9. 2012
Albertina -13. 3. až 17. 6. 2012
Leopoldovo muzeum 
- 24. 2. až 11. 6. 2012
Rakouské muzeum divadla
- 10. 5. až 29. 10. 2012
Künstlerhaus- 6. 7. až 2. 9. 2012

 A když už tam budete, dejte si horké 
kaštany… Text Emma Vrbová

 Rádi byste do  divadla, ale máte 
strach z vysokého vstupného, škrobe-
ných obleků a  odsuzujících pohledů 
postarších abonentů? Jihočeské diva-
dlo pro vás našlo řešení – studentské 
středy. Již druhým rokem si můžete 
v  džínech užívat představení za  pou-
hých 80 Kč, zatímco ostatní příznivci se 
budou muset smířit s bezprostřednos-
tí mládí. O  více informací o  student-
ských středách se s vámi podělila oso-
ba nejpovolanější, ředitel Jihočeského 
divadla Mgr. Jiří Šesták.

Jak vznikl nápad založit studentské 
středy?
Především jsme chtěli, aby studenti za-
čali brát divadlo jako alternativu pro vy-

plnění volného času, nejen jako povin-
nou školní akci. Středu jsme zvolili pro-
to, že studenti bydlící na koleji mnohdy 
přijíždějí až v úterý a odjíždějí ve čtvrtek 
večer, tudíž je pro ně nejlepší jít do di-
vadla uprostřed týdne. Zároveň si uvě-
domujeme, že když výuka končí v  šest 
hodin, tak student, který by se měl jet 
převléknout do  společenského odě-
vu, ztratí chuť znovu se vracet zpátky 
do města. Z toho důvodu je symbolem 
studentských střed škrtnutý motýlek, 
abychom dali najevo že se počítá s ne-
formálním oblečením.

S jakým očekáváním jste projekt zahá-
jili a jak se tato očekávání vyplnila?
Naše očekávání byla, že studenti začnou 
do divadla chodit dobrovolně ve svém 
volnu a  toho se, myslím, podařilo do-
cílit. Ještě před studentskými středami 
jsme občas po představení pořádali be-
sedy pro studenty, takže část z nich se 
přelila do nynějšího projektu. 

Podle čeho vybíráte repertoár stu-
dentských střed?
Repertoár samozřejmě vybíráme pod-
le toho, kdo čekáme, že přijde. Osobně 
si myslím, že by zájemci měli vyzkoušet 
všechny žánry. Většina studentů napří-
klad není připravovaná na balet. Obvyk-
le si představí takzvaný bílý balet, jaký 
se tančíval kdysi. Přitom současný mo-
derní tanec zaujme právě především 
mladého diváka. Nejčastěji navštěvova-
ná je přirozeně činohra. Ne až tak zná-
má je loutkohra, která přitom už není 
jen pro děti, naopak, staršímu diváko-
vi dokáže skrz  neživou hmotu odhalit 
svět fantazie, poezie a  kreativity. Urči-
tě to přináší nové a snad i celkem pře-
kvapivé obohacení. Opera je pochopi-
telně náročnější. Aby nalákala studenty, 
potřebuje silný příběh. Mladý divák po-
třebuje „story“, pomáhá mu to pochopit 
hloubku a krásu hudby. 

text Šárka Tůmová

PrOgram StUdENtSKé StřEdy
16.10. drž mě pevně, miluj mě 
zlehka (příběhy z tančírny Century) 
/ LiStOVáNí / robert Fulghum
scénické čtení za účasti autora 
+ autogramiáda 

19.10. don giovanni 
/ Wolfgang Amadeus Mozart
opera o dvou dějstvích

26.10. Kdo je tady ředitel? 
/ Lars von Trier
komedie, DO 15 LET NEVHODNÉ!

2.11. tom Sawyer 
/ Mark Twain, T. Jarkovský, J. Vašíček
dobrodružný příběh

9.11. Lov na losa 
/ Michal Walczak / crazy komedie

16.11. Hledám děvče na boogie 
woogie / Josef Stelibský, Antonín 
Procházka
hudební crazy komedie

23.11. Utěšitel 
/ Martin Glaser, Olga Šubrtová
tragikomická groteska

VÝStaVy

Alšova jihočeská galerie 
– Wortnerův dům
U Černé věže 22 
8. 9. – 23.10. Zdeněk Burian
27.10. – 11.12. Karina Wellmer-Schnell

Dům umění
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38
7. 9. – 9.10. Jan Smejkal
19. 10. – 20. 11. Carsten Nicolai
30. 11. – 1. 1. 2012 Projektil architekti

Galerie Měsíc ve dne
Nová ulice 3
15. 10. – 13. 11. 
Václav Němec / Zápisník

Galerie Nahoře 
DK Metropol, Senovážné nám. 2
6. 9. - 16. 10. Univerzální fotoklub 
Vývojka
21. 10. – 25. 11. OKOLO KOL II

Galerie pod kamennou žábou
Piaristické naměstí 2
4. 10. – 28. 10. Daniel Šperl - Příběhy
6. 11. – 20. 11. Rožmberská obrazárna

Jihočeské muzeum
Dukelská 1
8. 9. – 30. 11. Mistři české malby

Komorní galerie u Schelů
Panská 7
23. 9. – 29. 10. Jan Saudek
4. 11. – 30. 11. Luděk Stukbauer

Všem krasomilům a krasomilkám!

 Právě tak působí první část výsta-
vy slavného českého malíře a  ilustrá-
tora Zdeňka Buriana ve  Wortnerově 
domě Alšovy jihočeské galerie. Vejdete 
a máte dvě možnosti. Buďto se propad-
nete mezi dinosaury a obří hmyz pole-
tující po  idylické pravěké krajině, nebo 
se s  nostalgií rozpomenete na  doby, 
kdy jste ty samé výjevy vídali na strán-
kách dobrodružných románů. Záleží jen 
na tom, ke které věkové kategorii máte 
blíž. Přirozeně je tu také možnost, že 
jako černá ovce stojíte mimo toto roz-
dělení, ale ani tak vám nic nebrání ob-
divovat pozoruhodné množství detailů, 

které ožily jen díky Burianově schopnos-
ti vykreslit pravěk s  přesností rozhod-
ně převyšující množství informací, které 
měl při práci k dispozici.
 Schody do patra vás vyvedou do mi-
nulosti oproti předchozímu pravě-
ku vcelku nedávné. Místo neandrtál-
ců lovících oštěpy mamuta indiáni ba-
fající dýmku míru, místo prehistoric-
kých ještěrů, zuřivě cenících zuby, stá-
do mustangů uhánějící prérií. Třebaže 
doba se značně změnila, atmosféra zů-
stává stejná. Dobrodružství, které máte 
spolu s vyobrazenými hrdiny šanci pro-
žít, neztrácí své kouzlo. Naopak, opro-
ti jasně zbarveným pravěkým výjevům 
dodávají značně utlumené tóny kreseb 
a maleb ilustracím poetickou tajuplnost.
 Přestože Zdeněk Burian vytvořil ne-
spočet děl, jeho jméno symbolizu-
je především proslulé ilustrace děl ve-
likánů jako Jaroslav Foglar, Jules Verne, 
Karl May, Eduard Štorch, Jack London 
a mnoho dalších. Mezinárodního uzná-
ní se mu dostalo za rekonstrukce vymře-
lých pravěkých zvířat a rostlin, na nichž 
spolupracoval s  paleontologem Jose-
fem Augustou. 
 Rozsáhlá výstava čítající na  130 děl 
bude na  návštěvníky čekat do  23.října, 
poté jí nahradí tvorba německé výtvar-
nice Kariny Wellmer-Schnell .

