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Vážení čtenáři,
Konečně skončila doba zimního spánku. A na jaře už vy stejně jako já nemůžete 
házet svojí lenost na únavu z  počasí.  Ale proč, někdo je prostě od přírody aktiv-
ní a někdo zase línej jako prase. Myslím si, že se dost angažuji a často tvrdím, že 
mám spoustu práce, přesto se určitě řadím mezi ty druhé. Všechno dělám na po-
slední chvíli, stejně jako tohle entrée a to, co považuji za nedůležité, se snažím vše-
možně ulehčit a obejít. Jenže já tomu raději říkám pohodlnost a vsadím se, že ne-
jsem sám.  Mě to zatím nečeká, ale řada pohodlných maturantů už se zřejmě teď 
diví, proč všichni kolem vypracovávají nějaké otázky a říkají si, že by měli začít taky. 
Ovšem není tak daleko od maturitního plesu a člověk se z něj musí vzpamatovat. 
Nejen jeho játra, ale i mozek z celé organizace, al  espoň u některých.  Podle toho, 
co jsem letos viděl, mi přijde, že mnoho tříd má podobný scénář. Většinu dostane na 
bedra hrstka lidí schopných něco zařídit. Zatímco zbytek se řídí přímou úměrou- čím 
neschopnější a línější, tím víc kecá do organizace. Proto chci všem úspěšným orga-
nizátorům maturáků gratulovat především k psychickému zdraví. 
 Ale abych se dostal k něčemu podstatnému. K maturitním plesům se vyjádří v an-
ketě i další redaktoři. Kromě toho si v tomto čísle nenechte ujít především rozhovo-
ry, s ředitelem hotelu Zvon Petrem Šaldou, s organizátorem Silent disca Lukášem 
Černým. A v neposlední řadě odpovídá na otázky Martin Škoda, náš redaktor gast-
ro-sféry, který v dubnu vydává kuchařku. To  je, myslím velký úspěch. Samozřejmě 
se těšte i na další obvyklé rubriky, ale čím se necháte zaujmout, už je na vás. 
 Nakonec přeju hodně štěstí všem maturantům, ať už jsou nervózní šprti, nebo líní 
pohodáři.       

Příjemné čtení přeje Tomáš Erhart, 
šéfredaktor

Fo
to

 E
va

 Š
pí

rk
ov

á

f o t o j a t k a
Budějovice již pošesté přivítají 
to nejlepší z tvůrčí fotografie
 Festival Fotojatka zavítá na  jaře 
po Praze a Brně i do Českých Budějovic. 
Již po šesté přinese výběr z toho nejlepší-
ho, co nabízí současná kreativní a doku-
mentární fotografie doma i ve světě. Pro-
gram v Budějovicích odstartuje ve čtvr-
tek 12. dubna projekcí pod širým nebem 
v centru města. K vidění budou převážně 
fotky z minulého ročníku a malá ochut-
návka fotek letošních. Hlavní program se 
uskuteční v pátek v kině Kotva, kde už se 
diváci mohou těšit na čtrnáct prezentací 
převážně zahraničních umělců. Celý fes-
tival zakončí sobotní workshop Impulzzz 
a přednášky Jana Pohribného a Tomáše 
Pospěcha o krajině ve fotografii. K veče-
ru přijde opékání prasete doplněné pro-
jekcí nejlepších snímků minulých let. 
 Festival se stal populárním zejména 

pro svou formu, nenechává fotky static-
ky viset v galeriích, ale přináší je na plát-
no podkreslené hudbou. „Idea promítání 
fotografií sice není nijak nová, my se ale 
snažíme jít jinou cestou než ostatní. Ne-
promítáme cestovatelské fotografie ani 
líbivé krajinky, naší ambicí je ukázat roz-
manitost a nápaditost, se kterou světoví 
tvůrci přistupují k  tomuto médiu. Chce-
me dokázat, že i  v  době všudypřítom-
ného videa je fotografie nezastupitelná. 
Ostatně proto promítáme bez komentá-
ře, jen s úvodním slovem či debatou.“, ko-
mentuje ředitel festivalu Martin Šálek.
 Fotojatka nejsou ani letos omezena 
tématicky. „Nechceme dělat monotema-
tický večer – nevyhýbáme se dokumen-
tu, módě, konceptuální fotografii ani hu-
moru, kritérii jsou nápaditost a  kvali-
ta,“ vysvětluje Šálek. „Asi každý si najde 
něco, co se mu líbí víc, ale stěží řekne, že 
viděl sérii, která byla nezajímavá nebo 

bez nápadu.“  Tentokrát budou mít divá-
ci možnost zhlédnout mimo jiné sním-
ky z  Balkánu vynikajícího řeckého foto-
grafa agentury Magnum Nikose Econo-
mopoulose, volnou tvorbu proslulého 
nizozemského reklamního tvůrce Erwi-
na Olafa. Češi budou nejspíš znát jmé-
no Jiřího Stacha, ojedinělého tvůrce sur-
realistických fotografických montáží, 
nebo Daniela Šperla či Iren Stehli, autory 
skromných a poutavých humanistických 
snímků. Účast jednotlivých fotografů je 
stále v  jednání. Veškeré aktuální infor-
mace naleznete na internetových strán-
kách www.fotojatka.cz. 
 Pro ty, kteří nebudou mít možnost 
festival Fotojatka shlédnout v tomto ter-
mínu jsou během léta a podzimu připra-
veny Ozvěny Fotojatek.
12. 4. 2012–14. 4. 2012 – České Budějo-
vice / kino Kotva, klub Horká vana, dům 
U Beránka                 Marcela Macháčková Čas se krátí a pomalu se přibližuje 

největší studentská akce na jihu Čech 
a zároveň největší neziskový festi-
val v České republice, již osmý ročník 
Budějovického Majálesu. Celé město 
bude plné koncertů, divadel, poulič-
ních představení a kulturních akcí vů-
bec, v týdnu od 2. do 6. května. Mys-
lím, že většina z vás, kdo držíte v ruce 
Vedneměsíčník, už někdy na Budějo-
vickém Majálesu byla, a zažila jeho at-
mosféru. Nechci klišovitě říkat, že ne-
opakovatelnou, ale na druhou stranu 
se festival každým rokem vyvíjí a sna-
ží se zvát stále nové umělce. A snad i 
atmosféra příštího majálesu bude ně-
čím jiná, neopakovatelná a lepší.
 Jedná se s  mnoha umělci, a kdo 
z  nich opravdu přijede, je prozatím 
překvapením.  Ovšem těšit už se mů-
žete na Rockyho Leona, věčně vysmá-
tého, dredatého chlapíka ze San Fran-
cisca s ukulele v ruce. Také určitě bu-
dete moci na budějovickém majálesu 
navštívit Silent disco, o kterém se do-
čtete víc na šesté stránce, v rozhovoru 
s  Lukášem Černým. Samozřejmě za-

žité části festivalu zůstanou na svých 
místech. Například Blackout, kde se 
představí mnoho regionálních kapel. 
Nebo velké stage na Piaristickém ná-
městí a Sokolském ostrově, kde zase 
vystoupí největší hvězdy festivalu. 
 V neposlední řadě je důležitou 
součástí festivalu průvod a volba krá-
le majálesu. Tady bych chtěl trochu 
apelovat, vlastně na všechny studen-
ty středních škol. Přece jen zde majá-
les organizuje hrstka lidí, kteří pracují 
ve dne, v noci a mají z toho jen dobrý 
pocit. Právě průvod škol je příležitost, 
jak se může na Budějovickém Majále-
su podílet úplně každý. Vytvořit něja-
ký ten kostým a alegorický vůz, a dát 
si trochu záležet, není těžké.  Doufám, 
že stejně tak jako se vyvíjí program 
festivalu, bude se vyvíjet i průvod.
 Nějaké konkrétnější informace, 
než v tomto motivačním, těšícím pří-
spěvku uvidíte v příštím čísle Vedne-
měsíčníku, a také již brzy na stránkách 
www.budejovickymajales.cz. 
Pro zatím přeji hodně štěstí přede-
vším organizátorům.
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Jaké je vaše ideální 
téma maturitního 
plesu?

Jako nejlepší téma mi přišel náš ko-
nec světa, ale i film Bigy byl super. 
Bavila jsem se na všech plesech, ne-
jde o téma, ale o to jaká je to party. 
Takže maturáková sezóna byla stej-
ná jako vždycky, akorát navíc lepší 
o můj maturák. A nejlepší téma plá-
nované na příští rok? Sin City jedno-
značně.                    Marcela Macháčková

Hezkých a důstojných témat matu-
ritních plesů je spoustu a tak odpo-
vím trochu vyhýbavě, leč k tématu. 
Jak jsem se mohla přesvědčit za po-
sledních pár plesových sezón, nej-
horší styl maturáku je třída plná bu-
doucích absolventů zpitých pod ob-
raz, vrávorajících během půlnočka, 
nebo rovnou při nástupu. Možná už 
to zčásti patří k  maturákové tradi-
ci, ale stejně si jdu pořád ještě radši 
na ples zatancovat, než se dívat na 
u stolu, na stole, případně pod sto-
lem ležící maturanty. Krom toho, co 
potom budou dělat na after party?

Markéta Dadáková

Přestože nepatřím zrovna mezi 
velké příznivce těchhle student-
ských radovánek, musím přiznat, že 
v koutku své duše nosím svůj ideál-
ní maturitní ples, tak jako každá jiná 
mladá dáma. Téma? Komunistický 
bál. Kráčím po pěkně rudém kober-
ci a do rytmu mi hraje Kotvald a Hlo-
žek, nad pódiem „Mládí vpřed“. Čer-
stvá trvalá a  vycpávky v  ramenou, 
možná mámu přemluvím i na mod-
rý stíny. Navíc bych to neměla dale-
ko, Kulturní dům Včelná se pro tu-
hle příležitost myslím hodí přímo  
báječně. 

Ema Vrbová

Po několik let byli návštěvníci rockových 
klubů v  Českých Budějovicích zvyklí na 
širokou nabídku koncertů a událostí po-
řádaných každý týden, někdy dokonce i 
ve více podnicích na jednou. Hudební fa-
noušci ovšem o jeden klub přišli, jelikož 
byl jeden z   nejnavštěvovanějších dne 
31. ledna uzavřen – Marty’s club byl vy-
stěhován. 
 Prostory nacházející se v  zadní části 
KD Slávie jsou předmětem sporu již del-
ší dobu. Město je pronajímalo Martinu 
Cenkovi, jenž nesplnil splátkové povin-
nosti a jak vysvětluje ředitel Jihočeské-
ho divadla a dramaturg kulturního pro-
gramu ve Slávii Jiří Šesták: ,,kausu vystě-
hování Marty´s clubu řešil pronajímatel 
Správa domů v důsledku neplacení ná-
jemného (mělo by jít o částku kolem 150 
000 Kč), které nájemník Martin Cenek ne-
uhradil.“  Cenek se ovšem hájí, že určitá 
suma z  dluhu již byla zaplacena: „Snažil 
jsem se s magistrátem domluvit na splát-
kovém kalendáři, nabylo mi však vyho-
věno“ Cenek zdůvodňuje i výši dluhu: 
„Ve chvíli, kdy jsem dostal klub pod svá 
křídla, nebyly domluvené koncerty a tak 
jsem musel dohánět program, který ne-
byl sestaven. Než se program znovu roz-
jel, bylo již pozdě.“ Marty’s  tedy ukončil 
svoji činnost. Prostory teď zejí prázdno-
tou.
 Klub založil Martin Vít v  roce 2005, 
který ho provozoval, až do června roku 
2011, kdy se rozhodl, věnovat se jiné prá-
ci. Po něm se stal novým nájemníkem a 
šéfem Mártysu stal Martin Cenek, kte-
rý převzal otěže po Vítovi, jenž dál sle-
doval „své dítě“ pouze z  povzdálí. Klub, 
ale mohl pokračovat. Ačkoliv návštěv-
nost klesla, zůstal Marty’s jedním z  nej-
frekventovaněji navštěvovaných podni-
ků. Ovšem dluh se přesto prohluboval, až 
přišla definitivní tečka.
 Co s  prostory dál mělo rozhodnout 
výběrové řízení, do kterého se přihlá-
sil například moderátor Rock rádia Bed-
řich Synek ale i současný majitel Café & 
Bar Velbloud Viktor Řehák. „Máme zájem 
o provozování prostoru bývalého Mar-
ty‘s clubu a řádně jsme se přihlásili do vý-
běrového řízení. Nechceme zavřít nebo 
prodat Velblouda, ten pro nás zůstává sr-
deční záležitostí. Náš plán je mít oba dva 
kluby a programově je sladit do co nej-
větší symbiózy,“ ujišťoval Viktor Řehák. 
Podle jeho slov kapely, na které je Vel-
bloud malý chtěl pořádat v Marty‘s clu-

