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Vážení čtenáři,

mnoho redaktorů, včetně mě, se v  současné době raduje z  úspěšně složené maturi-

ty a někteří již i z přijetí na vysněnou vysokou školu. To vše má ale také jednu stinnou 

stránku:toto číslo Vedneměsíčníku je pro nás poslední. Těžko říci, co mě na tvorbě VDM 

bavilo nejvíc, ale asi bych vypíchla schůze, na kterých jsme si krom badání nad nejlepší-

mi tématy článků také užili spoustu legrace. A pocit, kdy po dlouhých hodinách stráve-

ných u psacího stolu čekáním na múzu, (která ne a ne přijít), konečně držíte v ruce čers-

tvý výtisk novin s vaším článkem uvnitř, také nemá chybu, a pokud ještě vidíte studen-

ty, jak mají zapíchlé nosy právě do toho vašeho článku, je to přímo pohlazením pro vaše 

ego. Není nutno říkat, že mi tohle vše bude moc chybět… 

Sentiment ale stranou, připravili jsme pro vás nabité letní číslo. Můžete se těšit na všech-

ny obvyklé rubriky a na rozhovor s králem majálesu, který je už druhý rok z BiGy, což ne-

může značit nic jiného, než že tato škola má nezpochybnitelné kvality (dobrá, připouš-

tím, ano, chodím na tuto školu a ne, nejsem a ani nechci být objektivní).  Pokud ještě ne-

máte v diáři červenec a srpen zaplněný do posledního místečka, tak vám jistě při tvorbě 

plánů pomůže náš přehled letních filmových i hudebních festivalů. 

 Teď již zbývá jen popřát krásné, dlouhé léto a já doufám, že VDM zachováte přízeň 

i po prázdninách, kdy mu noví redaktoři rozproudí krev v žilách. 

  Příjemné čtení přeje

  Kateřina Dvořáková / zástupkyně šéfredaktora

Foto Eva Špírková

Bouřlivé léto 2012
aneb line-up nejdůležitějších českých festivalů 

 Jelikož už i 4. B z  Jirsíkovo gym-
plu má odmaturováno a já mám díky 
tomu času nadmíru, rozhodla jsem 
se sepsat stručný, ale hudební roz-
koší nabitý přehled letních festiva-
lů 2012, které by vás neměly minout. 
Aby mé počínání mělo nějaký smy-
sl, seřadila jsem jednotlivé akce chro-
nologicky podle data jejich konání, tu-
díž Vám radím, abyste vytáhli kalendáře 
a otevřeli je rovnou na třetím červenci.  
 Rock for People (RfP), který pod-
vědomě otevírá bránu léta, začne 3. 
7. ve Festival Parku v  Hradci Králové 
a potrvá až do července šestého. RfP 
se dostal do pětice nejlepších evrop-
ských festivalů střední velikosti a letos 
zde můžete spatřit hvězdy jako jsou 

Franz Ferdinand, Skrillex, The Prodigy 
nebo Selah Sue. www.rockforpeople.cz
 Dalším festivalem, který by měl 
utkvět v paměti každého z nás, kdo rád 
kvalitní muziku, je Colours of Ostrava. 
Tento festival se pyšní 11. létem na české 
scéně a díky jeho programu zažijete ve 
dnech 12.- 15. 7. vskutku hudební or-
gasmus. Nejenže přivítáme novodobou 
Edith Piaf –ZAZ, pohoupáme boky při 
rytmech Janelle Monáe, zblázníme své 
smysly díky umělci jménem Parov Ste-
lar, ale poznáme slast z hudby pomocí 
mladých Portico Quartet. Colours of Os-
trava se samozřejmě pyšní také divadel-
ní scénou, ale při jejím vyjmenovávání 
bych tady byla dlouho, takže snad zmí-
ním jen jedno jméno za všechny- Bára 

Hrzánová a Hrdý Budžes. www.colours.cz
 13. 7. je sice datum, které se kryje s 
již zmíněnou Ostravu, ale pro milovníky 
punkové, rock’n‘rollové a ska muziky je 
festival Mighty Sounds, která právě tři-
náctého začíná a patnáctého končí, jak 
dělaný. Hvězdy jako The Carburetors, Irie 
Révoltés nebo třeba The Peacocks jsou 
jistě všem fanouškům známé, avšak 
sami organizátoři Mighty Sounds se pyš-
ní svým divadelním stanem, který skrý-
vá to nejoriginálnější z  celého festiva-
lu. Už jen názvy divadelních spolků mě 
pobavily - Jelení loje, Vagyny Dy Praga a 
Depresivní děti. www.mightysounds.cz
 Let it Roll je na taneční scéně už od 
léta roku 2003, tudíž už přesně ví, po 
čem fanoušci touží. Let it Roll trvá od  

20. do 21. 7., ale vaše tělo absolutně od-
dělá. Koná se ve Staré Žďánici u Pardu-
bic a nebudou chybět jména jako Dj Fre-
sh a The Qemists. Jak tvrdí sami organizá-
toři, proběhne „bitva mezi armádou DJs 
a bezbožným lidstvem“. www.letitroll.cz
 Tímto se dostáváme do druhé po-
loviny prázdnin a hned ze začátku srp-
na Vás očekává SázavaFest. Tento fes-
tival hostí už druhým rokem areál Zele-
ného ostrova v Benešově u Prahy a vů-
bec celý Benešov se podílí na spoluú-
časti. Loni třeba měli všichni účastní-
ci festivalu 10% slevu na obídek v  Ho-
telu Fontána! Celkově bude Sázava 
ve znamení oslav. Mňága a Žďorp zde 
oslaví 25 let svého působení, spisova-
tel Michal Viewegh uspořádá mega-
show v podobě autorského čtení a při-
bude i nová Dance Mania hala s kapa-
citou 5000 lidí. Ve dnech 2. - 5. 8. se 
tedy můžete těšit třeba na Molotov, Kai-
ser Chiefs, You Say France And I Whistle 
a Jiřího Schmitzera. www.sazavafest.cz
 Letos velice žádanou akcí na léto se 
stal Open Air Festival na letišti Panen-
ský Týnec a to díky Gorillaz Sound Sys-
tem, Amy McDonald, Mando Diao (!!), 
Fatboy Slim nebo Kill The Dandies! Open 
Air je akce, kterou si sestavují především 
fanoušci, ať už na Facebooku nebo pří-
mo na místě konání. Divadelní předsta-
vení jsou už raritkou a čeká na vás také 
adrenalinový park a různé workshopy. 
To vše ve dnech 9. - 11. 8. www.ope-
nairfestival.cz