text a foto Šárka Tůmová

OKNO dO PraVĚKU

Studentské středy v Jihočeském divadle

 Co je to křesťanství? Čemu křesťané 
věří? V  čem spočívá jádro křesťanství? 
Takové otázky pokládá první díl cyklu 
„Bezvytáček o  křesťanství“. Letošní již 
třetí ročník startuje 19. Října v  Horké 
Vaně od 18:30h. 
 A co to vlastně ty „Bezvytáčky“ jsou? 
„Jedná se o večerní diskusi se zajímavý-
mi hosty nad tématy související s křes-
ťanstvím,“ popisuje Josef Prokeš, kato-
lický kněz, který působí jako spirituál 
na Biskupském gymnáziu, a zároveň za-
kladatel celého projektu. 
 V  minulých ročnících již v  pořadu 
hostovali např. prof.  Jan Sokol, mole-

kulární biolog a  teolog v  jedné osobě 
Marek Orko („Orlí oko“) Vácha, Ph.D., 
RNDr.  Jiří Grygar, prof.  Karel Skalický 
a další významní hosté. 
 Cílem „Bezvytáček“ je nabídnout pře-
devším středoškolákům, ale i široké ve-
řejnosti kritický pohled na  křesťanství 
a s ním související, mnohdy velice kon-
troverzní témata. 

 Cyklus bude v Horké Vaně pokračo-
vat 30. listopadu. O tom, jak uvěřil a co 
pro něho víra znamená, bude mluvit 
divadelník Víťa Marčík. 

text Šárka Batystová

Kritický pohled na křesťanství 
přináší Bezvytáčky
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kresba Lucie Krausová

Lístečku

Až půjdu ven, lístečku,
ty mi uletíš.

Až půjdu ven, lístečku,
kampak poletíš?

Budeš rád beze mne? (Sebe) se ptám.
A ty se jen usmíváš.
Do nebe jen „Vrať se!“ (tiše) šeptám.
A ty se jen usmíváš.

A ty s úsměvem letíš dál.
Lístečku, spadni mi rovnou do dlaní.

A ty s úsměvem pluješ dál.
Spadni do klína (mně) té staré paní.

Lístečku, proč už odcházíš?
Beze mě.
Lístečku, kdy se navrátíš?
Zas ke mně.

„Lístečku!“ volám.
Už jsi za obzorem.
„Lístečku!“ šeptám.
„Měj se krásně. Sbohem!“

Martina Mašková

V LISTECH JABLONÍ

V listech jabloní tě zanechám
Pro věčnou krásu která vůní čpí
Pro slunce hladké jemuž předkládám
Štěstí všech mých již odžitých dní

Do kmenu vrytá tvá byla duše
Do jejich listů rozkaz sni!
Až jednou neodpovíš suše
Splníš můj sen ještě neodžitých dní

Krystýna Barchini

První takt

Květina z Tvých rtů,
              vrůstá
        přímou čarou do mých snů.

Kapradí ve vlasech,
             utichá
        čtvrťovou pomlkou na snech.

    
Absinthé

Volání podzimu

Dřív jsem tvůj pohled vnímala
s jiným pohledem mým
teď už nechápu jej
a tak ti tedy odpovím.

Svou pomoc nabídla bych
ale ty odmítáš
své srdce bez ostych
ale ty nevnímáš.

Proto jediné co můžu ti dát
je můj úsměv a podpora
a hlavně ty to nesmíš vzdát
jinak shoří i má pokora.

Kdo my vlastně jsme
a jací
co my se v životě učíme
sme stále žáci.

Jak s tebou teď mám mluvit
když nevím co ti povědět
chci to všechno zastavit
do nicoty se zahledět.

    
Šmoulinka

Podzimková

Vítr je divoký,
plný barev a kouzel
a na obloze se prohánějí draci..
Chtějí si před zimou protáhnout 
křídla.

A v ráji zrají jablka,
červená jak Eviny tváře.

Listí šeptá, šustí, povídá si pro 
sebe.
Padá k zemi a při tom prvním
a posledním letu
se houpá jak mrňata na dětském 
hřišti.

Staré dámy s klobouky
vytahují z komor košťata,
aby si za úplňku
zalítaly nocí.
A ráno místo granulí
dávají kočkám popadané hvězdy.

    
Pouliční víla

 Stojím před nejmenovaným hotelem centru 
nejmenovaného města. Vzápětí mi sluch knock 
-outuje ohlušující jekot nejmenované osoby. OK. 
Moje chyba. Na  někoho, kdo neuznává kult ce-
lebrit,  jsem dost slabá. Navíc mě dav po  chví-
li strhává s sebou: ,,HÉÉÉÉÉJ, JUUUDE (popř. Co-
lin, Brad, Orlando, Jessica,…) PLÍÍÍÍZ, KAM HÍÍÍÍR !“ 
A už už vypuká bitva o podpisy a co nejlepší zá-
běr. Nejedná se ale o novináře, nýbrž o podivné 
nevyrovnané, ba co hůř, nevyzpytatelné existen-
ce, tj. fanoušky.
 Fanouškem se lze stát snadno a rychle. Začne 
to úplně nevinně. Zalíbí se vám nějaký film nebo 
písnička, (ani ne tak film nebo písnička jako hlav-
ní hrdina nebo frontman kapely), pak začnete 
shánět všechny filmy a písničky (rozuměj se stej-
nými hrdiny a stejnými frontmany) a za chvíli už 
se přistihnete, jak ječíte a omdlíváte blahem pod 
podiem. A  to všechno úplně zbytečně. Protože 
jakkoliv si cokoliv namlouváte (zejména vy, milé 
fanynky), skutečnost je taková, že váš idol si vás 
opravdu nikdy nevšimne a ne, ani se do vás  ne-
zamiluje na  první pohled a  už vůbec si vás ne-
vezme. Stačí vzpomenout Beatle-mánii… Milio-

ny zoufalých dívek doufaly a zoufaly si, protože 
právě ony toužily být těmi, co se dostanou brou-
kům na kobylku. A tak ječely, řvaly, rvaly si vlasy, 
plakaly a  ječely a  takhle pořád dokola, ale bylo 
jim to houby platné, a  tak zkusily novou, o  nic 
více účinnou strategii, omdlévání. Pár modřin 
se přece pro chlapce z kapely přetrpí. Jo. Paulovi 
a Johnovi občas vypadlo pár slok, když viděli, jak 
se jedna z mnoha blonďatých hlav kácí k zemi. To 
však jenom ze strachu, aby nepřišli o pověst sluš-
ných a bezúhoných hochů.
 Neopomenutelný je kult Hvězdných vá-
lek, Star Treku, komiksů, Šmoulů, tenisu, fotba-
lu a v neposlední řadě Britney Spears. Koupit si 
světelný meč a hrát si na Luka – dobře, zdravit se 
jako mimozemšťani – v pořádku, ale oholit si hla-
vu jako Beckham nebo Britney??
 Od  30. let, kdy začaly vznikat vůbec první
fankluby, se fanouškovská mánie řítí rychlos-
tí světla. Fanoušci zakládají stránky, pořádají sra-
zy, zájezdy nebo bazary (kdybyste náhodou měli 
dvě stejné kartičky Pikachu, tak abyste z toho taky 
něco měli…), mají zdi svých pokojíčků zaplaca-
né plakáty a obrazovky svých počítačů a mobilů 