bu a naopak - menší koncerty a srdeční 
záležitosti chtěl zanechat ve Velbloudu. 
„Chtěli bychom udělat z prostoru bývalé-
ho Marty‘s clubu univerzální klub bez už-
šího žánrového vymezení a využít přitom 
100% jeho potenciálu pro vytvoření pro-
fesionálních podmínek jak pro návštěv-
níky, tak pro účinkující,“ doplňuje Řehák. 
 K takto nastíněné budoucnosti se Jiří 
Šesták stavěl skeptičtěji: „O další budouc-
nosti se uvažuje, ale podle prohlídky po 
vystěhování se zjistilo, že je prostor v tak 
havarijním stavu, že bez výrazné inves-
tice jej nelze dále pronajímat. Nyní pro-
bíhá podrobný popis závad, který uká-
že výši nutných oprav. Pronájem tohoto 
prostoru v roce 2012, z mého pohledu, je 
velmi nereálný“.
I přes Šestákovu skepsi bude klub nako-
nec otevřen. Nikoliv však v podobě, jakou 
návštěvníci do této doby znali. V červnu 
zde otevírá podnikatel Jan Nedvěd svůj 
vysněný jazzový klub, po kterém toužil již 
několik let. Hudebně se v Nedvědově re-
žii zaměří na jazz a blues, dostane se ale i 
na soul, r‘n‘b a world music. Dramaturgii 
bude mít na starosti Karel Machart, dosa-
vadní šéf Blues clubu Highway 61.
 Nový nájemník hodlá do prostor in-
vestovat dva milióny, z toho 700 tisíc pů-
jde na opravu a renovaci. Zajímavé je, 
že Nedvěd bude platit 18 tisíc měsíčně, 
přestože předešlí nájemníci platili téměř 
dvojnásobek. Původní výši nájmu nabí-
zel i zmíněný Řehák, jehož žádost neby-
la spolu s žádostí Synka vyslyšena údajně 
kvůli špatnému vyplnění pokynů. Z jejich 
přihlášek mělo vyplývat, že se zajímají o 
pronájem kanceláří, s čímž Řehák zásad-
ně nesouhlasí a považuje to za hloupou 
výmluvu. Nezdar těchto přihlášek tak 
provázejí pochybnosti a otázky.
Oči rockových posluchačů, ať už těch, 
co si přišli poslechnout muziku, zatančit, 
nebo jednoduše se pobavit a „zapařit“, 
nezůstávají nejspíš suchá. Ale uvidíme, 
zda-li Nedvěd dosáhne svého cíle, a měs-
to tím získá novou atrakci pro základnu 
jazzových fandů. Otázkou ovšem zůstá-
vá jestli se mu podaří oslovit jazzové fa-
noušky podobně, jako se kdysi povedlo 
Vítovi oslovit posluchače rockové hudby. 
A třeba i ti se jednou sejdou pod pódi-
em, které se nápadně podobá tomu, kte-
ré bylo v Mártysu a zaposlouchají se do 
tónů hudby linoucí se z reprobeden …

text: Michal Kuboušek
foto: Vítězslav Rathschman

Jak ses k iniciativě akademiků usilujících 
o koncepční reformu školství vlastně na-
chomýtl?
 „Začalo to na FF UK, kam mě ale vlast-
ně nasměroval již pan učitel Lippmann 
z BiGy, který se též připojil k videoprohlá-
šení iniciativy Za svobodné vysoké školy. 
Na  FF UK jsem pak potkal další lidi, kte-
ří mi ukázali, že filosofovat se nemá jen 
‚za zdmi‘, ale mezi lidmi. V době, 
kdy vláda Mirka Topolánka s  ministryní 
Kopicovou na MŠMT usilovala o 
likvidaci Akademie věd, jsem se trochu 
zapojil do skupiny Fórum věda žije a začal 
sledovat vědní a vysokoškolskou politiku.“

Mohl bys shrnout své priority?
 „Usiluju o  tři věci. První je informova-
nost veřejnosti o tom, co a proč se chys-
tá – proto píši blog a občas někde vystou-
pím na diskusi. Zadruhé jako člen akade-
mického senátu FF UK cítím povinnost 
pomoci fakultě s  organizací řady aktivit 
a  vůbec podporovat i  diskusi uvnitř aka-
demické obce. Zatřetí se mi teď jeví, že ro-
zumné názory na  vzdělávání a  vědu ne-
jsou dostatečně reprezentovány v  sou-
časných politických stranách. Dlouhodo-
bě podporuji Stranu zelených, a  tak mi 
přišlo logické zapojit se do odborné sek-
ce pro vzdělávání. Je to volnočasová akti-
vita... prostě jsem pódium a kytaru vymě-
nil za panelové diskuse a přednášky.“

Co obecně vytýkáte školské reformě 
z pera ministra Dobeše, že vás to přived-
lo a dost možná ještě přivede do ulic?
 „Na internetu visí Kritický průvodce re-
formou od kolegů Zajíčka a Jašurka, tam 
to všechno je. Celá reforma už byla pro-
blematická před Dobešem, bylo v ní škol-
né i omezení akademických svobod. Do-
beš vyhnal akademiky do  ulic svou bez-
precedentní arogancí a  neprofesionali-
tou. Obecně pak odborné veřejnosti vadí 
to, co už bohužel proběhlo na  středních 
školách: proměna studia jako úsilí vede-
ného zájmem o  vědění na  přípravu pro 
trh práce. Nemyslím si, že vzdělání je služ-
kou státu či průmyslu.  Navíc, například le-
gislativu ke školnému Dobeš v rozporu se 
zákonem neprojednal s Českou konferen-
cí rektorů a Radou vysokých škol. Nejed-
nal o tom s nikým, a to je nedemokratic-
ké! Věci veřejné prostě udělaly z 
reformy soukromou věc jednoho svého 
člena.“

Co si myslíš, že by na připravované refor-
mě mělo budoucí studenty VŠ trápit nej-
více?
 „Školné a kvalita. To první budou platit, 
to druhé bude možná mizet.  
Školné nikde na  světě nepřineslo kvali-
tu, takovou moc nemá. Má ale naopak 
moc udělat ze studentů nejdříve zadlu-
žené klienty a  po  absolvovování VŠ pra-
covní sílu se závazky. To si zaměstnavate-
lé dobře uvědomují, je to jejich výhoda. 
Školné ve výši deseti tisíc je navíc mediál-
ní výmysl, systému se totiž nevyplatí. Tu-
díž se – jako všude jinde ve světě – zvýší, 
dvojnásobně, trojnásobně. Nevím, jak by 
toto mohlo přivést talentované studenty 
s chutí myslet, tvořit a bádat na VŠ. Studi-
um na VŠ už teď stojí domácnosti studu-
jících desítky tisíc ročně. Navíc, v USA už 

se vynořuje nový problém:  absolventi ne-
jsou schopni své půjčky splácet, je to vel-
mi podobné trablům s hypotékami. 
Pokud jde o kvalitu, velký problém vidím 
v  tom, že současný systém neposkytuje 
jasné a snadno dostupné informace o jed-
notlivých VŠ a oborech. To se přeci dá za-
vést poměrně rychle a bez školného, vět-
šina  těch informací už teď existuje. Ucha-
zeči o studium by měli mít možnost rych-
le zjistit, co jim jednotlivé školy nabízejí. 
Akreditační komise by pak měla být méně 
byrokratická (což není její vinou, to je věc 
současné legislativníúpravy) a více hledět 
na kvalitu a problémy odhalovat včas.” 

Co si myslíš o  školném, může fungovat 
jako ten správný regulativ, může na-
startovat větší zájem studentů o  kvali-
tu jejich výuky? Nemůže naopak vést jen 
a  pouze k  diskriminaci některých ucha-
zečů...
 „Neexistuje důkaz o  tom, že by škol-
né vedlo ke  kvalitnějšímu vzdělávání – 
ani akademický, ani z praxe. Jsou ale stu-
die, které ukazují, že právě   nízkopřijmo-
vé skupiny mají větší obavy zadlužit se 
na  delší dobu. Reprodukce vzdělanost-
ních nerovností v ČR existuje už teď, škol-
né opravdu není nástrojem, jak bolesti 
českého vysokého školství řešit.”

A je ústupek ve formě tzv. zápisného tou 
správnou náplastí na bolístku, tím kon-
cepčním kompromisem?
 „Zápisné existuje třeba ve  Francii, ale 
tam je doprovázeno vysokými veřejnými 
investicemi do VŠ a studentskými granty. 
To je koncepční, ale i tak zápisné jen kryje 
administrativní náklady, nic jiného. U nás 
je to spíše kompromis až kličkování.”

Co si myslíš o kvalitě českého vysokého 
školství? Míří i na něj kritika OECD?
 „Kritika OECD směřuje hlavně k  tomu, 
že není jasný systém kvality a nejsou od-
děleny kvalitní  školy od  nekvalitních. To 
nová legislativa neřeší vůbec, navíc sou-
časný ministr jde proti Akreditační komi-
si, která se pokusila několik nekvalitních 
studijních programů (UJAK, BIVŠ) zavřít. 
Máme opravdu hodně univerzit – a  té-
měr každá VŠ je u nás univerzita – nicmé-
ně toto množství je dáno hlavně prudkým 
nárůstem soukromých VŠ, o jejichž kvalitě 
nejsou žádné informace. Je to tak bídné, 
že ani novináři, kteří sestavují svépomo-
cí žebříčky kvality, s nimi nepočítají – sou-
kromé VŠ jim ty informace prostě nedají. 
Mezinárodní odborníci pak ČR také vytý-
kají nedobrý systém měření kvality vědec-
ké práce, ani s tím tato vláda nic nedělá.”

A na co by ses být v Dobešově křesle za-
měřil ty?
 „Řešení bych viděl v  zavedení pro-
gresivní daně, kterou se stát naučí řádně  
vybírat a daňové úniky trestat. Dalším kro-
kem je respektování toho, že vzdělávání, 
na  všech stupních, je priorita. To vlast-
ně chce tato vláda po rodinách a studen-
tech – nekupujte si auta, mobily, šetřete 
a  investujte do  vzdělání. Dokud ovšem  
v  tomto sama vláda nepůjde vzorem, 
půjde jen o  zbytečnou zátěž rodinných  
rozpočtů.”      

Martin  Volný

Éra mártysu končí 
a začíná … ?

Vysoké školství, Quo Vadis?
Defenestrace 90 melounů studenty UK jako symbol prostředků, které za  Dobe-
šova vedení resortu školství vylétlo oknem, na  místo aby bylo účelně využito 
při reformě terciárního školství, odstartovala revoltu akademické obce proti ne-
koncepčním změnám, jež ministerstvo školství (MŠMT) chystá. Nejdříve se hovo-
řilo o školném a o nové univerzitní radě, která by okleštila akademické svobody 
a  umožnila politickou kontrolu veřejných vysokých škol. A  o  co v  kauze VŠgate 
vlastně jde – o nic menšího než o budoucnost vysokého školství. A že je to budouc-
nost růžová, o tom pochybuje jeden z členů akademické iniciativy, bývalý student 
českobudějovického Biskupského gymnázia, nyní doktorand na katedře sociolo-
gie FF UK Jan Bobr (pro příznivce Blueset a Potrubí) Sládek, který své názory zve-
řejňuje i na svém blogu 
http://sladek.blog.respekt.ihned.cz/.