  Festival Trutnov, neboli „Český Wo-
odstock“ je tak trošku mozaika, která 
je tvořena snad všemi možnými žán-
ry. Ti, co rádi české umělce, se zde se-
tkají například s kapelou The Plastic Pe-
ople of The Universe, J. A. R., Vladimí-
rem Mišíkem & ETC., Tleskačem a zahra-
ničním hvězdám lídruje kapela Korn. 
To vše od 16. do 19. srpna. www.festi-
valtrutnov.cz 
 Za všechny české festivaly bych ješ-
tě ráda zmínila České a Moravské hra-
dy a zámky, které se vždy konají poblíž 
nějakého významného českého nebo 
moravského hradu nebo zámku (což 
nám název jaksi už napověděl, že jo.) Je-
likož je hradů mnoho a já bych strávila 
spoustu času tím je sem vypsat, stačí se 
mrknout na stránky www.ceskehrady.cz 
nebo www.moravskehrady.cz, kde na-
leznete víc informací.
 To je asi vše k těm našim festivalům. 
Ale pokud jste cestovatelské duše a Če-
chy jsou vám malé, ráda bych na závěr 
doporučila polský festival Open´er, kte-
rý se koná 4. - 7. 7. v polské Gdyni. Na 
tenhle festival mě upozornil můj kama-
rád Vejce s  druhým kamarádem Davi-
dem a já mít víc peněz, jedu hned.  Lá-
kají mě totiž Gogol Bordello, The Kills, 
Justice, The Ting Tings a Orbital nebo 
M83. 
 Co tak říct úplně poslední větou? 
Vezměte Vedneměsíčník na výlet a tře-
ba se uvidíme pod pódiem!

Sára Hölclová

BuSKErS FESt
 Máte rádi, když město ožívá rozmanitými zvuky, zpěvnými hla-
sy, vznešenými verši, barevnými plátny, ladnými kroky a tím vším, 
co probouzí kousky štěstí v naší fantazii?
 Všechny kousky své fantazie nejdete právě v  pouličním fes-
tivalu Buskers fest, který se koná čtvrtý čtvrtek měsíce června 
(28.6.) v ulicích a zákoutích Českých Budějovic. Můžete zde shléd-
nout představení muzikantů, básníků slov, básníků pohybů a di-
vadelníků, na místech, která jsou známá pod jmény: náměstí Pře-

mysla Otakara II., Piaristické náměstí, Lannovka a mnohá další.
 Zdrojem největšího dění zůstane jako vždy ale Sokolský ost-
rov, jež představí na své zelenající se půdě různé kapely se zvuč-
nými jmény: Už jsme doma, Budoár staré dámy, Bůhví, Hodně 
podně a další, v uších dlouze znějící jména vybraných kapel, kte-
rá najdete na stránkách www.buskersfest.cz.
 Podpořte tedy rozkvétající jaro v ulicích svojí přítomností, za-
stavte se na chvilku u slov své oblíbené písně, veršů básně, kroků 
tance, nebo jen koukejte na nikdy neviděné a nasávejte atmosfé-
ru něčeho nového...

Magdaléna Spurová
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Jaké je vaše letní  
vysněná akce?

 

Mám velké štěstí, že moje vysně-
ná letní akce se každoročně koná 
první týden v  červenci. Takže le-
tos opět budu: vstávat v pět hodin 
ráno do fronty na lístky, pojídat ha-
lušky po tunách, dohánět spánkový 
deficit na projekcích, stíhat sledovat 
tři až čtyři filmy denně, pronásledo-
vat Jirku Bartošku po kolonádě, vtí-
rat se na rauty do hotelu Pupp, číhat 
před hotelem Pupp, zda nepřijede 
nějaká celebrita, tajně poslouchat 
rozhovory novinářů, abych získa-
la co nejčerstvější informace a hlav-
ně – na celý nádherný týden zapo-
menu na všechny starosti a budu žít 
jen a jen … Karlovarským filmovým 
festivalem!

Kateřina Dvořáková

Pominu-li karlovarský filmový festi-
val a výstavu mého oblíbence Fran-
tiška Muziky, moje vysněná prázd-
ninová akce spočívá v tom, že není. 
Po měsících učení se opravdu těším 
hlavně na to, jak si lehnu na sluníčko 
do trávy, otevřu si dobrovolně kníž-
ku, budu popíjet citronádu (čti víno) 
a mít se dobře. A běda tomu (milá 
maminko a milý zaměstnavateli), 
kdo se mě ze zaslouženého  prázd-
ninového nicnedělání bude snažit 
vytrhnout! (A běda mi, protože můj 
úspěch je nejistý…)

Šárka Tůmová

V  polovině července se letos opět uskuteční letní ska-
punkový festival Mighty Sounds. Mezi hlavními hvězda-
mi, které přijedou do  Čech, jsou například Locos, Pea-
cocks, Street Dogs nebo němečtí Irie Revoltés. Stále ne-
máte lístek a nejste ještě zcela rozhodnutí si jej koupit? 
Chyba! Čtěte dál... povinně!
Mighty Sounds je unikátní třídenní hudební festival, kte-
rý se koná každoročně v  červenci v  Táboře. Zaměřuje 
se na v České republice utlačované a většinou jen zleh-
ka zastoupené hudební žánry. Na  Mighty hraje hlavně 
punk, ska, reggae, punkrock, rockabilly, rock´n´roll, hard-
core, indie rock a hudební styly, které se od nich odvíjejí 
anebo s nimi úzce souvisejí.
V  minulém roce se návštěvnost festivalu dostala přes 

15  000 diváků, což je nejvíce ve  své historii. Z  malého, 
skromného festivalu se pomalu, ale jistě stává uznáva-
ný ska-punková akce respektovaná v celé Evropě… ani 
nárůst návštěvníků i plochy ovšem nic nezměnil na at-
mosféře, která byla na prvních Mighty Sounds. Lidé jsou 
na  sebe stále stejně milí, občas trochu víc pod vlivem 
různých návykových látek, ale to tady vlastně nikomu 
nevadí:-) Pomalu již tradicí se stalo, že kdykoli se festival 
koná, diváci i organizátoři se musejí vypořádat s nepříz-
ní počasí a  tedy pokud se vydáte letos na Mighty Sou-
nds nezapomeňte si s sebou přibalit pořádnou pláštěn-
ku a jedny náhradní ponožky! 
Hudbě a Mighty Sounds zdar!

V  loňském roce na  sebe park Háječek 
s přilehlým zázemím několikrát upoutal 
pozornost. Nejprve provozovatel zru-
šil loňskou sezónu v  letním kině kvů-
li zastaralé technologii, jež v digitálním 
věku komplikuje dostatečný přísun fil-
mů v patřičném formátu. Poté se parta 
nadšenců pokusila získat objekt bývalé-
ho K-centra, kde chtěli provozovat hu-
dební klub. Bohužel, přišli pozdě, v ob-
jektu již plánovala firemní školku spo-
lečnost E.ON. 
Jako by Háječku, který dříve býval od-
počinkovou a  kulturní zónou v  těsné 
blízkosti centra města (bývala tam kdysi 
i malá zoo), bylo souzeno ustrnout v ja-
kémsi bezčasí a tvořit černou díru upro-
střed města. Naštěstí to tak není. V Há-
ječku se totiž budou dít věci! 
Vezměme to chronologicky.
První krok k  oživení Háječku znamená 
zprovoznění mateřské školy v  objektu 
bývalého K-centra. Slouží nejen zaměst-
nancům blízkého E.ONu a jejich dětem, 
ale i ostatním zájemcům, jak si vymínilo 
město. K oživení Háječku školka přispě-
je navíc tím, že chce plnit i roli jakéhosi 
rodinného centra pro veřejnost, kde se 
budou konat různé kurzy a společenské 
akce pro veřejnost.
Dále město již pracuje na podmínkách 
architektonické soutěže na obnovu ce-
lého parku včetně areálu letního kina, 
jejímž hlavním cílem bude celý prostor 
oživit a přivést do něj lidi. (Svými návr-
hy k  soutěžnímu zadání přispěl i  stu-
dentský parlament.) Ideálně by se Há-
ječek měl stát multifunkčním kulturním 
prostorem, areál letního kina by měl mít 
podstatně širší využití a dlouhodobější 
využití než několikaměsíční letní promí-
tání. Jaké, to ukáže právě teprve soutěž.
Provizorně zatím ožije samotné letní 
kino, letos se v něm opět bude promí-
tat - provozovatel to plánuje v červenci 
a v srpnu, byť konkrétní program zatím 
úplně vyjasněný nemá. 
Poslední a  samostatnou kapitolou po-
stupného ožívání Háječku je altánek 
v blízkosti planetária. Kdysi v něm fun-
govala restaurace, občas tam bývaly 
koncerty. Teď je prázdný a  chátrá, bo-