wallpapery. A když náhodou nějaká ta star nedej-
bože skoná, šikují se do truchlících skupin.
 Nezřídkakdy mají fanoušci větší moc než lec-
který politik. Jsou schopni jakési vzpoury, která 
donutí nejednoho městského úředníka odklep-
nout víc peněz na fotbal nebo nejednoho trené-
ra popř. manažera k rezignaci.
 Ale každá mince má dvě (nejméně) strany, 
a tak i fanouškovství má své stinné aspekty. Např. 
takové fotbalové chuligánství nebo hokejové 
hrubiánství. Je to fakt nutné zapalovat brankáře 
světlicí nebo házet po trenérovi pivo? Odpovím 
si sama – není.
 Fotbal a hokej patří zjevně ke sportům s nej-
větší oblibou. Server informující o  Gambrinus 
lize (fotbal, nikoli soutěž v  pití gambáčů) přišel 
se zajímavou fotbalovou statistikou: anglický 
Bolton má prý fanoušky nejhorší, Tottenham pak 
vede co do namyšlenosti svých příznivců a Arse-
nal se může chlubit největším početem V. I. P. fan-
dů. Těžko říct, jak se taková statistika provádí, ale 
nechme fanoušky při tom…  

text  Johana Trešlová

Fandíš, fandím, fandíme
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Rapper Ektor
v českobudějovickém
 klubu
  Troufala bych si odhadovat, že větši-
na našich čtenářů hip-hopu tak docela 
nefandí. Pokud byste ale stáli o  to, vy-
zkoušet něco jiného, ráda bych Vás po-
zvala na  koncert, který se uskuteční 
28. 10. 2011 v klubu Street Beat. Street 
beat je poměrně nový klub Na Sadech, 
ve kterém uslyšíte převážně hip-hopo-
vou hudbu. Klub mě nepřestává pře-
kvapovat programem – v  červenci DJ 
Wich, před pár týdny MVP, na konci říj-
na Ektor a koncem listopadu se může-
me těšit na  Prago Union! Vstupy navíc 
vůbec nejsou vůbec drahé, většinou se 
v předprodejích pohybují kolem stovky. 
 Ektor je pětadvacetiletý český MC, kte-
rý v půlce června vydal svou první sólo-
vou desku „Topství“. Spolu s ním v albu 
můžeme slyšet třeba Hugo Toxxxe nebo 
Strapa. Jeho track „Psaní z lásky“ něko-
likrát vyhrál hitparádu v  rádiích. Říká 
o sobě, že „se objevil jako blesk z čisté-
ho nebe“.
 Poprvé jsem Ektora slyšela, když jsme 
se s kamarádkou v Praze bavily provo-
kativní písničkou „Něco mocnýho“. Má 
chytlavou melodii, je rytmická a  rap-
per v  ní výborně frázuje a  artikuluje. 
Když se v takových písničkách přenese-
te přes to, že v každé druhé větě v pod-
statě říká, že je největší boss, může to 
být opravdu zábavné. Později jsem na-
razila na track „Vidim to jako včera“, kte-
rou podle mého názoru „prorazil“. Po-
tom jsem si ji pouštěla ještě mockrát. 
 Osobně si myslím, že rapperům obec-
ně by prospělo, kdyby své gigantické 
sebevědomí tolik nevystavovali. I přes-
to, pokud nemáte zajímavější program 
na podzimní prázdniny, tohle bude jis-
tě výborná party!

text Dominika Vondráčková

The Beat
Holes
ve
Velbloudu!
 Měli jsme možnost je slyšet na Ma-
jálesu a 22. září se opět, v rámci evrop-
ského turné, vrátili, aby roztancova-
li a zvedli tep všem příznivcům Beatles, 
ale i rocku a punku! Co jsou vlastně zač?
The Beat Holes, čtyři punkrockeři z Itálie 
míchají dohromady nesmrtelné písnič-

ky od „Brouků“ s rockovými rytmy a ost-
rými kytarovými riffy a výsledek zní nad-
míru dobře! Inspiraci čerpají z písní ka-
pel jako The Ramones, Sex pistols atd. 
Od  té doby, co jezdí po  Evropě už vy-
dali už dokonce pět cd (k poslechu na: 
http://www.myspace.com/thebeatho-
lestorino). Ohlasy na  tuto kapelu jsou 
velice pozitivní, takže nezbývá nic jiné-
ho, než se jít přesvědčit na vlastní uši.
Když tu byli Beat Holes v květnu, naskytl 
se všem posluchačům a  návštěvníkům 
klubu Velbloud pohled na  velmi ener-
gickou, sehranou show. A  protože i  já 
jsem tehdy odcházela z jejich koncertu 
s opravdu dobrým pocitem a dostateč-
ně bolavými hlasivkami, nemohla jsem 
odolat a nezažít znovu ten rock’n’rollo-
vý nával italského temperamentu a pís-
niček, na  kterých vyrostlo už hezkých 
pár generací.
 Zpívajíc si notoricky známé melodie 
Beatles, vstoupila jsem do  Velbloudu 
plna očekávání, že uvidím jejich rock-
ovější bratry, nebo spíš syny… ale to 
je jedno. Po  vstupu mě celkem zarazil 
malý počet přítomných lidí, ale mělo to 
i své výhody jako třeba snadný přístup 
do kotle. Protože když už si užít koncert, 
tak pořádně. Nicméně nutno pozname-
nat, že v průběhu večera se Velbloud za-
plnil ještě o něco více. Netrvalo to dlou-
ho a  po  9. hodině ohlásila požární si-
réna (ano, opravdu požární siréna) za-
čátek koncertu. Ve  chvíli, kdy Beat Ho-
les začali hrát, věděla jsem, že s přehle-

dem obhájí svůj předchozí výkon. Svůj 
set už klasicky načali jednou z  neoblí-
benějších a nejznámějších „bítlsáckých“  
písniček – All my loving. Bez přestávky, 
hned za sebou a hlavně opravdu dobře 
zahráli pár dalších písniček, díky kterým 
si, podle mě, už naprosto získali veškeré 
obecenstvo dostávající se do varu. Ná-
sledovalo mnoho dalších profláklých 
melodií (ale jen v  dobrém!) a  interak-
cí s diváky, ale naštěstí s námi měli Beat 
Holes slitování a zhruba v polovině své-
ho obsáhlého setu (na svých webových 
stránkách uvádí 42 songů) udělali dese-
timinutovou přestávku. Druhou polovi-
nu koncertu odehráli bez známky úna-
vy a  i  posluchači byli vstřícnější a  dali 
najevo, že se jim jejich muzika opravdu 
líbila. Ke konci Beat Holes trochu zvolni-
li tempo, rozdali všem přítomným prs-
kavky a  na  tklivé tóny Let it be se po-
temnělý klub rozsvítil světly pohybující-
mi se do pomalého rytmu. Na úplný zá-
věr koncertu zvolili písničku Yesterday, 

kterou se zároveň na nějakou dobu roz-
loučili s Českou republikou. 
 Resumé na konec? Jestli se vám as-
poň trochu líbí Beatles a ještě navíc jste 
rockově založení, mohu se zaručit, že 
si Beat Holes oblíbíte. Hrají na  jednič-
ku a  jejich vystoupení je prostě skvělá 
show, na kterou se nezapomíná, a která 
donutí i zarputilé posedávače trochu se 
zapotit, nebo si alespoň… stoupnout. 
Další věc, která se mi po muzice a vystu-
pování na podiu velmi líbí na téhle sku-
pině, je profesionalita. Z  vlastní zkuše-
nosti vím, že poloprázdný klub dokáže 
pořádně odradit a na vystoupení a cho-
vání kapely se to většinou značně proje-
ví. Na Beat Holes ne. Nadšení a energie 
z  nich přímo sálaly, a  jestli to jen hráli 
z přesvědčení, tak je v tom případě ob-
divuji minimálně za herecký výkon. Teď 
už nezbývá než doufat, že si na nás Beat 
Holes brzy vzpomenou a nenechají nás 
dlouho čekat… Don’t let it be!