Před několika měsíci si každá střední 
škola zvolila své zástupce a  jejich ná-
hradníky. Zástupci jednotlivých škol 
(někteří s  očima na  vrch hlavy) se sešli 
poprvé 31. 1.  v  Horké Vaně, kde Milan 
Brabec (zastupitel Hnutí Občanů pro Bu-
dějovice) představil tento projekt a uve-
dl je do  chystaných událostí. Student-
ský parlament by měl být poradním or-
gánem města, který se musí scházet nej-
méně jednou za tři měsíce. Zajímavé jis-
tě je, že nic jako „Studentský parlament“ 
v zákoně zakotveno není a je to tedy ini-
ciativa některých jihočeských politiků. 
Je až překvapivé jakou váhu může mít 
najednou slovo studentů a to výhradně 
tady u nás - v Českých Budějovicích, jin-
de totiž tato instituce nefunguje.
 Druhá, daleko formálnější, schůze 
se konala 23. 2. na Radnici, sešlo se zde 
třináct z  dvaceti zástupců Českobudě-
jovických středních škol. Byl přítomen 
primátor města Mgr.  Juraj Thoma, kte-
rý celé zasedání zahájil. Hned po zahá-
jení přišla na řadu volba předsedy a mís-

topředsedy Studentského parlamentu. 
Po  mnoha kolech hlasování byl zvolen 
za předsedu Martin Pikous (gymnázium 
Jírovcova) a  místopředsedou Jan Ku-
beš (gymnázium Česká). Také přišla řada 
na diskuzi o „Studentském jamování ná-
padů“ nebo na nový projekt s „Dětským 
parlamentem“, které pořádá DDM.
 Otázkou ovšem je, zda Studentský 
parlament bude fungovat, tak jak bylo 
určeno a  přinese našemu městu něco 
nového. Doslechneme se za pár měsíců 
o jejich činnosti? Nebo Studentský par-
lament zmizí stejně rychle, jako se obje-
vil? S  podměty k  projednávání můžou 
ovšem přicházet všichni studenti a  ob-
racet se na jednotlivé zástupce škol. Jed-
nání parlamentu jsou veřejná, termín ur-
čuje předseda a musí o něm informovat 
nejméně pět dní dopředu. Více infor-
mací i  termíny dalších zasedání najde-
te na facebookové stránce pod názvem 
„Studentský parlament České Budějovi-
ce“ popřípadě na  oficiálních stránkách 
města.                   Dominika Vondráčková

StudentSký parlament
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Takže nejlepší téma na maturák? No 
řekla bych, že to, na kterém se shod-
ne celá třída. Jestli vám to ale zní 
jako sci-fi potom jsou tím nejlepším 
tématem na maturák rozhodně fil-
my! A že můj maturák byl taky ve fil-
movém duchu ? To jenom dokazuje, 
že mám pravdu...:-)

Johana Trešlová

Nejkrásnější maturitní ples pro mě 
by byl bál ve stylu 18. století staré 
dobré Anglie. Slečny s  bílými ruka-
vičkami, šálami a vějíři, gentlemani 
ve fracích a hladká, smyčcová hud-
ba. Společenský tanec, prostá, čistá 
elegance. Před sálem by čekaly ko-
čáry, hvězdy by svítily na černočer-
né obloze a o půlnoci by se do vzdu-
chu vyhazovaly cylindry...

Kateřina Straková

Vzhledem k  tomu, že na maturáky 
chodím strašně ráda a každou sezó-
nu jich stihnu opravdu hodně, tak 
jsem již měla možnost vidět třeba 
duhový, filmový, westernový, super-
hrdinský nebo apokalyptický ples. 
Těžko říct, které téma bylo nejlep-
ší. Nejdůležitější je asi téma pořád-
ně propracovat a překvapit návštěv-
níky něčím, co ještě nikdy neviděli. 
Nebo se držet starého, dobrého té-
matu – všichni se pořádně opijem!

Kateřina Dvořáková

poctivost, 
čerstvost, 
řemeslo
– podle Petra Šaldy, 
ředitele Grand hotelu Zvon,
 základ dobré restaurace
 
Na  začátku února se otevřela nově 
zrekonstruovaná restaurace Zvon 
stejnojmenného Grand hotelu. Ne-
šlo však jen o  to změnit interiér, ale 
od základů byl přebudován celý kon-
cept. O  novinkách, plánech do  bu-
doucna, ale i  novém menu jsem si 
povídal s  ředitelem hotelu Petrem  
Šaldou.
 
Koncept vaší nové farmářské restau-
race je v  Českých Budějovicích zcela 
ojedinělý, rád bych se tedy zeptal, kde 
se ten nápad zrodil?
 Podstata není nová, nové je spíše po-
jmenování. Již několik let pracujeme se 
surovinami z vlastní biofarmy, zejména 
s hovězím, telecím a  jehněčím masem. 
Zvěřinu máme z  vlastních lesů. Dlou-
ho jsme hledali toho správného doda-
vatele brambor, pečivo dnes pečeme 
z velké části domácí. Používání jen čer-
stvých surovin a odmítnutí všech polo-
tovarů a zamražených potravin je u nás 
již dlouhou tradicí. Nastoupená cesta 
byla našimi hosty velmi pozitivně přija-
ta a restaurace začala být výrazně eko-
nomicky úspěšnější. Lidem začalo ko-
nečně opravdu záležet na tom, co jedí. 
A tak se zrodil nápad garantovat u ně-
kterých jídel, že ty nejdůležitější surovi-

ny pro jejich výrobu pocházejí z farmář-
ské maloprodukce v okruhu do 70 kilo-
metrů od hotelu. Celý koncept je sym-
patický zejména tím, že automaticky 
garantuje sezónnost, a  tedy i  přiroze-
né stravování v  souladu s  ročním ob-
dobím. Nakonec sečteno a  podtrženo, 
“farmářská kuchyně” není nic jiného než 
to, jak by, dle mého názoru, měla mo-
derní gastronomie vypadat. Čerstvá, lo-
kální a zároveň respektující tradici.
Existuje v  Česku nějaký podnik s  po-
dobnou myšlenkou, se kterým by se 
dalo srovnávat?
 Řada restaurací, zejména v  Praze, již 
velmi dbá o  kvalitu a  původ surovin. 
Hlavní rozdíl vidím v  tom, že my jsme 
uprostřed zemědělského kraje se všemi 
výhodami, které z toho plynou – máme 
ke  “svým” surovinám blízko, takže se 
k nám dostávají skutečně čerstvé a své 
producenty známe – nikdo nám tak ne-
podstrčí přebalené zboží. Takže srovná-
ní je obtížné, snad možná s některou šu-
mavskou restaurací, která třeba připra-
vuje pokrmy z toho, co se kolem ní vy-
pěstuje a  posbírá a  dává tak ochutnat 
potraviny ze svého bezprostředního 
okolí.
Přeci jenom jste stále na začátku dlou-
hé cesty, jaké máte plány do  budouc-
na a  jakým směrem byste se chtěli  
ubírat?
 Heslo je sezónnost. Farmářská kuchy-
ně podle mě není nic jiného než vyso-
ce sezónní gastronomie z  těch nejlep-
ších surovin z  bezprostředního okolí. 
Prostě – teď to neroste – není to. Tak-
že z podstaty věci budeme naše menu 
minimálně každé dva měsíce obměňo-
vat. Myslím, že postupem času by vlast-
ně celá nabídka restaurace měla být ta-
ková jedna velká farmářská kuchyně. 
Ale to také záleží na připravenosti veřej-
nosti takový koncept přijmout. Ještě to 
chce, myslím, takových pět let.
 Chystáte, mimo již zmíněného důra-
zu na  sezónnost, v  průběhu roku ješ-
tě nějaká další gastro lákadla pro vaše  
hosty?
 Ano, budeme pokračovat s naším ob-
vyklým gastrokalendářem, který obsa-
huje dvanáct čtyřdenních akcí do roka. 
V březnu staročeská, v dubnu Velikono-
ce s jehněčím atd.
Bavili jsme se o  změnách i  dlouhodo-
bém výhledu, pro úspěch však urči-
tě potřebujete mít základ založený 

na  poutavém jídle, které bude vychá-
zet z postupů nějaké kuchyně – jaké se 
tedy plánujete držet?  
 Chceme vařit tradiční poctivou čes-
kou a  rakouskou kuchyni, která bude 
srozumitelná a opravdu čistě domácí.
V poslední době se lidé začínají o gas-
tronomii více zajímat, a  dokonce hle-
dat i  kvalitu, ale stejně máme pořád 
co dohánět. Bylo těžké najít ty správ-
né farmáře, na které se bude dát spo-
lehnout?
 Naštěstí jsme získali důvěryhodného 
partnera – velké nadšence pro věc, kteří 
nám většinu potřebných surovin zpro-
středkovali. Díky tomu jsme se skuteč-
ně dostali ke špičkovým malofarmářům 
a  malovýrobcům a  z  jejich produkce 
a na základě jejich možností celou far-
mářskou nabídku sestavili. Věc je hod-
ně “živá” – produkce jsou často nedosta-
tečné pro větší odběr, a tak si necháme 
některé suroviny po  osobní domluvě 
pěstovat a  produkovat přímo pro nás. 
Smyslem pro nás je dělat poctivou regi-
onální kuchyni a dát na talíř jídlo tak, jak 
by mělo vypadat, když se suroviny “ne-
dohání”, ale pěstují se zájmem.
Máte nový jídelní lístek, chcete se 
na  něm věnovat i  často opomíjeným 
částem masa, ze kterých se však dají 
připravit gastronomické skvosty (líč-
ka, brzlík, oháňka atd...) nebo se hod-
láte držet klasik jako hovězí svíčková, 
plec, roštěná...?
 Určitě. Už samotný fakt, že zpracová-
váte celé zvíře, které si sám bouráte, vás 
nutí jej také celé zpracovat. Jinak by to 

ani nebylo ekonomicky únosné. Takže 
brzlík, líčka i oháňka, ale také hrudí, krk, 
karabáček apod. nedílně patří do  naší 
nabídky už dobré dva roky. A  jak říká-
te, technologie jako sous-vide umožňu-
jí připravit z opomíjených kousků gast-
ronomické zázraky. Udíme si i například 
vlastní hovězí šunku.
Kdyby jste měl vybrat jedno jídlo 
z  menu, které lidi nadchne, na  které 
mají přijít, jaké by to bylo? Popřípadě 
co byste vzkázal potencionálním kli-
entům, proč právě vy máte získat je-
jich důvěru?
 Rozhodně na  naše jehněčí – duše-
ná jehněčí plec na  rozmarýnu a  peče-
né, v  černém pivě marinované, jehně-
čí žebírko s  konfitovaným česnekem 
a  bramborovo-celerovým pyré. Trouf-
nul bych si také říci, i když samochvála 
se ze známých důvodů nedoporučuje, 
že určitou důvěru se nám již vybudovat 
podařilo, tento koncept v  jeho základě 
praktikujeme již třetí rok a  připravuje-
me 200 až 300 jídel denně, začínali jsme 
na  padesáti. Máme něco přes 500 věr-
ných hostů v databázi a toto číslo roste 
o cca 30% ročně.
Dokážete vystihnout koncept vaší 
nové restaurace třemi slovy?
 Poctivost, čerstvost, řemeslo.

tesxt: Martin Škoda

Zvon Restaurace
Nám. Přemysla Otakara II. 90/28
370 01 České Budějovice, 
Česká republika
www.zvon-cb.cz

Martin Škoda je sedmnáctiletý stu-
dent španělské bilingvní sekce Bis-
kupského gymnázia, spoluredaktor 
Vedneměsíčníku a  především váš-
nivý kuchař. Tento koníček, který 
ho provází už od dětství, od té doby 
zdokonalil na velmi slušnou úroveň. 
A  to kromě jeho webových stránek 
(http://www.martinskoda.com) do-
kazuje i připravovaná kuchařka, kte-
rá byla jedním z prvních impulsů pro 
vznik tohoto rozhovoru. 