hužel. Patří však soukromému vlastní-
kovi, město s ním proto nemůže nic dě-
lat – vyjednává s ním ale o jeho koupi. 
Pokud se ho podaří odkoupit a  rekon-
struovat, mohl by se stát dalším cent-
rem kulturního dění.

Milan Brabec

Přes dvě stovky kulturních akcí od červ-
na do  září letos připravilo město spo-
lu s  další padesátkou pořadate-
lů v  rámci každoročního kulturního 
Léta ve  městě. Navštívit můžete cel-
kem šedesát devět koncertů, čty-
řicet tři výstavy a třináct festivalů. 
 Kromě tradičních akcí, jako jsou 
Múzy na  vodě, pouliční sochařská vý-
stavy, hudební večery na  náměstí, Hu-
dební slavnosti Emy Destinnové, diva-
delní představení a  koncerty na  rad-
ničním nádvoří a  hned dva jazzo-
vé festivaly (Bohemia Jazz Fest Rudy-
ho Linky 21. 7. a  South Bohemia Jazz 
fest místních pořadatelů 10. a  11. 8.), 
se můžete těšit na  několik novinek. 
 Občanská sdružení Barevný děti 
a Budějovice kulturní pořádají v exteri-
érech města malý festival Loď kulturní-
ho města České Budějovice – a to hned 
dvakrát. Nejprve mezi 24. a 29. červen-
cem s  podtitulem Klidná vlna a  pak 
mezi 5. a  7. zářím s  podtitulem Smír-
čí slavnost. Tým z  Horké Vany si zopa-
kuje loňský Rumba Latina Budweis 
Open Air (28. 7.) a Velbloud zase 13. srp-
na uspořádá Reggae na  náměstí. Další 
novinkou bude 7. září Festival na vodě 
Vltava žije, audiovizuální multimedi-
ální show agentury Art4promotion.  
 „Rozpočet Léta ve městě je letos 2,2 

milionu korun. Jen do  programu Múz 
na vodě město investuje 800 tisíc, více 
než milion putuje z grantů. Zájem veřej-
nosti o kulturní dění během letní turis-
tické sezóny potvrzuje i to, že vloni lidé 
utratili za vstupenky 1,2 miliony korun. 
Přitom  akce, které pořádá město, byly 
a i letos budou zdarma,“ doplnila ke kul-
turnímu létu náměstkyně primátora 
Ivana Popelová.

Podrobný a  stále aktualizovaný pro-
gram Léta ve městě 2012 je k dispozici 
na internetových stránkách www.c-bu-
dejovice.cz a  www.cb-info.cz. Tištěné 
programy a  letáčky najdete v  různých 
kulturních zařízeních, určitě pak i v  tu-
ristickém informačním centru na  rad-
nici. 

Milan Brabec

Mighty Sounds vol. 7 
aneb 13. - 15. července na Čápově dvoře

V Budějovicích se přes léto
nudit nebudete

Háječek i letní kino vstanou z mrtvých
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Jakožto nenáročný člověk, co se 
akcí týče, bych si jako jednu vysně-
nou představovala obrovskou grilo-
vačku s mnoha přáteli… Dobrá ná-
lada všude okolo a hlavně no stress!

Kristina Řežábková

Ještě donedávna bylo mým snem 
odjet někam, kde bych se mohla 
projet na slonovi. Letos ale nastal 
zlom v momentu, kdy jsem si kou-
pila lístek na svůj úplně první rock-
ový festival, kde v  červenci strávím 
čtyři dny. Protože takové čtyři dne 
ve společnosti spousty kytar, hlubo-
kých chrapláků a piva, to přece je-
nom stojí za to. A slon bude muset 
hold počkat. 

Markéta Dadáková

Pro mě to je rozhodně Love Parade. 
Festival si po pádu Berlínské zdi zís-
kal oblibu lidí z celého světa a stal 
se největší techno akcí. Stejně tak 
jako hippies a milovníci rock‘n‘rollu 
měli Woodstock, měli příznivci elek-
tra svojí Love Parade. I přes katastro-
fu, která se před dvěma roky na fes-
tivalu stala, je tu letos znovu, nyní 
však pod novým názvem B-Parade. 
Nabídnout chce kromě techna i dal-
ší nové elektro styly. B-Parade začne 
u Branderburské brány, čímž se vrá-
tí do ulic Berlína, kam vždycky patři-
la...Stejně asi ale vyrazím až nějaký 
další rok, cítím se na svět techna po-
řád docela malá.

Marcela  Macháčková

Doprava ve  městě je velké téma. Vlivem ná-
růstu osobní dopravy v  kombinaci s  nedo-
budovanou sítí městských okruhů a tranzitní 
dopravou procházející přímo městem v  ran-
ních a odpoledních hodinách tančí Budějovi-
ce každý den na hranici dopravního kolapsu. 
V dopravní zácpě pak s železnou pravidelností 
uvízne i hromadná doprava. Ve špičkách je tak 
nejrychlejším prostředkem jízdní kolo. Proká-
zal to i náš pokus. Vydali jsme se na sedmou 
hodinu z Máje do centra města, tedy trasou, 
kterou se každý den přesouvají tisíce obyva-
tel. Auto urazilo cestu za 12 minut, kolo za 16 
a s MHD cesta z Máje až na BiGy trvala celých 
20 minut. Právě zrychlením MHD chce město 
přesvědčit občany města, aby raději využíva-
li jejích služeb a nechali své auto doma. V plá-
nu má proto přebudovat systém MHD přede-
vším nejvytíženější linku na  sídliště Máj, jde 
o přemístění a dovybavení zastávek, osazení 
křižovatky ulic Opletala a  Branišovská sema-
fory, instalace rádiového zařízení do vozů, kte-
ré umožní komunikaci se světelnou signaliza-
cí na křižovatkách a především nejdiskutova-
nější zavedení přednostních pruhů a omezení 
dopravy v zúženém dopravním hrdlu Na Sa-
dech a  Rudolfovské. Právě tato úprava pat-
ří k  nejkontroverznějším. Když přání radni-
ce řidiči nevyslyší, zaplaví auta zbývající trasy 
a město už nebude jen tančit na hraně kolap-
su, ale zkolabuje úplně... Snad to jsou ale jen 
ona „když“.