text Markéta Dadáková

 Letní amfiteátr „Na  Bojišti“ otevřel 
mezi 18. a 21. srpnem opět své brány již 
kultovnímu (omluvte ten otřepaný výraz, 
ale skutečně…ano!) a v našich končinách 
zcela ojedinělému festivalu, jemuž se prá-
vem přezdívá „východočeský Woodstock“. 
A to jak jinak než Trutnov Open Air Music 
festivalu! 
 Kdokoli provedl během své letní ces-
ty mezipřistání právě zde, na půdě živené 
všeobjímající láskou, mírem, hudbou a pi-
vem, dá mi jistě za pravdu, že atmosféra je 
tu, v podhorském ležení, ojedinělá a místy 
až magická. Trutnovský festival si už 24 let 
drží svůj indiánský nádech i všudypřítom-
ný odkaz disentu, z jehož kořenů celá jeho 
tradice původně vzešla. Jak však vypadal 
a co přinesl návštěvníkům letos?
 Celkem na  čtyřech scénách vystoupi-
lo během těchto čtyř srpnových dní přes 
100 hudebníků a těles nejrůznějších žán-
rů, zahraničních i  domácích. Hlavním 
a dlouho očekávaným hostem byl legen-
dární praotec punku, šamanský Iggy Pop 
s kapelou The Stooges, který předvedl (sa-
mozřejmě do  půl těla svlečený) přes ho-
dinu trvající a bez nadsázky dech-berou-
cí směs zpěvu, své typické „rozevláté gym-
nastiky“ a bezprostředního kontaktu s pu-
blikem (skákající a  křičící fanoušci z  kot-
le zaplnili ke konci celé pódium). Na jeho 
působišti - hlavní scéně - se v  následují-
cích dnech vystřídali například Brian Head 
Welch (zakládající člen kapely Korn), dva-
krát N.O.H.A. (německá i česko-brazilská), 
The Doors revival a  také nespočet uměl-
ců, z nichž mnoho je pro Trutnov již léta 
typických: Jiří Schmitzer, Mňága a Žďorp, 
Znouzectnost, Hudba Praha, Sto zvířat, 
Totální nasazení, Monkey Business či Visa-
cí zámek.
 Největším překvapením festivalu bylo 
bezpochyby vystoupení Symfonického 
orchestru Filosofické fakulty Masaryko-

vy univerzity v Brně pod vedením Marti-
na Mazánka. Čtyřicetičlenný orchestr slo-
žený z  hudebníků amatérů i  profesioná-
lů byl v podhorském ležení naprostou no-
vinkou. A  přitom se rozhodně nejednalo 
o žádný výchovný koncert! Orchestr se za-
měřením spíše na díla méně známá až ne-
hraná byl zajímavým zpestřením a rozšíře-
ním hudebního obzoru.  
 Velevýznamnou roli hraje na Trutnov-
ském festivalu každý rok samozřejmě scé-
na undergroundová a  jsou lidé, kteří jej 
navštěvují hlavně kvůli ní. Věkové spekt-
rum publika je přitom dost široké, lze po-
tkat šedesátileté rozesmáté vlasáče, kte-
ří pamatují nejlepší roky Plastiků (dodnes 
nepostradatelnou součást programu!) 
i  sotva dospělé mladé neukotvence, kteří 
se o nich dočetli spíš v učebnici dějepisu. 
Muchomůrky bílé však zněly z úst obou… 
Legendární básník a  neodmyslitelná po-
stava festivalu Ivan Martin Jirous, přezdí-
vaný Magor, se letos nemohl svého čtení 
ze zdravotních důvodů zúčastnit. Magor 
i „náčelník“ festivalu, ex-prezident Václav 
Havel, pozdravili tentokrát publikum pou-
ze po telefonu.
 Pro posluchače už poněkud unavené 
vší tou náročnou a  velkolepou kulturou 
se v tzv. klidové zóně mezi stromy a dob-
rými travami nacházel stan Hare Krishna 
Campu, z nějž se nepřetržitě ozýval zpěv 
manter doprovázených indickými nástroji 
a nespoutaným tancem. Ideální místo pro 
zklidnění, zamyšlení i chutný a zdravý ve-
getariánský oběd. 
 Letní Trutnov, to je prostě jiný svět! Jak-
mile do něj vstoupíte, bude vám na těch 
pár dní úplně jedno, jaké je právě počasí, 
zda jste celí umazaní od rozmoklého čer-
veného bahna, anebo kolik práce a povin-
ností na vás doma čeká. Prostě úžasný ge-
nius loci. See you later!

text Tereza Pavelcová

Bojiště letos hostilo 
Iggyho 

i symfonický 
orchestr

 Jeden z největších českých festivalů, 
který tento rok přitáhl mnoho návštěv-
níků a  také mnoho kapel zvučných 
jmen - Pendulum, Paramore, My Chemi-
cal Romance, Sum 41... Mohla bych po-
kračovat dále, ale do článku by se mi to 
ani zdaleka nevešlo, a  tak jsem se roz-
hodla vybrat pár vystoupení, která mě 
opravdu uchvátila.
 Za první festivalový den bych zmínila 
kapelu Sum 41, která neodmyslitelně pa-
třila k mému pubertálnímu playlistu. Šla 
jsem si je poslechnout vlastně jen z nos-
talgie, ale vzhledem k  davovému šílen-
ství, které nastalo, jsem se z výhodného 
místa s  pěkným  výhledem a  prostorem 
k volnému pohybu dostala pod pódium, 
kde se stěží dalo dýchat. Jakmile začala 
kapela hrát, já se začala svévolně tančit 
s celým davem. Byla jsem schopná zapo-
menout na  to, že mi nohu zašlápl chlá-
pek jednou tak větší než já, a nostalgicky 
si vykřičet text každé písně. 
 Festivalový den číslo dvě, John But-
ler Trio, nezapomenutelný zážitek, kdy 
se vám po celém těle rozlije dávka čis-
tého štěstí a velké radosti. Při téhle hud-
bě se musíte prostě neustále usmívat. 
A když frontman vystřihne desetiminu-
tové sólo na  akustickou kytaru, po  ce-
lém tom zamračeném dni vyleze slun-
ce zpoza mraků jen pro vás, nezbude 
nic jiného než zavřít oči a pohupovat se 
do rytmu.
Za druhý den bych zmínila ještě kape-
lu, díky které jsem tento festival vůbec 