Nejprve by mě zajímalo, jak jsi vlastně 
s vařením začal? Vzpomínáš si na své 
první jídlo, které jsi uvařil?
 Začal jsem, když mi bylo devět let, 
plus mínus. Bylo to díky televiznímu 
pořadu Jamieho Olivera, britského šéf-
kuchaře. Zpočátku jsem se spíše v  ku-
chyni pletl rodičům. Ale postupně jsem 
je začal vytlačovat a skončilo to tím, že 
jsem kuchyni okupoval sám a  nechtěl 
tam nikoho pustit. A  první jídlo, které 
jsem uvařil? Co si pamatuju, tak to byl 
dort z  pudinku s  lentilkami a  piškoty. 
Myslím, že jsem tam ty lentilky skládal 
do tvaru smajlíka.
Prý budeš v  dubnu vydávat svou 
vlastní kuchařku, což je mimochodem 
na  tvůj věk opravdu neobvyklé. Není 
to jen apríl? 
 Kuchařka by měla opravdu vyjít, a to 
16. dubna. Měla by být hodně odliš-
ná od ostatních po více stránkách. Pře-

devším bude zaměřená na  mladé lidi 
- protože já sám jsem normální mla-
dej kluk jako oni, ne šéfkuchař – na to 
si ani nechci hrát. Chci prostě ukázat, 
že na tom udělat kvalitní domácí jídlo, 
není nic složitého a  může to dokázat 
každý z  nich. A  nemusí chodit jenom 
do fastfoodu, ale klidně si můžou zku-
sit uvařit něco dobrého doma nebo tře-
ba na koleji.
Můžeš kuchařku ještě nějak blíž po-
psat?
 Hlavní část tvoří samozřejmě recep-
ty, které budou rozdělené do  kapitol 
k určitým příležitostem, třeba když není 
doma z čeho vařit, nebo když se pořádá 
party. Co připravit pro významné chví-
le, ať už to je svátek nebo narozeniny. 
Kromě toho, jak sami uvidíte, bude ku-
chařka dost odlišně zpracovaná i  gra-
ficky a  také určitým způsobem spjatá 
s hudbou.
Ovlivnilo tě nějak studium v  česko-
španělské sekci gymnázia a s tím spo-
jené cestování?
 Myslím, že ano. Další složkou jsou 
právě kapitoly zaměřené na  určité 
země, kde jsem byl, jako je Kanada, An-
glie a  Španělsko. Soustřeďuji se nejen 
na  gastronomickou stránku, ale knihu 
okořeňují spousty fotek, povídání a zá-
žitky. No a co se týče Španělska, už dří-
ve jsem měl hodně rád italskou kuchy-
ni a celkově mě moc baví ta středozem-
ní, kam vlastně i španělská spadá. Před-

tím jsem se jí tolik nevěnoval, ale po-
slední dobou, i v souvislosti se studiem 
bilingvní sekce Biskupského gymnázia, 
kdy mě ten jazyk a všechno kolem ně-
jak pohlti lo, se o ni zajímám čím dál víc. 
A tak je to vlastně jedna z nejobsáhlej-
ších kapitol.
Plánuješ nějaké akce spojené s  vydá-
ním knihy?
 Určitě se chystá něco v Praze, možná 

i někde jinde po republice, ale nemám 
nic proti, aby se uspořádalo i  něco 
u nás ve škole. Bylo by to formou, ne-
chci říct besedy ani autogramiády, mys-
lím tím spíš nějakou akci, kde by se lidi 
mohli ptát na věci kolem knížky a třeba 
si ji i  koupit. Bližší informace se objeví 
na mých webových stránkách a ve škole.

 Text: Markéta Dadáková
Foto: Michal Škoda

Od lentilkového dortu k vlastní kuchařce
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prOgram StudentSkÉ Středy

14.3.  Fuk / maria goos
 hra
14.3.  Hello dolly! / Jerry Herman  
 a michael Stewart
 muzikál
21.3.  rád to někdo horké? 
 / na námět scénáře Billyho  
 Wildera a I. a. l. diamonda  
 napsal pavel palouš
 komedie
28.3.  tramvaj do stanice touha 
 / tennessee Williams
 drama

prOgram BuděJOVIckýcH 
galerIí

Výstavy:
ALŠOVA JihOČESká gALERiE 
– Wortnerův dům
U Černé věže 22 
9. 2. - 15. 4. Markéta Zlesáková
19. 4. - 24. 6. Bohuslav Reynek

Dům umění
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38
8. 2. - 4. 3. A1 Architects
7. 3. - 8. 4. Francisco da Mata 
- Trompe le Monde
12. 4. - 12. 5. Gast Bouschet, 
Nadine Hilbert

galerie Měsíc ve dne
Nová ulice 3
Anja Kutzki - KONKRET
23. 2. - 23. 3. 2012

galerie Nahoře
DK Metropol, Senovážné nám. 2
24. 2. - 20. 3. ATELIÉR 339*
22. 3. - 17. 4. Fotografická výstava 
Střední uměleckoprůmyslové školy sv. 
Anežky České

Spolek španělského divadla fungujícího 
při bilingvní sekci Biskupského gymná-
zia Las Ratas, v překladu Krysy, je opět 
připraven ukázat, co umí. Divadelní sku-
pina, kterou tvoří devět studentů, sklí-
zí od svého založení v  roce 2007 velké 
úspěchy. Mimo jiné účast na  meziná-
rodním festivalu španělských divadel 
v Moskvě roku 2011. Zakladatelé toho-
to studentského divadla jsou španělští 
lektoři a  učitelé David Linares Campoy 
a Luis Jaraquemada Bueno.
 Na letošní rok si Krysy připravily hru 
s názvem Cueva de Salamanca (Jeskyně 
ze Salamanky), která je plná humorných 
scén i překvapivých zvratů. Jde o gotic-

ký příběh o lásce a pomstě, který je in-
spirovaný legendou, ve které se vyprá-
ví, že ďábel dával universitním studen-
tům hodiny černé magie. S  touto hrou 
se studenti budou v březnu účastnit IV. 
národního festivalu v Plzni a také mezi-
národního festivalu, který se letos koná 
v  Mariboru. Posledním místem, kde se 
Krysy předvedou, bude samotná Sa-
lamanca. V  rámci výměnného poby-
tu se skupinou divadelníků ze Španěl-
ska studenti zahrají hru jako černé diva-
dlo. V Českých Budějovicích můžete hru 
vidět 16. dubna na Malé scéně v rámci 
dnů španělské kultury.
 Novinkou letošního roku je druhá di-

vadelní skupina, kterou tvoří celá jedna 
třída španělštinářů, tito mladí herci hru 
Gooool představí 9. května v  Malém di-
vadle ve  stejném termínu zahrají hru 
A QUIEN CELEBRE MI MUERTE studenti ze 
španělské školy Santa Marta de Tormes.
 Divadelní představení zdaleka ne-
jsou jediné, na  co se můžeme v  dub-
nu během dnů španělské kultury těšit. 
A  pokud jsem vás dostatečně naladi-
la, můžete se o kvalitě španělských stu-
dentských divadel přesvědčit sami, a to 
16. dubna na Malé scéně Metropol. Vy-
stoupení je bezplatné a  ani to, že ne-
mluvíte španělsky, není překážkou… 
 Martina Salzerová

krysy opět na jevišti

Čarokraj. To je ten kraj, ve kterém bych 
si přála žít. Nebo se v něm alespoň oct-
nout během té velkolepé slavnosti. Té, 
která se koná jen jednou za padesát let 
a během níž se sejdou bytosti ze všech 
jeho koutů na  jednom místě, aby osla-
vily Knihu, ve které jsou všechny zapsá-
ny. Všechna ta bájná mytologická zvířa-
ta, seřazená pěkně podle abecedy. Ken-
tauři, mořské panny, hrabáči, fauni, ča-
rotelata, lasičky, ale i  proradní baziliš-
ci, kteří se rozhodnou Knihy zmocnit, 
a  tím se na  dalších padesát let zmoc-
nit i celého Čarokraje! Uřezat jednorož-
cům rohy a  udělat z  nich tažné koně, 
z Nohů dopravní prostředky, to se pře-
ce nesmí stát! Ještěže je tu strážce Kni-
hy a  všech slov, Papouch, velký podfu-
kář a milovník, zakletý Žabák, ale hlavně 
Penelopka, odvážná, krásná a  laskavá.
Není to však nic snadného. Musejí se vy-
dat na širé moře a doplout k Vlkodlačí-
mu ostrovu, natrhat na něm routu a ne-
nechat se přitom sežrat vlkodlaky, vrá-
tit se, dát všem sužovaným tvorům stře-
ženým bazilišky kouzelnou routu, aby 
získali obrovskou sílu, kterou by porazi-
li své věznitele a získali zpět Knihu a to 
všechno během pár dnů, než slavnost 
skončí! Čarokraj. Nová opera „pro celou 
rodinu“ na prknech Národního divadla. 
Na motivy knihy Geralda Durrella Mluví-
cí balík sepsali Ivan Arsnjev, Petr Forman 
a Radek Malý jednoduché libreto. Hud-
bu zkomponoval, a také si ji sám dirigu-
je, talentovaný Marko Ivanović. O  na-
prosto velkolepé pojetí se potom po-
starali bratři Formani, bok po boku. Petr 
Forman režií a Matěj Forman spektaku-
lárním pojetím scény, se kterým mu po-

máhala Andrea Sodomková, jinak autor-
ka právě tak rozšafných kostýmů. 
Všechno to začalo na  místě pro zhléd-
nutí opery v  Národním dost netypic-
kém, na  piazettě před Laternou Magi-
kou. Kromě nás, budoucích diváků, tam 
stály i  chlupaté bytosti, vůdkyně jed-
notlivých družin. Přidala jsem se spo-
lu se svými sourozenci k Lasičkám a od-
přisáhla jsem, že jsem skutečně jednou 
z nich. Expedice mohla začít. Sestoupali 
jsme po schodech do podzemí, kde nás 
ropuchy vedly co nejbezpečnějšími ces-
tami vzhůru, statečně odrážejíc baziliščí 
výpady. A naráz. Šla jsem měkkým září-
cím tunelem. A naráz. Stála jsem na je-
višti Národního divadla. Ze zlatých bal-
konků, lóží a  galerií na  mě shlížela už 
usazená část obecenstva, a  pak taky 

pár fénixů. A  kolem mě? Skřítky se sví-
tícími kloboučky, pochodující kapradiny 
a  několikametrové masožravky. Muse-
la jsem jít dál. Musela jsem jít dál, abych 
se usadila na galerii a viděla z  té výšky 
ještě mnohem víc. Abych viděla třímet-
rovou knihu s  příjemným mezzosoprá-
nem, vlkodlaka, který naráz začne zpí-
vat v jedné z lóží a plavbu po opravdic-
kém moři, které je celé ze silonu a  loď 
táhnou dva mužíci v  azurově modrých 
kombinézách. Abych viděla lasičky točit 
se na hlavě, samovolně rozkvétat obrov-
ské květy a  mořské panny mrskat těmi 
nejtřpytivějšími ocasy, jaké jsem kdy vi-
děla a u ničeho z toho nechápat, jak to 
sakra ti bratři formanští dokázali. Úplný 
Čarokraj!
Tohle všechno je pravda, nijak ne-

přikrášlená, možná spíš trochy toho 
peří a  pozlátek zbavená. Jestli mi ne-
věříte, můžete se o  tom jít sami pře-
svědčit. A  jestli mi věříte, tak tam pro-
stě musíte, protože nic se nevyrov-
ná tomu, když v  Něm opravdu jste.                                                                                      
Pokud se vám zdá, že tohle celé je je-
nom jeden velký chvalozpěv, tak se ne-
mýlíte. Samozřejmě, mohla bych tu psát 
„ úvodní procházka málo bohatá“, „libre-
to nedostačující“ nebo „závěrečná šou 
moc komerční“, ale já nechci. Nechci, 
protože to všechno, co se jim podaři-
lo vytvořit, mi připadá obdivuhodné, až 
neuvěřitelné, vysoko převyšující nejen 
průměrné, ale i většinu nadprůměrných 
inscenací, které jsem kdy viděla. Čaro-
kraj jsem prožila