od  výstaviště ke  křižovatce u  dlouhého 
mostu je pro mHd zakleté území
S  pravidelností hodinek už zase nestíhám. 
Je 6:55 a  já dobíhám poslední trolejbus, lin-
ku 3 vedoucí z Máje k nádraží, kterým je mož-
né stihnout přesně se zvoněním začátek vyu-
čování. Každý den, kdy v  rychlosti zamykám 
dveře od bytu, schody beru po třech a sprin-
tuji na zastávku, si v duchu spílám a ujišťuji se, 
že zítra vstanu dřív. Ten, kdo bydlí 2 minuty 
od zastávky, ví, o jakém paradoxu teď mluvím. 
Na  linky MHD jsem si v  tomto ohledu nikdy 
příliš stěžovat nemusela, „trojka“ mi jezdí sko-
ro pořád, a tak se relativně v pořádku dosta-
nu domů či do města pozdě v noci i brzo ráno. 
Každopádně jak už jsem řekla, zrovna dobí-
hám trolejbus a řidič je tak vstřícný, že i chvil-
ku počká, než udýchaná nasednu. Tak jedem. 
Jako každý den si vytáhnu z  kabelky mp3 
a  stisknu play. Většinou v  té chvíli přestanu 
vnímat dění kolem sebe, ale dnes ne. Dnes-
ka se musím soustředit na  jízdu a zkontrolo-
vat, je-li všechno tak, jak má být. Předpoklá-
daný čas jízdy podle idosu je 14 minut, ale už 
při sledování houstnoucího provozu na sídliš-
ti Šumava mi začíná být jasné, že za tuto dobu 

ještě v cílové rovince nebudeme. Ačkoliv ces-
ta ubíhá celkem plynule, stejně dojde na nej-
horší. Jak už asi všichni čtenáři, co aspoň pár-
krát využili linky MHD na trase přes Výstaviš-
tě, tuší, na  Husovce ve  směru ke  křižovatce 
u Dlouhého mostu se zastavil život. Na všech-
ny, kdo zrovna někam opravdu chvátají, musí 
provoz působit, jako by si všichni řidiči šli hro-
madně sednout někam na kafe a auta necha-
li zaparkovaná na silnici. Já už jen vyčkávala, 
kdy se kolona pohne alespoň o metr a popo-
leze zas o kousek blíž k cíli. Za těch 18 let už 
mě totiž jen tak nějaká zácpa u Výstaviště ne-
rozhodí. Trolejbusu trvá zhruba 7 minut, než 
přejede toto zakleté místo, což je z původně 
naplánovaného času 14 minut celá polovina. 
Samozřejmě toto zdržení ovlivní celý zbytek 
jízdy a  na  přistupujících je vidět mírná otrá-
venost. Nikoliv však překvapení. Zbytek cesty 
od Dlouhého mostu k Senovážnému náměstí 
ubíhá už poměrně rychle, bez velkých zdrže-
ní. U pošty vystupuji z trolejbusu a na displeji 
mobilu kontroluji čas. Dnes trvala cesta 20 mi-
nut, tedy o 6 minut déle, než jak je uvedeno 
v jízdních řádech. Já začátek hodiny ještě jakž 
takž stíhám, ale pro někoho by třeba mohlo 
být těchto 6 minut mnohem důležitějších.

do  města nejrychleji autem, ale jen za 
cenu zkratek
Je 6.50. Vycházím z domu a nasedám do vozu. 
Mířím po  Milady Horákové k  Branišovské. 
Tady je ještě kolona protrhaná a  dá se mezi 
auta vmezeřit, kdo přijíždí z Opletalky, čekají 
ho smutné minuty čekání. Směrem k Husov-
ce se už doprava štosuje, volím tedy úhybný 
manévr: odbočuji z  hlavní a  mířím na  Dlou-
hou louku zkratkou kolem Kauflandu. Vyhý-
bám se tak zašpuntované křižovatce Husov-
ky z Dlouhou loukou. Dopředu však člověk ni-

kdy neví, jak bude situace u Kauflandu vypa-
dat, dneska to však vyšlo. Na odbočení čeka-
jí jen tři auta, a  tak to zvládám na  jeden im-
pulz. Dlouhá louka se v tuto dobu pravidelně 
mění v dlouhou kolonu, ale dnes mám štěstí 
už podruhé (ale i tady mám v rukávu schova-
ný trumf, který ale prozrazovat nebudu). Způ-
sobně se řadím do levého pruhu, vlivem nové 
křižovatky u  všesportovky se podjíždění ne-
musí vyplatit. Křižovatka s ulicí Boženy Něm-
cové je plná, doufám, že nebude projíždět sa-
nitka. Blížím se ke  křižovatce v  levém pruhu 
a už si hlídám pravé zrcátko, abych mohl rych-
le přejet do  pravého, kdyby byl odbočovací 
pruh do ulice U Zimního stadionu opět ucpa-
ný vlivem nevhodně umístěného ostrůvku 
pro chodce. Povedlo se. Vmáčkl jsem se mezi 
dvě auta. A  teď už na  křižovatku s  Lidickou. 
Tady je čekání vždy dlouhé. Odbočení bloku-
jí auta odbočující z Lidické na Mánesovku ješ-
tě dlouho poté, co už máme zelenou. Vyjde to 
až na druhý impulz, a to mám štěstí! A teď už 
honem dohnat čas, odolám nutkání odbočit 
vlevo k muzeu a mířím ke světelné křižovatce. 
Blížím se k Metropolu. Tak co, vleze mi tam ten 
chodec? Vleze. Nemám červené auto a musel 
bych do myčky, raději tedy přibrzďuji. Chodec 
popobíhá. Už jsem na  křižovatce. Tady opět 
musím čekat, až se proplazí MHD, které od-
bočuje, když už mám zelenou. A  už to mám 
jen kousek. Dvůr gymnázia, 7.01.49. Dobře já. 
Sportovně ale přiznávám, že na osmou bych 
cestu jel déle. 
 