navštívila. Bright Eyes, americká indie 
rocková záležitost, které vévodí Conor 
Oberst. Člověk, jenž oplývá velikým ta-
lentem a rozhodně ví, jak ho využít. Za-
čátek - hodinové zpoždění fanoušky 
moc nepotěšilo, ale příprava multiin-
strumentální podívané něco stojí. Když 
kapela nastoupila, zpěvák v  poutnické 
zelené kápi začal zpívat, všichni pookřá-
li a zabroukali si texty, jež si mohu číst 
neustále dokola, jak mě udivují svou 
poetickou pravdivostí. Nejvíce hudba 
zapůsobila na  slečny úplně před pódi-
em, protože těm bylo zpíváno přímo 
do ouška, doslovně. Každopádně tohle 
vystoupení řadím mezi ta, po kterých se 
musíte pořádně opít, aby došlo k řádné 
katarzi. 
 Třetí festivalový den. Kapela, kte-
rá přitáhla tento rok nejvíce fanouš-
ků, Pendulum. Známí hlavně díky remi-
xu písně Voodoo People od kapely The 
Prodigy. Drum and bass s  pořádnou 
dávkou osvětlení. Jak už se psalo ve fes-
tivalovém průvodci: „aspirant na  nej-
divočejší koncert letošního RfP“. Tohle 
hodnocení splnili dokonale. Hudba, 
kterou jste naplnění až po okraj, musíte 
tančit, protože vámi hýbe sama, nikdo 
nezůstane v  klidu stát, dunění i  v  nej-
zadnějších částech areálu. Na konec fes-
tivalu dejte Pendulum a máte zaručené, 
že z  návštěvníků vyždímáte poslední 
kousky energie a budou vám doživotně 
vděční.

text Magdaléna Spurová

rOCK FOr PEOPLE

PaPrIČKy 
PO dESÁté
     Je to tady! Desáté album kapely Red 
Hot Chili Peppers, I’m with you, vyda-
né přesně pět let po legendárním albu 
Stadium Arcadium...

     Na co je třeba upozornit u této desky 
hned na začátek je fakt, že bez trpělivosti 
vás asi (nebo spíš určitě) zklame. Po prv-
ním poslechu jsem si byla jistá dvěma vý-
stižnými slovy – černá díra. Po dalších po-
kusech posluchač začne zjišťovat, že to 
Papričky myslí opravdu vážně, a když se 
s tímto faktem vyrovná, nepřijde mu cé-
dečko až tak hrozným počinem. Je také 
třeba zdůraznit, že se na novém albu nej-
více podepsal odchod kytaristy Johna 
Fruscianteho. I’m with you se nyní hemží 
variacemi funkových a rockových tracků.
      Na závěr bych chtěla poprosit všech-
ny fanoušky Redhotů, kteří CD ještě ne-
slyšeli, aby se nenechali odradit recenze-
mi, podotýkajícími, že vás zaujme jenom 
booklet od slavného výtvarníka Damiena 
Hirsta, a zároveň povzbudit k velké, pře-
velké trpělivosti, protože album I’m with 
you si to opravdu zaslouží.

text Kristina Řežábková
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Přepadá vás
podzimní
splín? 

Vyrazte
do kina!
 Léto je za námi a s ním i největší svá-
tek českých filmových fanoušků – festi-
val v Karlových Varech. Největší filmový 
svátek všech filmových fanoušků – pře-
dávání Oscarů, je ale stále v nedohled-
nu. A  aby toho nebylo málo, přehled 
českých premiér v  následujících dvou 
měsících nám také moc velké vzpružení 
nenabízí. Nepropadejme ale zoufalství, 
i na podzim bude možnost zajít do kina 
na velmi zajímavé kousky.
 Letmý pohled do filmových rubrik na-
šich médií by mohl naznačovat, že ne-
existuje důležitější filmový počin než 
alois Nebel. První český film natoče-
ný metodou rotoskopie (film se nejdří-
ve natočí normální kamerou a  poté se 
políčko po políčku překreslí do výsled-
né animované podoby) na  sebe nejpr-
ve upoutal pozornost geniální marke-
tingovou kampaní – kina po  celé re-
publice bojovala o předpremiéru filmu 
pomocí internetového hlasování. Další 
trumf byl, že tvůrci byli pozvání na pres-
tižní filmové přehlídky do Benátek a To-
ronta. A aby toho nebylo málo, tak Čes-
ká filmová a televizní akademie rozhod-
la, že film vyšle do boje o Oscary. Jak asi 
chápete, tento film si prostě nesmíte 
nechat ujít!
 Když už jsme u  neotřelých animač-
ních technik, nesmím opomenout další 
premiéru měsíce října: tintinova dob-
rodružství, nové zpracování slavného 
komiksu, tentokrát pod režijní taktov-
kou Stevena Spielberga. Celé natoče-
né neuvěřitelně drahou a  složitou me-
todou motion capture animace. Díky 

této technice jsme mohli obdivovat rea-
lističnost Gluma v Pánovi prstenů nebo 
obyvatel Pandory v  Avataru. Otázkou 
je, jaký mají k motion capture vztah sa-
motní herci, přece jenom mít při natá-
čeni na  obličeji desítky senzorů, které 
snímají každý váš pohyb, nebude asi nic 
příjemného. 
 Že natáčet originální, nové projekty je 
těžká práce ví nejeden producent v Hol-
lywoodu. A  proto tu máme, jako vždy, 
několik pokračování a  remakeů, které 
se pokusí zaútočit na  naše peněženky. 

Nejprve tu jsou čeští Bastardi 2. Prv-
ní díl se setkal s  více než rozporuplný-
mi reakcemi. Jedni oceňovali, že se film 
snaží přiblížit závažná sociální témata, 
druzí kritizovali amatérské herecké vý-
kony a chabý scénář i výpravu. Platí zla-
té pravidlo – pokud se vám první díl lí-
bil, do kina vyrazte, pokud ne, filmu se 
obloukem vyhněte. Johnny English 
se vrací! Máte radost? Parodie na Bon-
dovky s  Mistrem Beanem bude zábav-
ná jednohubka. Nic víc, nic míň. Co říci 
o  Paranormal activity 3? Jednička 
všem v roce 2007 vyrazila dech. Pokud 
ne tím, že to byl originální, poměrně dě-
sivý horor, tak tím, že dovedla patnác-
ti tisícový rozpočet proměnit ve  výdě-
lek vyšší než 100 milionů dolarů. Studio 
tedy urychleně sáhlo k výrobě druhého 
dílu. Ten se ukázal jako podstatně slabší 
a nudnější, což se také promítlo na niž-
ších tržbách. Nic nenasvědčuje tomu, že 
by klesající tendence neměla pokračo-
vat. To samé lze říci i  o  sérii Spy Kids. 
Pokaždé, když režisér skvělých, krva-
vých, akčních béček, jako je Od soumra-
ku do úsvitu nebo Grindhouse: Auto za-
biják, Robert Rodriguez, sedl za kameru 
a začal točit tuto dětskou akční sérii, kle-
pali si fanoušci na čelo. Jednička i dvoj-