.text: Emma Vrbová

Čarokraj

Vůně terpentýnu, barvy všude, kde by 
být neměly, dodávají místu bohémské 
vzezření, otevřená láhev vína, tři vypi-
té šálky kávy a  plátno čisté jako padlý 
sníh. Máte-li malířské ambice, je to mís-
to přesně pro vás. Jenomže co ještě tvo-
řit? Svět už se o  své líbeznosti, dojem-
nosti, ničemnosti i prohnilosti dozvěděl 
již tolikrát a  tolika způsoby, že vytvořit 
něco převratného je asi jako snažit se 
vymyslet rým na anglické silver (no jen 
si to zkuste, bez googlu).
 Ne že bych snad chtěla degradovat 
současné umělce. Situaci jim však znač-

ně komplikuje fakt, že dnešní doba se 
nenechá uchvátit jen tak něčím. Zatím-
co před sto lety, když měl francouzský 
surrealista Marcel Duchamp tu drzost 
dát si na  výstavu obrácený podepsaný 
pisoár, nazvat ho Fontána a  zpovzdálí 
se škodolibě smát zmatku návštěvníků, 
bylo v  tom pohrdání jejich povrchnos-
tí, rebelie a touha vzepřít se konvencím. 
Avšak když čelíte záchodové míse coby 
exponátu nyní, nějaký hlubší dojem to 
ve vás nejspíš nezanechá (nepočítáte-li 
cynickou frustraci).
 Čím tedy zaujmout? Líbivost přestala 
být v módě již poměrně dávno a umě-
ní, jehož účelem je spíše přimět člově-
ka k zamyšlení a vzbudit v něm jakousi, 
leckdy iracionální, nelibost, než být pas-
tvou pro oči, se musí vyznačovat onou 
příhodnou schopností šokovat, což je 
naneštěstí stále obtížnější a  obtížnější. 
Pokud se mi právě podařilo alespoň tro-
chu vás zdeprimovat, těšte se, bude hůř. 
Jakási neblahá absence skutečně výraz-
ných osobností nepostihuje totiž pou-
ze sféru výtvarnou, ale i  literární. Ano, 
i  já jsem četla Harryho Pottera alespoň 
stokrát. Jenomže při vší úctě – i  obrý-

lený kouzelník s  jizvou na čele pravdě-
podobně za čas skončí v propasti dějin 
a za padesát šedesát let po něm neštěk-
ne ani pes.
 Jak je tedy možné, že jsou jména, 
která znáte odnepaměti a stejně tak je 
znaly vaše babičky a prababičky? Máme 
snad umělců tak málo, že se mezi nimi 

nikdo takový nenajde? Nebo jich nao-
pak máme příliš mnoho na to, aby ně-
který měl šanci opravdu vyniknout? 
Nicméně máte-li právě teď chuť pově-
sit (kariéru) umělce na hřebík, nezoufej-
te. Pamatujte, že největší slávy se stejně 
většinou dočkáte až po smrti…

text: Šárka Tůmová

U  m  ě  n  í    d  ě  l  a  t    U  m  ě  n  í
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kresba Lucie Krausová

Přežili jste Valentýna ?
Zadaní i  nezadaní už od  začátku roku svědomitě osrdíčkovávají kalendáře. Při-
čemž zadaní proto, že musí, a nezadaní proto, že doufají. A když se toho zalásko-
vaného data koněčně dočkáme, většina z nás je zklamaná. Zadaní nejčastěji pro-
to, že jejich drahá polovička zapomněla a nezadaní proto, že žádného tajného cti-
tele/ku skutěčně nemají. A abychom se s tím vším zklamáním vyrovnali, začneme 
o Valentýnu mluvit jako o ,,blbém americkém svátku“, který nestojí za řeč. Těžko 
ale Valentýna přehlédnout nebo na něj nedejbože úplně zapomenout, když pří-
chod ledna (ano ledna, ne února…) poznáme tak, že se na nás ze všech květinář-
ství valí tuny rudých růží zdobených papírovými srdíčky, čokoládu si není možné 
koupit jinak, než v ,,zamilovaném“ balení, dokonce snad i v oddělení pro kutily by 
se našlo nějaké to nářadí pro dva a běda tomu, kdo by chtěl jet v únoru na zájezd 
pro dva třeba s nejlepší kamarádkou…
 Naprostá menšina lidí očekává příchod Valentýna s nadšením, protože to je 
přece perfektní příležitost na 1) první vyznání lásky 2) žádost o ruku 3)na ,, bude 
nás o jednoho víc miláčku“ (dítě nebo štěne) Což jsou mimochodem tytéž důvo-
dy ze kterých, se většina lidí Valentýna děsí. 
 Takže co z toho všeho tedy vyplývá? Inu, pokud se vám Valentýn čirou velikou 
náhodo vydařil, můžete si gratulovat, a jestli ne, můžete se těšit na valentýnské 
slevy, protože, to se rozumí, 15. února je Valentýn už dávno out, a tak se můžeme 
radovat z dvojnásobného množství čokolády, nářadí, kytek, plyšáku a krajkového 
spodního prádla za cenu jednoho.

Johana Trešlová

PRáDELNí kOLíČky
Slova visí na šňůrách, jak čistý prádlo. 
Básničky jsou ještě horký a mokrý z pračky, 
verše jsou přichycený kolíčky, rýmy 
připomínají vzory na prostěradle. 
Všechno je čistý, něco obnošený, něco nový, 
výrazy, věty... A do té čisté kupy básní 
fouká vítr, nadouvá písmenka jak kost
kovaný košile a papírovou poezii mění 
v podkolenky, pestrobarevný svetry 
(praný na třicítku), noční blůzky slečen 
a šátky, co se podobají motýlům.

Žena středního věku suší prádlo

Na šňůru prádelní
připevním vzpomínku,
až si ji usuším,
přidám ji do vínku.

Jestli mi vystačí
prádelní kolíčky,
potom si nasuším
svůj život celičký.
Z koše ho vytáhnu,
až budu ve věku,
rozbalím, přivoním,
potěším z doteku.

bez podpisu

Muzika mi zmrzla ve sluchátkách,
moč se na ulici přeměnila v žlutý led.
Miluji zimu ve městě!

Počátek dalšího šílenství 
klube se zpoza mraků
už při procitnutí.
Stabilní deprese.

Ne…já nejenže padla vysílená k zemi.
Já ani dnes ráno nepochopila svět.
Včera 
v té laskavé mozaice výkřiků
byli na chviličku překrásní ti,
kteří v životě netouží už vůbec po ničem…

Ale dnes? 
Dnes pojďme společně mlčet,
jako mlčí ti,
kteří už sami v sobě oddělili zrno od plev.
Bude tu spousta těch svěžích nocí,
kdy nárt
bezelstně hladí kotník
a tělo
se chvěje studem v zlotřilých grimasách.

Jana S.

Noční košilka

Pověsila jsem si na balkon
krajkovou košilku.
Tak krásně vlála ve větru
a pak mi ji nějakej zasranej úchyl 
ukrad.

   Anička S.

Myšky

Počítám punčošky
šedivé jak myšky
ještě horké z pračky
strkám je do šuplíků...

  Verča M.

Co máš zase v hlavě?

Sedím ti u nohou
a vím, že zase myslíš
na nesmysly.
Na dětské vláčky,
běhání proti větru,
rýžový nákyp a taky na mě.

Opřu se každým obratlem
do tvých kolenou.
Míjíš mě rukama,
příliš těsně,
abych si nevšimla.
Přemítáš nad muzikou,
sněhem, sněhuláky,
nad lodičkami z papíru
a zapomínáš cizí slovíčka.

Koukáš po cizích holkách,
někdy ti oči spadnou
do mých rudých pramínků
a pak zase koukáš
na cizí holky.

Přitom posloucháš,
co šeptám,
myšlenkami u jiných věcí.

Asi si říkáš,
jestli jsem pod vším tím
oblečením nahá.

  Majoránka

Věří

paní v autobuse čte článek
„věřím v lásku na první pohled“
zároveň věří, že globální oteplování,
hladomor a zneužívání dětí neexis-
tuje
lidi věří kravinám
věří, že ovoce v jejich ledničce ne-
obsahuje pesticidy
věří, že jejich dítě nebere drogy
věří, že politici nekradou
a věří i v to, že lidé jsou hodní tvo-
rové
dobře, v to poslední taky pořád tro-
chu věřím
věří, že si neničí život
že dělají to, co vždy chtěli
věří, že jsou šťastní
věří, že když člověk miluje, tak ne-
podvádí
věří, že kočka přes cestu není dob-
ré znamení
věří v boha
věří v boha, aniž by jim dával důkaz 
o své existenci
věří ve spravedlnost a nekvalitní 
české filmy
věří v sebe sama
věří, že rakovina se jim vyhne
věří, že to co říkají v televizi je prav-
da
věří dokonce i městských strážní-
kům, když říkají „víc jsme udělat ne-
mohli“
věří, že autobus přijede včas
věří, že jejich zatoulaná kočka se 
vrátí
věří, že ten druhý toho ví víc

věří, že ten druhý se o ně postará

M.M.

Příště tu může být 

Vaše básnička!

(Nebo taky ne, 

když se nám nebude líbit!)

Pisálci, bohémové, 

básníci, skladatelé veršů, 

šuplíkáři,

posílejte nám svoje 

rýmovačky na adresu 

basnicky.vednemesicnik@seznam.cz.

Příště na téma 

Volání jara. 
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kdo vyhraje
tentokrát?…
aneb Hudební klání 2012
Díky klubu Velbloud a  sponzorům 
z Templu se můžeme i letos těšit na sérii 
koncertů v rámci Hudebního klání. Slo-
vo už tradičně dostanou začínající ka-
pely, či zkrátka ty, které ještě nedostaly 
šanci vydat své cd či jinak profesionál-
ně spolupracovat s hudebními agentu-
rami. Klání začíná 13. února a koncerty 
vycházejí na  pondělí, takže kdo si prv-
ní den v týdnu udělá chvíli času a obě-
tuje 20 korun, bude mít možnost po-
slechnout si spoustu hudby a  záro-
veň potenciální profesionální hudební-
ky. Výherci totiž dostanou možnost na-
hrát své vlastní písničky a postoupit tak 
z  řady amatérských kapel o  krok dál. 
Přesné datum závěru není přesně zná-
mo, koncerty se totiž v případě remízy 
kapel můžou opakovat. Více informací 
o kapelách a způsobu hlasování najde-
te na http://www.velbloud.info/. Na sly-
šenou v Bloudu!