S  ocelově šedou oblohou nad hlavou to 
chce odvahu usednout na kolo
Červnové ráno je překvapivě chladné, oblo-
hu zakrývají ocelově šedé mraky. Neochotně 
zkouším pevnost pedálu svého staršího kola 
a závistivě si prohlížím čekající dav na zastáv-

ce Antonína Barcala, kteří pojedou autobu-
sem. Možná že právě s jedním z nich budu zá-
vodit. Poslední pohled na  hodinky: 6:45. Cíl: 
Budova Biskupského gymnázia v centru měs-
ta. Vyrážím. První vteřiny rozehřívám ospalé 
tělo z  mírného kopečka po  krásně hladkém 
asfaltu cyklostezky G. U  Cinestaru mě čeká 
první zdržení: semafory. Nikde nic nejede, ale 
trpělivě čekám, dobře si vědoma toho, že ze-
lená naskočí každým okamžikem. Za  multi-
kinem následuje cyklostezka v  ulici Větrná 
a odvážně se vrhám mezi auta. Čeká mě vol-
ba. Mohu odtud jet až k hlavní silnici na Brani-
šovské nebo se držet cyklostezky a projet skrz 
srdce Šumavy. Volím druhou variantu, abych 
nemusela dávat půl hodiny přednost autům. 
Odbočení doleva na silnici, slalom mezi hou-
fem maminek s  předškoláčky, musím brzdit. 
Už cítím v plicích řezavý studený vzduch, la-
pám po  dechu. Přechod v  ulici Jana Opleta-
la křižuji vzorně po dvou a hned za ním zase 
naskakuji do sedla. Šumavským náměstíčkem 
se řítím napříč, snažím se dohnat ztracený čas. 
Krátce nato se napojuji na  úhlopříčnou cyk-
lostezku, která ústí u zastávky Vysokoškolské 
koleje. Znovu brzdím před přechodem, se-
sedám, otírám čelo, čekám... Při první možné 
příležitosti přejíždím hlavní silnici a mířím uli-
cí Na Zlaté stoce ke Stromovce. Když mám psí 
útulek na  dohled, opouštím silničku a  volím 
zkratku po vyšlapané pěšince na louce. Čeká 
mě další křižovatka, ale nic nejede, a  tak ani 
nepřibržďuji. Už jsem ve  Stromovce, ale ne-
mám čas kochat se probouzející se přírodou, 
šlapu, šlapu. Předjíždí mě jakýsi cyklista v dre-
su, mám chuť mu zahrozit pěstí, ale musím za-
čít rychle řešit spouštějící se rýmu. Těsně před 
mostem u Kauflandu těsně míjím dva překá-
žející psy a rychle přeřazuji, abych vyjela. Na-
horu, nádech výfukových splodin ze silnice 
pode mnou, dolů. Rychle to rozjedu, abych 
nabrala setrvačnost před dlouhou lávkou. Do-
volím si jeden pohled na řeku a  jeden na Bí-
lou věž, která mě ujišťuje, že cíl je blízko. Po-
slední lávka přes slepé rameno Malše je riziko. 
Nevidím do stran, nevím, jestli někdo nejede 
za mnou. Risknu výjezd a nikoho jsem naštěs-
tí nesrazila. Pro tentokrát. Z posledních sil pro-
jíždím podél hospody Staré časy, v tuto dobu 
úplně opuštěné. Naposledy musím zastavit 
před Zátkovým nábřežím a dát přednost au-
tům burácejícím na kočičích hlavách. Stačí už 
jen několik těžkých šlápnutí, abych objela Ji-
hočeské divadlo a jsem doma. Tedy ve škole. 
Odhazuji kolo a rychle odhrnuji rukáv bundy 
z hodinek. Cíl dobyt: 7:01.

Šárka Batystová, Markéta Dadáková, 
Martin Volný

Cyklistická sezóna s letními prázdninami vy-
pukne naplno, co mohou přátelé šlapaček 
očekávat v  rozvoji cyklostezek a  cyklotras 
na  Českobudějovicku jsme se zeptali Ivany 
Popelové, náměstkyně primátora Českých 
Budějovic a místopředsedkyně Nadace Jiho-
české cyklostezky.

1. Co jste pro cyklisty na nadcházející sezo-
nu připravili? 
„V  letošní sezóně toho moc není. Stezka 
na  Borek asi do  léta nebude, stavbu kom-
plikuje složité podloží a  nečekané překlád-
ky sítí. Jediné, co je nové, je přívoz v Českém 
Vrbném. To umožní cyklistům z Českých Bu-
dějovic jet pohodlně až k plavební komoře 
po pravém břehu a pak se přesunout na levý 
a  tím se vyhnout nejvytíženějšímu úseku 
na  levém břehu. Pro sváteční cyklisty či ro-
diny s dětmi to může být atraktivní okruh.“

2. Jak to vypadá z  pravobřežní cyklostez-
kou kolem Vltavy, když levobřežní už ka-
pacitně nestačí pobírat cyklisty, chodce 
a bruslaře...
„Projekt pravobřežní stezky je připraven 
a město Hluboká nad Vltavou si podalo žá-
dost na SFDI. Nositelem projektu je Hlubo-
ká, protože veškeré nové úpravy jsou hlav-
ně na jejím katastru. Projekt zaplatila Nada-
ce pro jihočeské cyklostezky, samotnou rea-
lizaci ale Hluboké komplikuje problém s RO-
Pem a  neproplácením peněz, město samo 
zatím nemá finanční prostředky na spoluú-
čast.“

3. Můžeme očekávat dotvoření sítě cyk-
lostezek - cyklotras v  Budějovicích, např. 
v úseku U Zelené ratolesti?

„V současné době máme připravenou studii 
příčných prahů na  okruhu města, které by 
jednak zvýraznily dopravní zónovost centra, 
jednak by sloužily pro přechody a přejezdy 
pro cyklisty. Zde trošku narážíme na legisla-
tivní problém. Naše legislativa neumí řešit 
otázku smíšených přechodů a přejezdů tam, 
kde jsou smíšené stezky pro cyklisty a chod-
ce. Zadání zpracování
projektu na odstranění nelogických míst při-
pravujeme. Nicméně to bude věc, která se 
bude stavebně řešit až v dalším roce. Z do-
tačních peněz připravujeme realizaci stez-
ky na Včelnou, stezky v Českém Vrbném přes 
vodácký areál a  stezek, které jsou součástí 
tzv. zanádražní komunikace. Na to budeme 
využívat novou výzvu v ROPu, určenou prá-
vě na cyklostezky.“

Martin Volný

Přestože většina z nás žije ve městě, kde se 
slévají dvě řeky, málokoho napadne ces-
tovat v našem městě po vodě. V tomto čís-
le se řeší nejedna možnost cestování. Z Čes-
kých Budějovic se ale nemusíme přepravo-
vat pouze pomocí auta, či cyklistických ste-
zek. Co tahle využit již zmíněnou řeku? Ob-
zvlášť teď když nám k tomu byla poskytnu-
ta příležitost …
 Součástí letošního Vltava Open bylo 
spuštění nové atrakce, které může vyu-
žít praktický každý. Akce „Vltava nás spoju-
je“ pořadatele Open Rivers tak dostala nový 
rozměr. Pronajmout si motorový člun pro 
několik osob a  sám ho řídit!  Nezní to jako 
krásný typ na výlet?
 Všemu předcházel již klasický každoroč-
ní festivalový koncert Vltava Open v Českém 
Vrbném (letošního ročníku se zúčastnila na-
příklad Mňága a  Žďorp nebo Blue Effect), 
který se konal 19. května. O pár týdnů poz-
ději – přesněji 1. června – byl spuštěn i pro-
gram zapůjčených lodiček. Při té příležitosti 
byla ze strany Open Rivers provedena ukáz-
ková jízda z Lannovy loděnice v Českých Bu-
dějovicích do Českého Vrbného.
 Tři čtvrtě hodiny dlouhá trasa se stala 
nádhernou prezentací toho, na co se můžou 
návštěvníci těšit. Cestující si mohou půjčit 
lodě i na několik hodin (v nabídce jsou růz-
né cenové relace). „Kormidelník“, tedy dotyč-
ný, který dostane loď na starost nejdříve do-
stane poučení jak loď řídit a další věci s tím 
spjaté. Nesmíme zapomenout, že dotyčný je 
tou osobou, která je zodpovědná za ostatní 
členy posádky. Na lodi je dostatek místa jak 
pro partu kamarádů, tak pro rodinu s dětmi, 
tak i pro kola. Celá vaše cesta může plynout 
až do Týna n. Vltavou, takže cestou můžete 
zastavit např. i v Hluboké n. Vltavou, kde se 
do  budoucna jedná o  domluvě s  konkrét-