ka se ještě poměrně povedly, horší to již 
bylo se třetím dílem a nyní je nám serví-
rován čtvrtý díl s podtitulem Stroj času, 
který má na mezinárodní filmové data-
bázi trefné hodnocení 28%, což v  pře-
kladu znamená jen na  vlastní nebez- 
pečí.  
 Pokud byste měli náladu na výživněj-
ší akční film, který rozhodně nemá dět-
skou přístupnost, tak tu jsou Elitní za-
bijáci. Robert de Niro s  Jamesem Sta-
thamem a Clivem Owenem na jednom 
plátně, vysoký rozpočet, vysoká oče-
kávání a… průměrné recenze. Jen pro 
fanoušky žánru. Velmi vysoké nadě-
je snad nezklame sci-fi Vyměřený čas. 
Justin Timberlake zde žije ve světě, kde 
se ve 25 letech přestává stárnout. Jedi-
ný zádrhel ale je, že pokud si čas navíc 
nemůžete koupit, jednoduše zemřete. 
Bohatí jsou proto téměř nesmrtelní, za-
tímco chudí se zoufale snaží získat ho-
diny života navíc. Zápletka je zajímavá 
a neotřelá a ve vedlejších rolích se mů-
žete těšit na  Amandu Seyfried, Olivii 
Wilde nebo Cilliana Murphyho. Pro mě 
osobně nejočekávanější film z  tohoto 
přehledu.  
 Máte fóbii z bakterií a virů? Nechoď-
te na film Nákaza. V něm se šíří po ce-
lém světě virus, který zabíjí do několika 
dnů. Tušíte správně, lék na něj se neda-
ří najít. Milióny lidí umírají, šíří se cha-
os, společnost se rozpadá… existuje vý-
chodisko? Pokud více než po nervy drá-
sající zápletce prahnete po  hereckých 
hvězdách, tak vás jistě navnadí obsaze-
ní - Jude Law, Kate Winslet, Marion Cot-
tilard, Matt Damon, Gwyneth Palthrow 
a Laurence Fishburn. 
 Kdyby se vyhlašovala soutěž o  nej-
větší filmovou šílenost podzimu, noví 
tři mušketýři by byli horkými kandi-
dáty na  vítěze. S  původním příběhem 
má toto zpracování společného pra-
málo. ALE šermuje se tu, všechno hod-
ně vybuchuje a HLAVNĚ je to ve 3D! To 
znamená 3D bujný dekolt Milly Jovo-
vich, 3D kordy, mířící vám přímo do ob-
ličeje, 3D úlomky hradeb, padající pří-
mo na vás… chápete dobře, tento film 
nemá žádné jiné ambice, než pobavit. 
Držme mu palce, ať se mu to povede. 
 A  nyní nejdůležitější datum podzi-
mu – 17. listopad. Ptáte se proč do  fil-
mového přehledu tahám výročí Same-
tové revoluce? Ale kdeže! 17. listopad 
má ve  svém diáři vyznačeno tlustým 
písmem spousta (nejen) teenage fany-
nek jako den, jehož první hodiny stráví 
v kině na půlnoční premiéře filmu twi-
light sága: rozbřesk – 1. část. Po-
kud máte sklony k masochismu, zajdě-
te na premiéru taky. 

text Kateřina Dvořáková

 Stěží byste dnes mezi mládežníky 
hledali někoho, kdo nevlastní MP3 pře-
hrávač. Většina mladých lidí si život bez 
poslouchání hudby nedovede předsta-
vit. Majitelé „empétrojek“ mají své pře-
hrávače plné písniček svých oblíbených 
interpretů, často právě nelegálně sta-
žených z  internetu. Znáte snad něko-
ho ve svém okolí, kdo by si kupoval CD 
a následně přetransformovával jednot-
livé skladby do MP3 souboru? 
 Proč by si také dotyční hudbu z inter-
netu nestáhli, když jim to systém umož-
ňuje a veřejnost je k tomuto jednání po-
někud tolerantní? Dovedete si předsta-
vit, že jdete se sluchátky v uších po ulici 
a jste zastaveni policistou, který se vám 
pokouší dokázat, že máte ve vašem pře-
hrávači neoprávněně nabyté písnič-
ky? Jelikož se původ vámi nahraných 
skladeb velmi těžko prokazuje, nele-
gální stahování je těžko postihnutelné 
a vzhledem k tomu, že hudba z interne-
tu je zdarma dosažitelná z tepla domo-
va, přestali se ve velkém nakupovat hu-
dební nosiče, což má za důsledek krach 

obchodů prodávajících CD.
 V Českých Budějovicích takových ob-
chodů zůstalo jen pár –a  to doslova. 
Obchody zaměřující se jen na  prodej 
CD a DVD jsou pouze dva. Je to prodej-
na na Lannově třídě a obchod na rohu 
náměstí Přemysla Otakara II. a Krajinské 
ulice. Zhruba před deseti lety, když ob-
chod na „Lannovce“ provozovala spo-
lečnost Bontonland, byl obchod plný 
lidí. Dnes, v době internetového staho-
vání, zeje prodejna prázdnotou. Ceny 
jednotlivých CD se pohybují okolo 
300 Kč, což přijde většině lidí předraže-
né. Obchod na  náměstí se zdá být na-

vštěvovanějším. Ceny i nabídka CD jsou 
srovnatelné s obchodem na „Lannovce“, 
obchod se však také zaměřuje na  pro-
dej dekoračních předmětů, triček, hr-
níčků a náramků s logy populárních hu-
debních interpretů, z čehož má pravdě-
podobně nemalou část příjmu. 
 Kromě těchto dvou obchodů se dají 
CD zakoupit v  různých prodejnách 
s  elektronikou, popřípadě v  hypermar-
ketech. Pestrá nabídka je například 
hned za  vchodem do  hypermarketu 
v Boreckého ulici. V nabídce jsou větši-
nou ta nejnovější alba. Kdybyste nevě-
děli, co zrovna „frčí“, poradí vám tabulka 
s TOP 10 nejprodávanějšími nosiči, jejíž 
první příčku již zhruba rok okupuje al-
bum skupiny Kabát – Banditi di Praga.
 Pokud půjde vývoj prodeje CD stej-
ným směrem, budeme svým dětem 
ukazovat naše sbírky „cédéček“ jako sta-
rožitné unikáty, které je budou fascino-
vat jako dnes většinu z nás fascinují ne-
jen hrací skříňky, ale nedávno ještě po-
pulární gramofonové desky.