Text: Markéta Dadáková

V  úterý 24. ledna oživl klub Velbloud 
zvuky mladých hvězd – Pošťáka Jima 
a The Sockets. Poté, co kapela Děti Sum-
ce vyklidila pole, octlo se v srdcích mla-
dých dívek prázdné místo. Nastal tedy 
nejvyšší čas přijít s dávkou přisprostlých 
zábavných písniček, které by toto mís-
to zaplnily. A přesně to se Pošťákovi Ji-
movi povedlo.  Nejspíš se ve  společné 
zkušebně s Dětmi Sumce mnohé přiuči-

li a také mnohému vyvarovali. Na jejich 
bandzone se můžeme dočíst, že na za-
čátku toho všeho bylo pivo. Až se podle 
svého přání stanou „megahustými kru-
topřísnými mazáckzojíždějícími rocko-
vými hvězdami“, bude jistě i  tam kvas-
nicový mok pomáhat k  tvůrčím úspě-
chům.
 V ten večer kolem sedmé hodiny byl 
už klub přeplněn fanoušky. Není divu, 
že si po  půl deváté kapela vyslouži-
la svým příchodem náležitý potlesk. 
Na  pódiu zazářili v  extravagantních 
oblecích a  někteří i  s  velkolepým fou-
sem. O  svých pocitech z  večera se vy-
jádřil frontman Piky: „Když budu mluvit 
za  sebe... tak vzhledem ke  kalhotám....
těsný“.  
 Večer si chválil i Vojta z The Sockets: 
„Byla to výborná show obou kapel s vý-
borným publikem, já nemám co vy-
tknout.. „ Z rekvizit nesměly chybět na-
fukovací hračky jako je slečna Anna, 
Banán a  Krokodýl. I  příprava proběh-
la standartně zodpovědně, kluci se drží 
hesla „kdo maže ten jede“ a tak i tento-
krát přišli v dobré náladě.
 Když přijde otázka na jejich hudební 
vzory, odmítají, že by nějaké měli. „Vzor 
bychom museli kopírovat, ale my jsme 
ti, které budou kopírovat další genera-
ce.“, vysvětlují a poté skromně dodáva-
jí: „Vlastně jakákoliv hudba, která přijde 
po nás je čisté plagiátorství.“
 V nejbližších dnech si budeme určitě 
tuto legendu brzy poslechnout. Tak ne-
váhejte, protože jinak i vám patří vzkaz 
kluků: „Kdo neslyšel Pošťáka Jima je hu-
dební panic“

M. M.

coldplay 
– mylo Xyloto 
Také přemýšlíte, co znamená to podiv-
né Mylo Xyloto? Mylo je kluk a  Xylo-
to je dívka a  tahle deska vypráví jejich 
milostný příběh. Potkají se skrz gang 
jménem The Lost Boys, zamilují se, po-
kusí se utéct a skončí to happyendem. 
Mylo Xyloto je bezpochyby nejelektro-
ničtějším albem Coldplay a  poslouchá 
se velmi dobře. Možná až tak dobře, že 
po chvíli hudbu nevnímáte a jenom tu-
šíte, že hraje někde v pozadí. 
 Úvodní písní je instrumentální Mylo 
Xyloto, která je intrem k  následující 
Hurts Like Heaven. Instrumentální pís-
ně jsou na albu celkem tři. Jinak Hurts 
Like Heaven jsem si oblíbila asi nejvíc. 
Odsýpá, srší nadějí a optimismem. Zau-
jala mě na první poslech, a to je co říct! 
Hned druhá v  pořadí je skladba, kte-
rá mi pořád zahlcuje zeď na „fejsbuku“ 
– Paradise. Úplně vidím Chrise zpívat ji 
zaplněným halám. Chytlavá, romantic-
ká... akorát to Para-Para neustále dokola 

mi přijde trochu laciné. Bohužel tímhle 
mě deska zaujala a dál jsme se musela 
hlídat, abych se na hudbu dokázala vů-
bec soustředit. Charlie Brown a Us aga-
inst the World jsou fajn songy, ale pro-
stě jen tolik nezaujmou. Další je pís-
nička Every Teardrop Is Waterfall, kte-
rá byla vypuštěna do  éteru jako první. 
Všimli jste si, že prvních 20 sekund je 
nějak moc nápadně podobných I go to 
Rio od Petera Ellena? Nebudu rýpat. Né, 
že by se mi nelíbila. Překvapil mě Major 
Minus, který zní jako zazpíván od  zpě-
váka Radiohead. Některým mým ka-
marádům zase připomíná Muse. Nej-
klidnější song U.F.O. jako milovník akus-
tických balad považuji za  fajn změnu 
na  celém CD, ale nevím, jestli se hodí 
před Princess of China, kterou Coldplay 
zazpívali s  Rihannou (podle nich nej-
lepší zpěvačkou). Princess se stala také 
třetím singlem. A  myslim, že ted už je 
všem jasné, že se Coldplay tentokrát vy-
dali na dráhu popovou. Myslím, že tahle 
spolupráce potěší všechny fanoušky Ri-
hanny... ale ty, co milují ty staré dobré 
Coldplay, dost pochybuji. Up in Flames 
nám dává jasně najevo, že už bude ko-
nec desky. Je to poetické, melancholic-
ké... Don‘t Let it break Your Heart, kte-
rý se k celé desce hodí, nás zase trochu 
rozproudí, ale opět nezaujme. A  úplný 
konec je pro nezapomenutelné Up with 
Birds. Rozhodně zajímavý hudební po-
čin. 
 Coldplay svým novým albem určitě 
zklamou své alternativní fanoušky. Ale 
na  druhou stranu u  Princess of China 
si zatrsá blondýnka v minisukni a u Up 
with Birds se pozastaví nejeden hipster. 
Ale je to ta správná cesta?

Eva Procházková

Když jsem se poprvé setkala s  po-
jmem Silent Disco, popravdě, nevě-
děla jsem, co si pod tím představit. 
Bylo to loni, v  době podzimní ne-
spavosti, říjnových chmurů a  ro-
mancí na  Sokolském ostrově. Přišel 
za  mnou jistý Lukáš Černý, který je 
mimo jiné také koordinátorem naše-
ho Budějovického Majálesu, a zeptal 
se mě, jestli půjdu na jeho Silent Dis-
co. Trochu jsem zpanikařila, protože 
pojem disco mi nedělá dobře na duši, 
jsem totiž absolutní odpůrce všech 
diskotékových klubíků a  třpytivých 
princezen, ale hned co jsem oslovila 
drahý Google, překvapením jsem zí-
rala. 
Silent Disco spočívá v tom, že každý 
příchozí získá u  vstupu bezdrátová 
sluchátka, na  kterých jsou nastave-
ny dva hudební kanály. Posluchač si 
tedy může zvolit, jakou hudbu chce 
zrovna poslouchat. Ale to nejlepší? 
Hudba hraje jen ve  sluchátkách, tu-
díž když zatoužíte pokecat o  počasí 
s tou kočkou u baru, sluchátka jedno-
duše sundáte a kolem vás se rozhos-
tí ticho. Kočka vás slyší lépe a  vlast-
ně i  vy sami můžete kontrolovat, co 
říkáte...

K  tomu jistě každého z  vás poba-
ví sledování lidských bytostí tancu-
jících do ticha. Nebo to, jak si někte-
ří jedinci myslí, že nejsou slyšet a zpí-
vají z plna hrdla! Dokonalé.
Již zmiňovaného říjnového Silent 
Disca jsem se tedy zúčastnila a  celá 
akce mě velice nadchla. A proto jsem 
Lukáše vyzpovídala, abych se nejen 
já dozvěděla víc.

Jak ses dostal k Silent Discu? 
 Poprvé jsem ho viděl na  festivalu 
Rock for People a už tam jsem si řekl, že 
se ho pokusím přivést do  Českých Bu-
dějovic.
Jak tě vůbec napadlo tak velkou akci 
zorganizovat?
 Jelikož jsem již pár věcí organizoval, 
tak jsem se ničeho nebál. A navíc Silent 
Disco je na  organizaci velice jednodu-
ché. 
Největším zádrhelem bylo podle mě 
tak velké množství sluchátek. Já osob-
ně bych se bála zničení nebo odcizení. 
Jak jsi to vymyslel ty, na prvním Silent 
Discu v klubu K2?
Já jsem se naštěstí moc bát poprvé ne-
musel, jelikož první Silent Disco byla 

moje a  kamarádova oslava narozenin. 
Takže na  prvním Silent Discu byla ví-
ceméně uzavřená společnost, kam byli 
pozváni jenom naši kamarádi, takže 
s případným vymáháním peněz za roz-
bitá sluchátka by nebyl problém.
Byly okolo této akce nějaké větší pro-
blémy, které tě skoro až odradily ko-
nat další Silent Disca, nebo se touto 
akcí nemůžeš nabažit? ;)
Ne, nic! Je to dokonalá akce.  A těším se 
na další.
Jaké byly celkové ohlasy po tvém prv-
ním Silent Discu?
Ke mně se dostaly jenom kladné ohla-
sy, které ve většině případů vyžadovaly 
další Silent Disco. Žádné negativní ohla-
sy se ke  mně nedostaly, ale to mohlo 
být tím, že to byla moje oslava. Pár ne-
gativních ohlasů jsem četl na interneto-
vém portálu idnes.cz pod článkem o Si-
lent Discu, ale většinou to byly názo-
ry lidí, kteří podle mě Silent Disco ne-
navštívili, jelikož kritizovali samotnou 
myšlenku Silent Disca.
Slyšela jsem, že už jsi zorganizoval Si-
lent Disco i  v  Praze na  Jižním Městě. 
Jaký úspěch měla tato akce mezi praž-
skými studenty?
Akce bohužel v Praze moc velký úspěch 

neměla, ale to mě neodrazuje od reali-
zace dalšího Silent Disca, jelikož v  Pra-
ze je daleko větší konkurence než v Čes-
kých Budějovicích a lidé se mezi sebou 
neznají tolik, aby se dozvěděli o každé 
akci.
Jaká hudba posluchače čeká na  dvou 
zavedených kanálech? Je repertoár 
omezen na určité hudební styly?
Návštěvníci se mohou těšit na všechny 
hudební žánry, ale jelikož dělám akce 
v klubech typických pro určitou skupi-
nu lidí, mohou se návštěvníci těšit spíše 
na  elektronickou/rockovou/oldies mu-
ziku než na Lady Gagu.
A jak to vidíš v budoucnu, plánuješ Si-
lent Disco konat i  v  jiných městech? 
A co takhle letní festivaly, chceš prora-
zit i na nich?
Nyní sháním finanční prostředky 
na vlastní sluchátka, protože zatím jsem 
si je pouze půjčoval. 
A nejvíc mě potěšil e-mail z ruské tele-
vize, že by rádi o Silent Discu natočili re-
portáž. 
Letní festivaly v plánu mám a spolu s br-
něnským producentem Silent Disca bu-
deme schopni nabídnout festivalům 
zhruba 500 sluchátek, což je slušný po-
čet. 
Můžeme se my, Budějčáci, těšit na dal-
ší Silent Disco tady u nás? Kdy? 
Můžete! Další Silent disco bude 9. 3. 
v  klubu Velbloud. Jinak se také může-
te těšit na Majálesové Silent Disco, kte-
ré snad proběhne na náměstí Přemysla 
Otakara II. a bude pro cca 300 lidí, ale to 
vše nyní záleží, dostaneme-li nutná po-
volení k realizaci této akce. 

Jak vidíme, Silent Disco rozhod-
ně nekončí. Já osobně Lukášovi dě-
kuji za  další rozšířené obzory, dal-
ší tichá rána bez bolesti hlavy a taky 
za to, že se zúčastnil našeho maturit-
ního plesu. ;-)  A pokud je někdo z vás 
ze Silent Disca taky tak nadšen jako 
já, rozhodně zkoukněte interneto-
vé stránky www.silentdisko.cz ( ba-
cha na  písmeno ká ve  slově disko, 
protože s  písmenem cé se dostává-
te na zcela jiné stránky. ), kde se po-
stupem času dozvíte víc o  plánova-
ných akcích. Do té doby přeji spous-
tu všedního hluku a devátýho ahoj!

Sára Hölclová

Přivítejme 
Marka 
Lanegana!
Mark Lanegan je výborný americký zpě-
vák. Podle kritiků písničkář. Ale nepřed-
stavujte si prosím Jarka Nohavicu! Bý-
valy doby, kdy to tenhle chlápek rozjíž-
děl i s legendárními Queens Of The Sto-
ne Age! Jeho sólová tvorba, album Bub-
blegum z roku 2004 a nově vycházející 
Blues Funeral, je tuze příjemnou kombi-
nací Toma Waitse a Nicka Cavea. Dalším 
výborně se poslouchajícím důkazem 
jeho hudebních schopností a rovin jsou 
prozatím tři alba nahraná se zpěvač-
kou a cellistkou Isobel Campbell, býva-
lou členkou kapely Belle and Sebastian. 
A  je to ten samý Mark Lanegan, o kte-
rém bývá řeč i  v  souvislosti s  britský-
mi Soulsavers a nově taky s The Gutter 
Twins, projektem, jenž vytvořil se svým 
kamarádem Gregem Dullim. A je to prá-
vě on a  nikdo jiný, kdo v  rámci turné 
ke své nové desce dorazí na konci břez-
na i do Prahy. 
Volejme sláva a tři dny se radujme!                                                        
20. březen                                                                                                                                      
Lucerna Music Bar
předprodej 350,-/v den koncertu 450,-

Emma Vrbová

Jak pošťák Jim zasáhl!