ními restauracemi, naskytla by se tak mož-
nost zaplatit si jakýsi balíček, ve  kterém by 
jste měli v ceně i jídlo. Jestli dojde i na tyto 
balíčky ovšem prozatím zůstává ve  hvěz-
dách a  závisí i  na  tom, jak moc frekvento-
vaně bude loděnice zatížena a jak si atrakce 
povede. 
 Tvůrci samozřejmě doufají, že vodní síť 
bude využívána i turisty, kteří si přijedou vy-
chutnat krásu Jižních Čech. Především jízda, 
která pokračuje i za již zmíněnou Hlubokou 
n. Vltavou nabízí pohled na nádhernou pří-
rodu v  okolí řeky. Tato cesta se ovšem roz-
hodně nevejde do časového intervalu jedné 
hodiny, ale na hodinovou jízdu vyjede málo-
kdo. Do budoucna se počítá i s určitou pro-
pagací, samotné lodě budou mít na  svých 
plachtách kontakt, na kterém můžete zjistit 
více informací.
 Teď už je vše jen v rukách potencionál-
ních návštěvníků a „pirátů“ Vltavy. Na ty, kte-
ří chtějí zkusit něco nevšedního, čekají již 
v  Lannově loděnici motorové čluny. Přece 
jen cestování po  řece zrovna není každo-
denní rutinou, že?

Michal Kuboušek

Kdo zvítězí v klání? Auto, kolo či MHD?

O  plánech v  oblasti rozvoje cyklostezek 
s Ivanou Popelovou

Člunem z Budějovic do týna
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 10. květen – Lukáš mi říká, že nám chy-
bí peníze. Vytahuji peněženku a ptám se, 
kolik stovek je potřeba půjčit. Dozvídám 
se, že asi tisíc. Další obsah konverzace je 
nepublikovatelný.

  12. květen  – svoláváme zasedání kri-
zového štábu v Praze. Vzhledem k okol-
nostem je volba kavárny jasná – schá-
zíme se v  baru „Krásný ztráty“.  Zvažuje-
me uspořádání sbírky – jeví se jako jedi-
ná cesta, jak získat potřebné peníze ješ-
tě letos. Nemůžeme se rozhodnout, zda 
zvolit strategii prodejců parfémů, lidí vy-
bírajících peníze na útulek, či Jehovistů. 
Kolda tuší, že jeho úspory jsou v ohrože-
ní, proto je raději utratí za tři nožičky ja-

vořických párků s křenem. Večer se jde-
me opít na  Troja Open Air Fest. Skvělí 
Caravane Palace, bohužel však vystupu-
jí na malém, mizerně ozvučeném pódiu. 
Je vidět, že organizátorům chybí odvaha 
a s čerpáním rozpočtu končí už na nule.

 13. květen – volá mi Lukáš. Dočetl se, 
že když člověk poskytne výstavě Bodies 
právo na své tělo, dostane na ruku 20 ti-
síc korun. Zjišťujeme podrobnosti, cit-
livě oznamujeme plán jednotlivým čle-
nům týmu.

 14. květen – dostávám pokyn z majá-
lesového ústředí – večer mám rozjet be-
nefici a  informovat o ní na webu. Večer 
kontroluji stav zásob v  krytu ve  sklepě 

a  zveřejňuji článek. Odlašuji se z  Face-
booku, vypínám telefon.

  15. květen –  vyrážím do  Horké Vany, 
kde mám prodávat trička. Vsázím se s Lu-
kášem, že se ten den neprodají více než 
dvě. Do Vany přicházím v 11:00, v 11:03 
sázku prohrávám. Celý den vyřizuji desít-
ky emailů a odbavuji kupující. Poté, co se 
večer opiju malým pivem, si uvědomuji, 
že jsem se zapomněl nasnídat, naoběd-
vat a navečeřet...

 16. květen – poprvé se dívám na svůj 
účet, kam lidé mohli přispět do  sbír-
ky. Při pohledu na  jeho zůstatek pojmu 
podezření, že se mi ministerstvo financí 
rozhodlo vrátit loňské daně za  lihoviny 

a tabák. Přibylo na něj 8 000 korun.
 17. květen – další úspěch – podařilo se 

opravit ucpanou toaletu v   bývalé majá-
lesové kanceláři na náměstí. Hledání vi-
níka pokračuje.

 18.-23. květen – celé dny trávím v Hor-
ké Vaně a musím být milý na lidi. Ty ne-
únavně rozbíjejí prasátka a  přicházejí 
ke mně nakoupit textil, či mi peníze dá-
vají jen tak. Jsem nesmírně rád, že dám-
ská trička už zbyla jen ve velikosti S – při-
chází pro ně pohledné slečny, občas se 
mi jich daří dotknout i jinak, než slovem.

 21.květen – dluh je již nižší než hodno-
ta mého života. Obnovuji plány na zalo-
žení rodiny.

 24. květen – právě jsme vybrali potřeb-
ných 104 tisíc. Marně se to snažím vy-
světlit lidem, kteří mi nosí další a  další 
peníze.

 24.-29- květen – sbíráme poslední pří-
spěvky a  radujeme se. Ve  slabé chvilce 
slibuji, že už návštěvníkům nebudu pli-
vat do piva.
Ať už jste měli možnost spatřit mou mi-
lou tvář při nákupu triček v Horké Vaně či 
jste přispívali jakkoli jinak, rád bych Vám 
jménem celého týmu upřímně poděkoval 
za podporu. Byli jsme na tom hodně blbě 
a  vy jste se na  nás nevykašlali. A  toho si 
opravdu ceníme.