text  Jan Turek

 Za necelé tři minuty odbije 9. ranní, 
na  nádvoří zámku se tlačí skupina vy-
smátých Japonců, adrenalin neovla-
datelně stoupá. „Takže ty první japka si 
vezmeš ty, jasný? Přeju hodně štěstí!“ 
oznamuje laxně dispečer a odchází kou-
řit před průvodcárnu. Já vrhám posled-
ní napůl křečovitě optimistický a  na-
půl zkroušený pohled na  své nové ko-
legy, pak beru do ruky monstrózní sta-
robylé klíče, které mě jako malou při ná-
vštěvách zámků vždycky děsně fascino-
valy, a  vyzvedávám si natěšené účast-
níky mé úplně první prohlídky na zám-
ku Český Krumlov – dnes však v roli prů-
vodkyně. A  mám přitom vzrušující po-
cit, že si z připraveného historického vý-
kladu nepamatuji dočista nic.
 Japka (dle zámeckého slangu) jsou 
však, jak brzy zjišťuji, velmi vděčnými 
hosty a  posluchači a  vůbec neodpoví-
dají konveční charakteristice vše foto-
grafujících maniaků. Jejich delegátka je 
samý úsměv a  svým uvolněným (záro-
veň však navýsost taktním) vystupová-
ním mě okamžitě vyvádí ze všech roz-
paků. Její lidé při mém výkladu rozhod-
ně neskrývají zájem a zpětná vazba zde 
funguje dokonale: Podivují se pravým 
(!) ostatkům v  zámecké kapli, zkouší si 
představit, jaké to je nosit renesanční 
róbu vážící 10 kg (jemná hyperbola ob-
čas také není na škodu), přeměřují ruka-
ma šířku prken v podlaze anebo se zají-
mají o to, zdali jsou medvědí kůže pravé 
a co je to za zvláštní zvyk zdobit si jimi 
obydlí. Přičemž na  každou pro ně ne-
všední a  neuchopitelnou skutečnost 
reagují typickým „Óóóóóoó!!“, které se 
vždy legračně  provlní jejich skupinkou. 
Když je o hodinu později vypouštím ze 
zámku a  do  ruky mi padají všemožné 
mince i papírky, je to docela prima po-
cit.
 V půl jedenácté se však karta obrací 
a já musím přepnout zpět do své mateř-
štiny, čeká mě totiž další prohlídka, ten-
tokrát česká. Při pohledu z okna na ná-
dvoří se skoro vyděsím – 60 lidí?! Co se 
dá dělat, budou se muset do těch men-

ších interiérů nějak vměstnat. „To je 
v pohodě, už jsme prováděli i 80! Ale ty-
hle muflony si vychutnáš.“ ujišťuje mě 
šibalsky zkušenější kolegyně. (Muflon= 
turista libovolné národnosti, neuvěřitel-
ně blbě civící, napruzený, dlouhou pro-
hlídkou extrémně znuděný a ve většině 
případů typicky český.) Že to bude v po-
hodě, měla pravdu: Návštěvníci se otrá-
veně plouží po kobercích, upínají na mě 
zlostné pohledy, pokud náhodou sto-
jí moc vzadu nebo si nemohou expo-
nát prohlížet déle než 10 minut – přes-
tože je viditelně vůbec nezajímá – často 
kladou věcné otázky: („A tady jako žili 
králové?“, „Jak sem dostali ten kočár?“ 
či „Ty bodáky za  oknem jsou původní? 
* “), ale celkově z  nich vlastně vyzařu-
je jediné – „Jen se vykecej, hlavně rych-
le, my už chcem jít na pořádnej řízek!“. 
No jo, za chvíli už vám dám pokoj, říkám 
si, a omezuji výklad na strohé informa-
ce týkající se převážně letopočtů. Jejich 
výrazy mě začínají bavit.
 A  tak podobně ještě čtyřikrát. Celý 
den se pohybuji napříč obsáhlými 
a  dlouhými stoletími, přesto mi mo-
mentální čas neuvěřitelně rychle utíká. 
Čtrnáct dveří cvak cvak, stovky lidí dupy 
dup, baroko sem renesance tam, 1622, 
1947, 1719, 1302, legenda o  Bílé paní, 
trocha drbů ze života knížat… a  je ve-
čer. 
 Nádvoří se náhle vylidnilo. Říkám si, 
napoprvé dobrý! 
*pozn: odpuzovače holubů

text Tereza Pavelcová

 Tři jihočeská města, desítky filmů 
o  životním prostředí a  hvězdní hosté. 
Scénář nejstaršího ekologicky angažo-
vaného festivalu na  starém kontinentě 
se nezměnil ani letos. Realizace 37. roč-
níku filmového festivalu Ekofilm začala 
3. října v Českých Budějovicích a po za-
stávce v Třeboni skončila 9. října v Čes-
kém Krumlově. Tam také mezinárod-
ní porota, ve které zasedl třeba americ-
ký potápěč William Parks nebo japon-
ský architekt Osamu Okamura,  ocenila 
Velkou cenou Ekofilmu 2001 ten nejlep-
ší kousek z  kolekce dvou stovek sním-
ků z  celého světa. Slavný vítěz nebyl 
v době uzávěrky ještě znám, festivaloví 
organizátoři ale ve  velkém chválili díla 
tuzemských filmařů. „Z  nabídky vyční-
vá komedie Žádost o  azyl z  ekologic-
kých důvodů. Hlavní postavou je dán-
ský svéráz, který trochu připomíná po-
stavu Borata amerického komika Sa-
chy Barona Cohena. Borat je jen o  tro-
chu vtipnější,“ prohlásil mluvčí festiva-
lu Pavel Sladký. České provenience byl 
i  portrét Jaroslava Duška Když kámen 

promluví nebo Divadlo Svoboda, kte-
ré se zabývalo světoznámým scénogra-
fem Josefem Svobodou. Ekofilm se však 
ani letos neomezil jen na přítmí kinosá-
lů. Do Budějovic zavítal zpěvák Dan Bár-
ta, který zde s vědcem Alešem Dolným 
přednášel na  téma vážek východního 
Bornea. „V Borneu jsem byl dvakrát. Při-
pojili jsme se tam k české expedici, kte-
rá se v  tamních lesích zabývala oran-
gutany. My jsme se ale zaměřili na váž-
ky a na  to, jak na ně působí lidé,“ uve-
dl Bárta s tím, že o biologii se zajímá už 
od školních let. O další doprovodný pro-
gram se postaral třeba oscarový režisér 
Jiří Menzel nebo festivalový moderátor 
Jaroslav Dušek, který se předvedl hned 
ve dvou představeních. „Mám radost, že 
Ekofilm stále roste a posouvá se dál. To 
vše díky profesionálnímu týmu organi-
zátorů, který se letos nenechal otrávit 
a  zorganizoval přehlídku i  pod velkým 
časovým tlakem,“ doplnil čestný prezi-
dent festivalu a producent Radomír Do-
čekal.

Jan Škoda

Podaří se stahování hudby z  internetu vytlačit 
tradiční kamenné obchody s hudebními nosiči?

Na Ekofilmu
se představil
i dánský 
Borat

dEN zÁmECKé PaNÍ
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 POSLEDNÍ SLOVO

Máme tu nový školní rok a redakce dostá-
vá transfúzi nové krve poté, co vykrvácela 
odchodem loňských maturantů, kteří slo-
žili zkoušku dospělosti v  nové státní po-
době. Očividně je to však nijak nepozna-
menalo a nezanechalo na nich žádné sto-
py po jistě traumatizujícím zážitku pokus-
ných králíků – i když dlužno dodat, že mi-
nisterstvo nakonec vytáhlo z  klobouku 
notně odlehčenou a  politicky přitažlivěj-
ší verzi státních maturit. To samé minister-
stvo, jehož nejvyšší úředník, náměstek Bá-
tora, nám, v  rozporu s  oficiálními cíli tak 
draze eury zaplacené školské reformy, hří-
má plamenně o  hrozbě homosexuálních 
svazků a  zjevně namísto dobré vody pije 
víno, či snad spíše destilát mnohem sil-
nější, jenž mu v hektolitrech proudí přímo 
z  Hradu. Ale když člověk popatří na  jeho 
neposkvrněnou a  staře úctyhodnou tvář, 
musí s  dojetím konstatovat, že na  rozdíl 
od  jiných to opravdu myslí upřímně, po-
kud je tedy cogitem vůbec nadán. To už mi 
přijde mnohem inspirativnější snaha pana 

ministra financí Kalouska, který pedago-
gické veřejnosti názorně předvádí, jak na-
ložit s  drzými mladíky. Myslím, že takový 
Mgr.  Igor Hnízdo určitě přivítá návrat tě-
lesných trestů do školních škamen. Jen ať 
OECD vidí, že do  jejích hodnotících tabu-
lek se naše školství opravdu nevejde, vždyť 
máme svou českou cestu (po  které kráče-
li takoví velikáni jako byl Hloupý Honza či 
Švejk, spíše než světem protřelý Cimrman)  
 Ne, drazí mladí čtenáři, nebojte, jak-
koli se doba vymyká z  kloubů a  naduží-
vané slovíčko krize – a  nejen ta eurozón-
ní – již proniká jak nůž máslem do  všech 
pater společnosti, my zůstáváme stejní. 
Dále vám budeme nabízet pohled na svět 
očima středoškolských studentů, kteří se, 
na rozdíl od světa okolo nás, ještě nezbláz-
nili, neberou do ruky nože, zápalné molo-
tovovy koktejly a ani se k ničemu nepřiva-
zují, a přesto žijí aktivní a angažované ži-
voty a o ty se s vámi chtějí podělit. 