Silent Disco aneb do světa řvoucí ticho
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Březen
s ozvěnami 
Oscarů 
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky se, doufám, 
většina z  vás nachází v  přítmí kinosálu 
a  kouká na  jeden z  filmů bohaté 
únorové úrody. Co ale až oscarové 
šílenství opadne? Bude v březnu na co 
chodit do kina?
 Úplně zle to s  výhledem premiér 
nevypadá, ale žádná sláva to také 
není. Pokud bych mohla doporučit, 
tak rozhodně není ostuda navštívit 
takového Huga a  jeho velký objev 
nebo skvělého, němého, černobílého 
Umělce klidně měsíc po  premiéře, 
protože oba tito oscaroví favoriti stojí 
za  to (kino Kotva filmy reprízuje ještě 
dlouho, takže pokud vám Cinestar něco 
film vyřadí z programu, nezoufejte!). 
Jestli máte ale chuť na něco nového, tak 
neváhejte a čtěte dál. 

 S českými filmy jako by se na sklonku 
zimy roztrhl pytel. První z  řady českých 
premiér je nejnovější počin režiséra 
Bastardů Petra Šíchy – veledílo s názvem 
Školní výlet. Film, balancující mezi 
komedií a  dramatem, podle traileru 
nabízí úplně všechno. Parta bývalých 
spolužáků, nyní již důchodců, uspořádá 
po desítkách let školní sraz v lázních. Je 
tam drama. Padají facky. Umírá se (co 
byste taky od  party osmdesátiletých 
důchodců čekali). Staré křivdy vyplývají 
na  povrch. Ale nebojte – odhalené 
pozadí senilního pána, nazí důchodci 
ve  vířivce, či Agáta Hanychová jako 
cvičitelka aerobiku, jejíž vnady nenechají 
ani jednoho muže, mladého či starého, 
(nebo i ženu, vše je otázka vkusu, že…) 
klidným, se postarají o  dostatečnou 
dávku lidové zábavy! Pokud máte 
kuráž, podívejte se na  trailer. Do  kina 
na  to ale nechoďte. Ona již ukázka vás 
zdeprimuje na  hodně dlouhou dobu. 
Vidět totiž bezmála devadesátiletého 
Lubomíra Lipského či Jiřinu Jiráskovou, 
jak se snaží třesoucím hlasem vyslovit 
špatně napsané repliky, není příliš 
veselé. Divácky mnohem vděčnější 
bude Signál, další komedie/drama 
z  tohoto seznamu. Současná superstar 
Vojtěch Dyk a  Kryštof Hádek hrají 
podvodníky, kteří obyvatelům zapadlé 
vesničky namluví, že vybírají pozemek 
pro instalaci mobilního vysílače. S  tím 
samozřejmě souvisí nemalá finanční 
odměna, a  proto se místní můžou 
přetrhnout, aby mladíkům nabídli co 
nejlepší úplatky. 
Bohdan Sláma rád točí sociální dramata 
a jeho nejnovější film Čtyři slunce není 
výjimkou. Příběh o  vlivu rodičů na  své 

potomstvo a o manželské krizi nebude 
pro každého, své publikum si ale určitě 
najde. 
 A jdeme do Hollywoodu! 
Hledáte nějakou lehčí oddychovku, 
u které budete moci chroupat popcorn, 
a  intelektuálové se po  vás nebudou 
pohoršeně poohlížet? Romantická akční 
komedie Tohle je válka! je pro vás jasná 
volba. Aneb když se dva špičkoví agenti 
CIA zamilují do  stejné dívky a  bojují 
o  ni, nemůže z  toho vzniknout nic 
jiného než čistokrevná zábava. Casting 
se také nadmíru povedl – uvidíte Reese 
Whiterspoon a  stoupající filmovou 
hvězdu Toma Hardyho (ten cool týpek 
z Počátku a Warriora). Pokud akčňákům 
moc nefandíte a hledáte spíše romanci, 
vyražte na  Navždy spolu, Aneb 
příběh čerstvě vdané ženy, která si 
po  autohavárii nic o  svém manželovi 
nepamatuje. Ten nyní musí její srdce 
získat zpět. Ano, zní to velmi pateticky, 
ale skvělá Rachel McAdams v hlavní roli 
a  citlivá režie údajně ukazují, že když 
se látky chopí vhodní lidé, může být 
výsledek překvapivě dobrý. 
 Pro milovníky akce se ale také pár 
snímků najde. Například Ghost Rider 
2. Hlavní hvězda tohoto filmu, Nicholas 
Cage, kterého jsme všichni tak milovali 
jako neprávem odsouzeného otce 
v Con Airu a který dokonce v roce 1996 
dostal Oscara za  Leaving Las Vegas, je 
nyní všem novinářům k  smíchu. Ti si 
dělají legraci nejen z  jeho účesu, ale 
hůř, i z jeho hereckých výkonů poslední 
doby. Na  youtube je nezpočet videí, 
které si z  Cage střílí. On to ovšem 
bere s  nadhledem a  hraje ve  špatných 
akčních filmech vesele dál. Doufejme 

tedy, že nový Ghost Rider bude alespoň 
průměrný. Vyšší ambice má určitě John 
Carter: Mezi dvěma světy, akční sci-fi, 
které se odehrává na  Marsu a  slibuje 
velkolepou podívanou s těmi nejlepšími 
triky. Do třetice všeho dobrého – nebo 
také zlého, dodáte možná. Hněv 
titánů, pokračování Souboje titánů, 
vykrádačka starořecké mytologie, si 
podle mnohých žádné pokračování 
nezasloužila. Producenti ale rozhodli 
jinak a  necelé dva roky po  premiéře 
prvního dílu tu máme pokračování. 
Uvidíme, jestli udělali dobře a  snímek 
na sebe vydělá. 
 Největší naděje jsou ale rozhodně 

vkládány do  Hunger Games: Arény 
smrti. Tato knižní trilogie americké 
spisovatelky Susanne Collins měla 
v  Americe ohromný úspěch. Někteří 
dokonce hovoří o  novém fenoménu, 
jako je Stmívání nebo Harry Potter. Já 
se přiznám, že jsem kouzlu Hunger 
Games propadla též a  trojici knížek 
jsem přelouskala za tři dny. Tento sci-fi 
příběh je totiž až neuvěřitelně napínavý 
a  podmanivý. Na  troskách Spojených 
států vyrostla země Panem, která má 
pouze jedno hlavní město a  dvanáct 
krajů. Zemi vládne drsná diktatura, 
a  aby všem občanům bylo neustále 
připomínáno, jak malou moc proti 
vládě mají, je každý rok vysíláno jedno 
děvče a  jeden chlapec z každého kraje 
bojovat na život a na smrt do televizní 
reality show Hunger Games. Vítěz je 
jen jeden. Zfilmovaný první díl má 
premiéru na  konci března a  studio je 
o jeho úspěchu natolik přesvědčeno, že 
už rozběhlo přípravy pokračování. Já, 
jakožto fanynka knihy, film samozřejmě 
vřele a neobjektivně doporučuji. 
 Stejně jako jsem minule připo- 
mínala, že v  rámci Projektu 100 se 
promítal muzikál West Side Story, tak 
nyní upozorňuji, že v  březnu máte 
možnost v  rámci této přehlídky zajít 
na  Bohémský život – asi nejlepší 
film finského nezávislého režiséra 
Aki Kaurismäkiho. Pokud vám 
nezávislá dramata moc nesedí, pak 
již dopředu inzeruji, že v  květnu také 
dojde na  legendární Trainspotting 
od  Dannyho Boyla, který musí prostě 
vidět úplně všichni! Je to legenda mezi 
filmy o drogové závislosti. 

Kateřina Dvořáková

„Slovní hříčky. Vztah k dětem, někdy mož-
ná až trochu neobvyklý. Deníky. Kokta-
vost. Fotografování. Logické šarády. Ma-
tematika. Oxford. Alenka. To vše se čtená-
řům vybaví, když se řekne Lewis Carroll.“
Luboš Pick

 Ve  světě, kde králíci nenosí hodin-
ky a  růže nemluví, se jmenoval Char-
les Lutwidge Dodgson. Učil na Oxford-
ské univerzitě, psal básně a jeho koktá-
ní ho údajně přecházelo, jen když mlu-
vil s dětmi. K napsání jeho první a nej-
známější knihy ho inspirovala malá Ali-
ce Pleasance Liddellová při výletu na lo-
dičkách.
 Dlouho byl považován pouze za ne-
smělého matematika a pisálka nesmys-
lů pro děti. A  právě dětskost, hravost 
a  radost z  hledání řešení provázely to-
hoto autora životem a  dávaly jeho vý-
tvorům snovou krásu i  nádherně zma-
tenou logiku. V  jeho denících se obje-
vují zápisky o nejrůznějších matematic-
kých a  fyzikálních zádrhelech, ale i ori-
gami, triky s kapesníkem a slovní hříčky.

 Zamotaný příběh (A Tangled Tale) je 
jedním z nejzvláštnějších, nejzauzlíčko-
vanějších a matematicky nejvytříbeněj-
ších děl tohoto autora. Původně vychá-
zel jako seriál v  časopise The Monthly 
Packet od dubna 1880 a vzniklo tak de-
set příběhových zádrhelů, z nich v kaž-
dém se skrýval hlavolam z  aritmetiky, 
algebry či geometrie.
 V krásném barevném vydání od na-

kladatelství Dokořán z  roku 2009 na-
jdeme všechny tyto novinové zádrhely, 
správné odpovědi a komentáře k dopi-
sům tehdejších řešitelů. Mnohdy narazí-
me na poznámky jako „To je nejen špat-
ná gramatika, ale zároveň špatná arit-
metika, ó záhadní tvorové!“ nebo „Prů-
hledná Zuzanka poslala řešení, které je 
cokoliv, jenom ne průhledné.“
 Zamotaný příběh zamotá hlavu kaž-
dému. Pomatená Matylda a  její neteř 
Klára jezdí vlaky a počítají útratu za sva-
činu, dva cestovatelé musejí najít správ-
né řešení zapeklitého problému, aby 
se vyhnuli výprasku bambusovou holí, 
a pocestní přemýšlejí, jak dlouho jim tr-
vala cesta na  vrchol vysokého kopce. 
A to vše doplněné původními ilustrace-
mi Arthura B. Frosta.
 Dílko napsané pro milovníky mate-
matiky, pro hloubavé tvory, hledající 
vzorce, rovnice a trojúhelníky ve zmate-
ných příbězích, v neobyčejných událos-
tech, v krámě s rohlíky. Počítání je sran-
da. Zvlášť s bílými králíky.