Láďa Zibura

První rok v  týmu. Musím říct, že ze za-
čátku jsem byla trochu jako Alenka 
v říši divů. Věřte, to přirovnání má váž-
ně něco do sebe. Přiznejme si, lidí, kte-
ří chtějí dělat něco prospěšného, nedej 
bože ve svém volném čase (a teď se po-
držte, zadarmo!), moc není. No a z niče-
ho nic se octnete mezi třiceti takovými. 
Po znuděných tvářích studentů našeho 
gymnázia, kteří mají většinou moc prá-
ce s tím být ve volném čase otráveni tou 
strašnou školou, je to vskutku výtečné. 
Samozřejmě jsou tu i lidé, co se zajíma-
jí a mám dokonce pocit, že jich přibývá. 
Ale o tom jindy.
 Celé to začalo někdy v  září velkou 
schůzí v Horké vaně. Jako každý nová-
ček máte trochu strach, jak vás nová sku-
pina přijme a zároveň zkoumáte, kdo se 
o co stará a kdo je šéf. Do týmu jsem při-
šla poměrně s nejasnou představou, co 
dělat, ale chtěla jsem tuším nějaké psa-
ní článků. Lidi ale chyběli ve street artu, 
takže jsem šla tam a dneska musím říct, 
že jsem za to moc ráda. Šéfem našeho 
týmu byl Piky, což bylo taky úžasné, pro-
tože většina z vás ho asi zná jako trochu 
méně otravnou verzi Míry Duníka(nějak 
takhle se mi na  jedné z prvních schůzí 
popsal), ale já jsem měla možnost ho 
potkávat ve chvílích, kdy mluvil věcně, 
spisovně a  působil jako zodpovědný 
mladý muž.
 Společně se mnou bylo v týmu více 
nových tváří, ale nejvíc mě zaujal Pou-
zík, protože působil, že pro pozici hu-
debního dramaturga byl přímo stvo-
řen a  najednou jsem si nemohla před-
stavit, že by kdy dělal něco jiného. Jako-
by k Majálesu patřil už dávno. A nutno 
přiznat, že line-up, který pro vás s Kol-
dou připravil, rozhodně nevypadá začá-
tečnicky, co?

Oproti nováčkům jsou tu ostřílení čle-
nové, kteří už připravují Majáles nějaký 
ten pátek, takže jakákoliv situace vás za-
skočí, oni už ji zažili dvakrát. Mezi tyhle 
„veterány“ patří hlavně Kolda a  Džuny, 
kteří si svým pošťuchováním vyslouži-
li přezdívku mamka s taťkou. Se schop-
ným týmem a mamkou a taťkou za zády 

má člověk pocit, že se nemůže stát nic 
špatného. A když jo, tak to zvládneme. 
Šéfem toho celého je Lukášek. Není šé-
fem, jak si ho já představuji z filmů: ne-
nosí kravatu ani jsem ho nikdy neviděla 
křičet. Má ale největší přehled o všem, 
co se festivalu týká a  umí ty kousky 
od dramaturgů dát dohromady s  reali-
začními firmami, městem a dalšími, aby 
z  toho na  začátku května vznikl pěkný 
obrázek. Stále jsem se snažila vybavit si 
nějaký moment, kdy bych ho vnímala 
jako nadřazeného. Dokážu si ale vzpo-
menout jenom na  dvoudenní Sokolák, 
kdy měl privilegium mít jídlo s masem 
:D. 
Během samotného festivalového týdne 
jsem čekala spoustu nervů, ale k mému 
překvapení, všichni byli milejší, než ob-
vykle. Určitě to dělala atmosféra toho, 
že se nic zásadního nepokazilo i samot-
né vědomí, že to, co se tři čtvrtě roku 
připravovalo, se konečně děje. Ale stej-
ně to působilo docela magicky, když 
kluci přišli po  třech nebo méně hodi-
nách spánku s  úsměvem a  nadšením 
pro nový den.
 Celkově působí majálesový tým 
jako velká rodina, která se o vás ráda po-
stará, pokud se budete snažit o její dob-
ro a budete jí věrní. Ale žádní kmotři…
Mohla bych popsat spoustu dalších vý-
razných tváří týmu a rozhodně by se to 
slušelo, protože jsou moc šikovní a dů-
ležití, ale to by tenhle článek měl tak pět 
stran a  já asi tak dlouho neumím být 
na papíře zábavná nebo aspoň zajíma-
vá. Otázkou je, jestli se to povedlo as-
poň tady…Nakonec jen musím říct, že 
jsem moc pyšná na to, jak Budějovický 
Majáles funguje, a po tom, jak dopadla 
záchranná sbírka vím, že to máte stejně.

Marcela Macháčková 

Pro některé je to jen sedmnáctiletý stu-
dent Biskupského gymnázia, pro jiné 
señor. Vypadá jako charismatický dru-
hák s nepřehlédnutelným úsměvem, jeho 
druhou tváří se však stal Mexičan s  kní-
rem, za který by se nemusel stydět ani váš 
děda. Sám sebe charakterizuje jako milov-
níka hudby, co jen rád hraje na  saxofon, 
sportovce, jenž dělá karate a  cestovate-
le, který zbožňuje Španělsko. Tenhle kluk 
ale zároveň stíhá být králem. Seznamte se 
s Járou Srbou. 
Jak se cítí jeho majálesové veličenstvo 
nyní, když už je po všem?
Já to neberu tak, že jsem král. Spíš tak, že 
vyhrálo Bigy. Ale hlavně jsem strašně rád, 
že jsme škola, kde všichni dokážeme držet 
pospolu, podpořit se navzájem. A  že když 
se pro něco nadchneme, tak to dokážeme 
udělat nejlépe, jak umíme.
Máš teď, jako král, nějaké povinnosti nebo 
pravomoci?
Já vlastně žádné povinnosti nemám. Zepta-
li se mě, co bych chtěl změnit, a ikdyž už teď 
asi mám nějakej nárok něco prosadit, zatím 
ještě nevím, co bych zlepšil. Ale určitě se 
budu snažit se nějak zapojit a využít toho. 
Co jsi vlastně dostal za ceny?
Dostal jsem kupón na  půlroční jazykový 
kurz, podle vlastního výběru. Potom dva 
v.i.p. lístky na Open Air fest, ale musím ještě 
najít někoho, kdo by se mnou jel.
Čímž se dostáváme k další otázce. Už máš 
své fanynky? Říkají ti Můj králi?  
Ne… To mi fakt neříkají. (smích) Ale občas 
se mi stane, že mě někdo na  chodbě po-
zdraví: „Dobrý den Vaše veličenstvo.“.
Budeš se příští rok nějak aktivně podílet 
na Majálesu? Staneš se členem teamu?
Přemýšlím o  tom a  asi jo, stanu. Rád bych 
se na  tom všem totiž podílel. Zrovna letos 
jsme na vystoupení králů předvedli divadlo, 
a  protože na  bigy hrajeme poměrně dost 
v rámci španělské sekce, tak by se toho dalo 
třeba nějak využít.
Vzkázal bys něco lidem, kteří by se příští 
rok chtěli stát králem?

No tak srdíčko do toho…. (smích) Ne, hlav-
ně když tě někdo zvolí králem, takovým zá-
stupcem školy, tak už jen to je taková po-
cta, že by se to mělo respektovat. Stavět se 
k tomu zodpovědně. Ne, že to hodíš za hla-
vu, aby za tebe všechno udělali ostatní. Sta-
věli jsme třeba alegorickej vůz, k čemuž se 
pojí docela dobrá historka, jak se k nám při-
daly romský děti a pomáhaly nám s barve-
ním a  střiháním. Měly z  toho strašnou ra-
dost.
A kromě takových zážitků, co sis letos nej-
víc užil na Majálesu?
Určitě koncerty. The Feud, Princess Chelsea 
– ikdyž pršelo. Midilidi a nakonec Tata bojs. 
A kromě kapel taky lidi, které jsem neviděl 
už strašně dlouho. Zase jsme pokecali, za-
vzpomínali. O pití tam nic říkat nebudu. 
Mohl bys tedy shrnout letošní Majáles 
v pár slovech?
Víc lidí. Aktivnější průběh a mnohem lepší 
forma hlasování. Všichni museli nejdřív vi-
dět a  posoudit, co ta škola zvládla, ne jen 
slepě hlasovat, protože tam mají někoho 
známýho. 
Jedna věc, která tě napadne v souvislosti 
s letošním ročníkem Majálesu?
Mexico. Viva Mexico! Skvělý téma, který ale 
vyhrálo jen díky lidem z Bigy.