Mgr. Martin Volný
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 Zdá se, že středoškoláci, a  dokonce 
i vysokoškoláci už maj tenhle rok za se-
bou večery plný kulturních kratochví-
li, jenže v Budějcích jsou naštěstí pořád 
hoši z NAABu a Hukotu a jejich akce pro 
ty kdo si nehodlaj s  koncem prázdnin 
odpírat kvalitní akce. Možná se druhej 
den ráno probudíte s tím, že jste včera 
měli radši začít se seminárkou, ale bude 
to stát za to. 
 Od Hukotu vás čeká další literární večer 
vol. IV, nebo spíš večery, dohromady tři.
20. 10. Horká Vana - První večer vám 

zarecitují začínající básníci z  Budějc 
a  nejen odtud, zazpívá otec českého 
folku Vladimír Veit, a  nakonec můžete 
zkouknout i  legendární muzikál Rocky 
horror picture show
21. 11. mC Fabrika - podruhé, tento-
krát ve  Fabrice, kromě promítání a  au-
torských čtení zahrají tři kapely, jme-
novitě NULY (sad pop / České Budějo-
vice), HALLY BELLY (underground / Pra-
ha), PODZEMNÍCI (under rock / České 
Budějovice)
22. 11. mC Fabrika -  A  pokračová-

ní nás čeká v  sobotu po  divadelním 
představení- (alternative-experimental 
/ Brno), BRATŘI HOLUBCI (punk folk / 
Bruntál), ZRNÍ (alternative / Kladno), HA-
MELN (alternative / České Budějovice)
Kluci z NAABU si zatím pozvali pěknou 
řádku zahraničních kapel, tak se vyražte 
učit nejen anglicky.
21. 10. K2 - Divorce (uk) a Stignoise (uk) 
30. 10. K2 - the Forks (FR) + TotorRo 
(FR) + Tosiro 
10. 11. Kredance - Nuly, Shield Your 
Eyes (uk) a PAK (usa) 
14. 11. K2- run, WALK! (uk), Battle for 
Paris (uk)
4. 12. Velbloud That Fucking Tank (uk), 
Guns or Knives (uk) 
16. 12. Velbloud Kayo Dot (USA) + Liz 
Allbee (DE), ve  spolupráci s  Ostinato 
festivalem
Víc podrobností a další informace 
sledujte na stránkách 
www.naab.xf.cz a www.hukot-cb.cz. 

Tomáš Erhart
místo činu
Česká 30, umístění nad restaurací Co-
lumbie
 Pokud se chcete odreagovat při po-
kuřování vodní dýmky a  neutratit své 
životní úspory, je tohle jako místo stvo-
řené pro vás. Oáza klidu a pohody, plná 
voňavého dýmu, přes který ani na špič-
ku svého nosu nedohlédnete.

Úvod
 Jakožto studentka musím velice vy-
zvednout uvítací čajový panák zcela 
zdarma, při jehož vychutnávání si mů-
žete vybrat z velké nabídky čajů i nečajů 
a hlavně z nabídky tabáků do vodních 
dýmek. Pokud budete mít během ná-
vštěvy chuť na něco ostřejšího, nemusí-
te vůbec odcházet, protože tu najdete 
i zajímavou nabídku vybraných alkoho-
lických nápojů...

Vodní dýmka
 Není nejtěžší si vybrat z  nezměrné-
ho množství tabáků, té nejlepší kvality 
a  ještě většího množství vodnicových 

kamínků (velice chutná náhražka tabá-
ku pro nekuřáky, nebo pro neplnoleté 
kuřáky - bez nikotinu). Nejtěžším tahem 
je vybrat si vodní dýmku, ze které chce-
te kouřit. Protože každá dýmka má své 
jméno, ladný tvar, barvu, lichotící dáv-
ku dýmu a  svého oblíbeného kuřáka. 
Všechny jsou jednoduše prostě nádher-
né.

Verdikt
 Když už se tu uvelebíte, tak se vám 
nebude chtít jít pryč. Obsluha vám spl-
ní skoro každé přání, bude s láskou pe-
čovat o uhlík ve vaší vodní dýmce a na-
víc je ochotná vyslechnout vaše veškeré 
strasti a radosti.
 Nejhorší věcí (pro nás školou snad-
no unavitelné) je otvírací doba: kaž-
dý všední den již od  10 hodin ráno až 
do nekřesťanských 12 hodin večer.
Nejlepší věcí je ale cena vodní dýmky: 
za  velkou vodní dýmku s  tabákem Al-
Fakher zaplatíte bezkonkurenčních sto 
korun českých. 

Text Magdaléna Spurová

 Kdo by dnes neznal jméno Gertru-
dy Steinové, francouzské spisovatel-
ky a  autorky pojmu „ztracená genera-
ce“? Proslavila se nejenom svou tvor-
bou (Three Lives, A  Book Concluding 
With As A Wife Has A  Cow), ale i  saló-
nem ve vlastním domě na pařížské Rue 
de Fleurus, přátelstvím s  Hemingway-
em, Picassem, T. S. Eliotem a  svým mi-
lostným vztahem s  Alicí B. Toklasovou. 
Její životní a literární styl byl hravý, cito-
vý a avantgardní.
 Něžné knoflíky (s  podtitulem Před-
měty, jídlo, pokoje) je jedna z mála knih 
této autorky, jež byly přeloženy do češ-
tiny, a je jedním z nejkrásnějších kousků 
své doby. Gertrude Steinová v  ní před 
nás předkládá svět složený z drobných 
zátiší předmětů, provádí nás osvětlený-
mi pokoji a nabízí nám něco k snědku.
Touto knihou projdete se zatajeným de-
chem, minete Mildretin deštník, piáno, 
židli, krabici, obrazy se točí a  ze všech 
stran zní, šťouchají a  ťukají rytmy po-

motaných, nádherně živých vět. Kniha 
je krátká, slova lehká jako peří.
 Steinová i  zde experimentuje s  jazy- 

kem a vytváří vír imaginací, obyčejných 
věcí a pocitů. Stejně jako jednou napsa-
la: „Růže je růže je růže.“

text Katka Straková

gErtrUdINy NĚžNé KNOFLÍKy

Emma

Poněkud excentrické Skutečně skandální Má pěšinku napravo!

Shisha bar - ráj vodních dýmek v České