Kateřina Straková

Letos je prostě zima. Lidé na ulicích, za-
chumlaní do  vrstev oblečení, se snaží 
co nejrychleji dostat do  tepla. Já jsem 
na tom byla podobně, a tak jsem se za-
stavila v  Café klubu Slavie – nově ote-
vřeném klubu a kavárně, kterou najde-
te ve  stejnojmenném  kulturním domě 
u řeky Malše. 
 Prostor kavárny jsem již jednou na-
vštívila v době Ostinato festivalu. Výraz-
ně se to tu změnilo. Dříve zde byla re-
staurace. Pozůstalá image restaurace 
ale nejde podniku odepřít. I při vstupu 
na mě tím dojmem zapůsobila. 
 Dlouhá místnost s moderním barem 
zakončená podiem. Mnoho dřevěných 
velkých prostorných stolů a  interiér se 
zdmi uklidňující cihlové barvy a malin-
katými oponkami na stropech. Největší 
originalitou jsem asi shledala záchodo-
vé panáčky držící se za ruce a novinami 
polepené toalety. I Havel má na zácho-
dě své symbolické srdíčko. To v Buději-
cích přece jinde nenajdete!
 Ceny jsou příjemné. Obsluha je sym-
patická a pozorná. I když při jedné z ná-
vštěv jsem měla čest se servírkou, kte-
rá měla na vracení mincí originální způ-
sob. Doslova je po mě házela a  já jako 
nešikovný host měla strach, abych je 
všechny pochytala. Naštěstí jsem nepři-
šla ani o jedinou.
 A co si objednat? Pro pivaře je tu Hol-
ba Šerák a Litovel Maestro. A pro ostat-

ní výběr mnohdy akčních drinků a alko-
holických nápojů. Pro studenty jsou na-
chystány výhodné nabídky jako napří-
klad Preso Alfredo s  jakoukoliv Zon li-
monádou za  35 korun. Z  teplých neal-
koholických nápojů bych vynechala čo-
koládu, protože ta mě příliš nepotěšila 
a dala bych si místo ní raději teplý džus. 
Mně osobně přišel nejlepší malinový.
 Budete-li mít hlad a dostane se vám 
do ruky papír s nápisem „Víte proč chut-
ná Tomova pizza tak báječně?“, nepod-
lehněte. Pizza se dá jíst, ale jíte-li ji sami, 
ucítíte chuť housky a sucho v krku. A ná-
pis, že si ji můžete zabalit i  domů, vás 
zaručeně rozčílí. Alespoň má nejoblíbe-
nější pizza Hawai tady tu chybu měla. 
Není nad to si dát hořickou trubičku, 
která je velká a plná čokolády a snad ni-
kde jinde v klubu ji nemají.
 Ve Slavii můžeme nalézt spoustu kul-
turních událostí. Ať už jsou to taneční 
hodiny, filmy, divadlo a především kon-
certy dobrých kapel. Dokonce jde pro-
pojit maturitní ples v sále Slávie s after-
party v  klubu. Program je doopravdy 
pestrý. Už teď se můžeme těšit na retro 
party, Toxique, Čokovoko a další…
 Zářijový program minulého roku 
s  názvem „Slávie ožije!“ se pomalu, ale 
jistě naplňuje. Nezbývá nic jiného než 
navštívit Slavii, kochat se další kulturou 
v našem městě a udělat si vlastní názor.

Anna Kárníková

Chodím okolo toho obchůdku do 
 knihovny. Jiný vídám každý večer okýn-
kem autobusu, červený nápis na mě ve-
sele poblikává, že mají otevřeno. Ve vý-
lohách se vystavují obrázky slečen, 
s  přešťastnými výrazy na  tvářích a  ob-
lečené tak, že by se moje babička bála, 
aby se nenastydly. Hádej, co to je? Há-
dej, co tam mají?
 „Je tam akorát moc milá paní, která 
ti vysvětlí, k čemu ty věci jsou,“ vyprávěl 
mi tuhle kamarád podle své zkušenos-
ti. „Ptal jsem se jí, co by mi doporučila. 
Byla to sranda.“ V Českých Budějovicích 
je těch obchůdků osm - žluté baráčky, 
sexshopy, Erotic Cities, prodejny zbo-
ží, které patří bůhvíkam a dělá se s ním 
bůhvíco. Supermarkety. Dnes už se ro-
zumí samo sebou, že každý podrobně 
prozkoumal možnosti zábavy šup sem 
šup tam. Každý to přece zná. Každý to 
přece dělá.
 Žasnu nad tím, že se tedy lidé ješ-

tě pozastavují nad nějakými hernami 
u škol, když ani ne tři sta metrů od nich 

si jejich děti mohou koupit vibrátor 
nebo porno dvd. Vlastně se divím, že se 
tomu nikdo nediví. Že se lidé prostě jen 
koukají na tuhle reklamu na soulož, že 
jdou dovnitř, že si ty pomůcky pro svůj 
sportovní zážitek kupují jako rohlíky.
 Ale nechápejte mě špatně, nemys-
lím to nijak ve zlém. Jsem všemi dese-
ti pro dobrou informovanost v  otáz-
kách zdraví a sexuálního života. Lidské 
tělo je krásné (někdy) a není nic špatné-
ho na tom občas spojit jedno s druhým. 
Ale opravdu se potřebuji dívat na  cizí 
nahotu? Opravdu už je důvěrné setká-
ní dvou něčím tak veřejným?
 Nechtít vědět, jak ten proces pro-
bíhá, jak si z  toho užít co nejvíc, jakou 
poslední módní vychytávku použít, je 
asi něco nenormálního, nepřirozeného 
a zastaralého. Cudnost je skoro sprostý 
výraz. A já si přesto myslím, že nemusím 
vědět všechno.

Kateřina Straková

caFÉ kluB SlaVIe

Žluté krabičky orgasmu
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Možná až do zahálčivě klidných česko-
budějovických vod dopluje revolta aka-
demického světa a možná i vy, studenti 
středních škol – a v  mnohých případech 
i budoucí studenti škol vysokých – zjis-
títe, že téma se bytostně týká i vás. Ještě 
v minulých volbách jsem i já – a se mnou i 
řada dalších, včetně mnohých prvovoličů, 
kteří sebrali nakonec vítr z nadutých pla-
chet páně Paroubkovy buldozerské kam-
paně – věřil politickému programu pravi-
cových stran, které razily heslo školné = 
záchrana kvality vysokého školství. Nyní 
pochybuji (ano, Descarte, samozřejmě, že 
při tom „myslím“ a zároveň i „jsem“). Naše 
vysoké školství je v krizi, ne ovšem v tako-

vé, kterou nás dnem i nocí straší média, 
v opravdové Krizi, která jej dovádí k pro-
pasti Bytí, či nebytí. Systém financování 
takříkajíc „za hlavu“ vytvořil systém, kte-
rému VŠ nadbíhají navyšováním kapacit. 
To však logicky vede – při současném de-
mografickém poklesu (a věřte, že IQ náro-
da neroste) – ke snižování nároků na stu-
denta. Absolventi se tak doslova „vyrá-
bějí“. Tento kolos se na hliněných nohou 
dlouho neudrží. A čím dál více absolventů 
programů s často velice exoticky znějícími 
názvy jen rozšíří řady nezaměstnaných. 
 Je tedy nutné řezat (domnívám se, že 
i někoho odpovědného seřezat). Ovšem, 
proč by politická odpovědnost za tento 
marast měla být přenesena na bedra stu-
dentů a jejich rodin, které neúnosně eko-
nomicky zatíží? Proč stát jasně neřek-
ne, že přitvrdí akreditační pravidla a tím 
se zbaví zbytečné zátěže? Ano, je to ne-
populární (jen se podívejte na plzeňské 
skoroprávníky), a chápu, politici nebu-
dou mít kde jako rychlokvašky studovat... 
Ale udělat se to musí. Samozřejmě, chyba 
není jen na straně státu a podbízejících se 
vysokých škol, ale i studenti mají své svě-
domí černé. Jen se podívejte na ty „věčné 
studenty“, kteří tu začnou jeden obor, ne-
líbí se, zkusí něco jiného, nebo si třeba ješ-
tě něco přihodí – vždyť je to zadarmo, no 

ne?! Že je dotují pracující ze svých kapes, 
je netrápí.
 Ale proč to hned řešit školným... Sta-
čí omezit dobu studia, zpřísnit podmín-
ky pro akreditaci. Nemusíme přeci hned 
trestat někoho, kdo nebydlí v  Praze či 
Brně, kde sídlí ty nejprestižnější obory, že 
se špatně narodil, a teď oproti domoro-
dým studentům přihodí vedle nákladů na 
cestovné a bydlení ještě školné...

Martin Volný

 

Retroparty 
ve Slavii
 V sobotu 18. února se Café klub Sla-
vie ocitl v době mezi padesátými a de-
vadesátými lety. Konala se tu již tradič-
ní, neb v  tomto prostoru poprvé, Re-
troparty. A jako v minulých letech, i  le-
tos, o ni byl velký zájem! Během několi-
ka hodin jste zde mohli potkat Freddie-
ho Mercuryho, Rockyho, hippies i tvrdé 
gangstery!
Mnozí si ještě pamatují poslední Retro-
party ve  staré, dobré Solnici… ti, kteří 
ji tam zažili, se těžko smiřovali s novým 
prostředím. Na  druhou stranu je Café 
klub Slavie asi nejlepší volba, jenž byla 
teď možná... A  podle rychlosti prodání 
lístků v předprodeji byli všichni jen lační 
po dalším pokračování večerů v duchu 
doby druhé poloviny dvacátého stole-
tí. Organizátoři nakonec připravili ješ-
tě speciální last minute edici lístků pří-
mo na místě, pro ty, kteří si je nestihli za-
koupit včas.
 Kolem osmé hodiny se sál pomalu 
začal zaplňovat a  na  bar se zatím dalo 
dostat v  krátké chvilce. Bohužel tomu 
tak bylo asi naposledy tohoto veče-
ra. Během následující půl hodiny se 
klub pomalu ale jistě zaplnil, až praskal 
ve švech… a ta pravá Retroparty se roz-

jela! A protože letos nebyly připraveny 
žádné soutěže a hry, jak tomu bylo v mi-
nulosti, čekalo nás několik hodin skvě-
lé hudby. Dj´s se od poslední Retroparty 
nezměnili a jedinou vadou na jejich té-
měř dokonalé retrokráse byly dva note-
booky staré maximálně dva roky, ze kte-
rých se linul krásný, libý zvuk.
Nutno podotknout, že organizátoři si 
s  přípravou dali velkou práci a  tak ne-
chyběly velké plakáty každého deseti-
letí, skvělé balónky ani retronápoj v po-
době Zonky s  vodkou. Kolem desáté 
byla party již v plném běhu a Anna Ni-
čová nám k  tomu prozradila: „Bohužel 

nemohu Retroparty porovnat s minulý-
mi roky v Solnici, ale letos v Café klubu 
Slavie je skvělá atmosféra. Večer si s přá-
teli vážně užívám!“ Výběr skvělé hudby 
potvrzuje též studentka Kristýna Novot-
ná… „Nejvíce se mi za dnešní večer líbi-
ly písničky z Pomády, v neposlední řadě 
nesmím zapomenout i  na  Twist and 
Shout od Beatles.“
 Doufejme, že na  další Retroparty 
v Českých Budějovicích nebudeme mu-
set čekat tak dlouho jako na tu posled-
ní. Nechť zůstávají 50´s, 60´s, 70´s, 80´s 
a 90´s stále živá! 

Jakub Axman
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Na  neobvyklé putování plné barev za  doprovodu (ne)chval-
ně známého sukničkáře dona Juana zavede nová výstava mla-
dé umělkyně s duší ďáblice. BarushK. vyvěsí své Obrazy z cest 
dona Juana ve Vinárně Solnice v  České ulici osmého března. 
Na  vernisáž jsou zváni všichni bohémové, umělci, pseudou-
mělci a normální lidi. (Dle libosti se zařaďte do kterékoli sku-
piny.)
 Na stěnách se budou pohupovat díla vytvořená akrylovými 
a olejovými barvami, pastelkami, tužkami... Mezi díla této sleč-
ny patří jak jemné portréty (Adam a Eva, Dívka v dešti) a ne-
tradiční zátiší (Láhev absinthu, The flower you gave me), tak 
i krvavé příhody Houby upíří. Autorka obrazů a obrázků byla 
nedávno přijata na obor intermediální tvorby na Západočeské 
univerzitě, svůj temperament vnáší do malých kreslených po-
staviček Hub upířích, plšíků a rybiček. Na výstavě se však pře-
devším objeví don Juan s černou maskou kryjící jeho záhad-
nou tvář a nějakou tou kráskou v náručí.
 „My všichni jsme králíci... a jako králíci taky skončíme. Ať žije 
ragú!“ říká malířka ke svému obrazu Don Juan de Marco a krá-
líčci. Obrazy z její dílny najdete také v galerii Glance4Art, vysta-
vovala i ve Studentském univerzitním divadle či v galerii U Be-
ránka. Kromě kreslení a malování vyrábí rozmanité šperky, jako 
například kolekci, ve které použila zátky od pivních lahví.
 Vernisáž bude zahájena v 17:30, bude tam spousta malů-
vek, králíci a tak.

Kateřina Straková