Markéta Dadáková

Když jsem se ve škole dozvěděla o této 
akci, která by měla pomoci studen-
tům realizovat své vize, napadlo mě: „ 
A  bude to opravdu jamování? Nejed-
ná se jen o  další komerční akci, kte-
rá se pouze tváří, že ponechá studen-
tům volné ruce?“ Ačkoliv můj vlastní 
návrh na projekt (zřízení více zkušeben 
v Českých Budějovicích pro kapely) ko-
misí neprošel, byla jsem i přesto vybrá-
na mezi dvacet „vyvolených“ studen-
tů, kteří dostanou tu možnost sejít se 
na radnici, usednout ke kulatému stolu 
a především pak uvést své vize do reali-
ty. Rozhodla jsem se nabídku přijmout 
a zjistit, jak se to tedy s tím jamováním 
doopravdy má.
 Den první – Na  to, že je tato akce 
„spuštěná“ poprvé, uspořádání pro-
gramu a  jeho organizace je povede-
ná. Dobrému dojmu napomáhá fakt, že 
jsou všichni pořadatelé z Respekt insti-
tutu vstřícní a  samozřejmě také to, že 
můžeme čas určený pro vypracovává-
ní projektu prokládat mnohými hrnky 
kávy. Díky workshopům se dozvídám 
nové pojmy, způsoby rozdělení práce 
vedoucí k zefektivnění výkonu a už prv-
ní den vznikají v našem týmu první vize 
nového skateparku v Budějovicích. Ale 
je pravda, že se chvílemi cítím jako hu-
debník, který neumí noty, a i přesto mu 
někdo hodí tlustý štos partitur na hlavu 

a řekne: „Jamuj!“ I přesto, že se po dlou-
hém dni (od půl 9 do 5 odpoledne) cí-
tíme všichni unaveni, stejně máme po-
cit, že bychom měli na projektu praco-
vat víc.
 Den druhý – Spoustu nových infor-
mací, nových cílů. Úterý by se dalo zkrát-
ka charakterizovat dvěma slovy: „orga-
nizovaný chaos“ – přesně, jak sliboval 
letáček Studentského jamování. Ale ří-
kám si, každý hudebník se stejně musí 
orientovat v  notách nebo stupnicích, 
aby potom mohl pomocí svého nástroje 
vyloudit zvuk libozvučný, ne hluk. To ví 
přece každé dítě, co chodilo na hudeb-
ku. A stejně tak jako ty děti jsme kouka-
li my, studenti budějovických středních 
škol na prezentace, workshopy a hosty, 
díky kterým jsme začali pomalu, ale jis-
tě pronikat do úskalí marketingu. Začali 
jsme pomalu chápat ty malé, ale nena-
hraditelné noty v  celé obrovské sklad-
bě, v celé problematice podnikání.
 Den třetí – Středa je často nazývá-
na krizovým dnem, ale náš tým se na-
vzdory všem předsudkům nedal zasta-
vit a posunul tak projekt „Sk8park“ kva-
litativně zase o pár příček výš. Díky or-
ganizátorům z  Respekt institutu jsme 
dokonce měli možnost setkat se s  pár 
vlivnými lidmi z  radnice a  představit 
jim svůj projekt. Z  mého pohledu ob-
stál nad míru očekávání a členové od-

borů o něj projevili poměrně velký zá-
jem. Všechny vyhlídky (tedy až na  tu 
na  oběd v  radnické kantýně) se hned 
zdály být jasnější a pozitivnější. Nicmé-
ně, hotovou písničkou bych to ještě ne-
nazývala.
 Den čtvrtý – Obávaná krize nás pře-
kvapila o  den později, kdy byly všech-
ny čtyři skupiny vystaveny velkému tla-
ku. Měli jsme jen pár hodin na to připra-
vit přehlednou a  reprezentativní elek-
tronickou prezentaci a k ní si přichystat 
ještě prezentaci slovní. Zkrátka, veške-
ré potlačované negativní emoce z před-
chozích dnů se nashromáždily do těch-
to vypjatých chvilek. Ale právě v  mo-
mentu, když jsme se dostávali do  sle-
pých uliček, přišel člověk, nebo spíše 
jakýsi náš strážný anděl, který se sne-
sl do zasedací místnosti č.203, aby nám 
ukázal správnou cestu. V powerpointu. 
Jeho jméno je Tomáš Zykán a díky jeho 
obrázkům a lepícím papírkům jsme na-
konec byli schopni dovést svou pre-
zentaci zdárně až do konce. Zbývala už 
opravdu chvíle do „deadlinu“, ale mož-
ná právě také díky tomuto časovému 
presu jsme podali výkony, jaké by nám 
záviděl nejeden úředník. Ještě naladit 
struny a může se začít jamovat.
 Prezentace, ať už více či méně pove-
dené, mi přišly zkrátka obdivuhodné. 
Vytvořit poměrně odbornou prezenta-

ci na  téma, o kterém většina z nás ješ-
tě před třemi dny prakticky nic nevědě-
la? Vyzní to z části sobecky, ale klobouk 
dolů. Klobouk dolů nám a všem týmům, 
ale i  pořadatelům, kteří nám za  vel-
mi omezený časový úsek skoro doslo-
va nalili do hlav mnoho nových znalos-
tí. Možná je někteří z nás na afterparty 
po prezentaci zase z části vylili, ale po-
cit, že můžeme sami opravdu něco do-
kázat, nám všem rozhodně zůstal.
 Poslední den – Možná by se na-
šel někdo z nás, kdo už se nemohl do-
čkat, ale já jsem si v duchu říkala: „Klid-
ně bych tady na radnici seděla o pár dní 
déle…“. Ačkoliv byl tento týden velmi 
náročný a  nastaly i  takové chvíle, kdy 

si většina z  nás říkala, že by se raději 
hned vrátila do školních lavic, opravdu 
si těchto pěti dnů vážím. Práce a celá or-
ganizace ve skupině je nesmírně nároč-
ná věc a myslím, že tento necelý týden 
plný intenzivních aktivit nás v  tomto 
ohledu mnohé naučila. Mimo jiné jsem 
obohatila svou slovní zásobu o  tako-
vá ta dobře znějící slova jako brainstor-
ming a fundraising, s nimiž bych v kom-
binaci s  úřednicky vážným pohledem 
mohla třeba někoho oslnit. No, uvidíme.
 Teď jen doufám, že vydržíme v reali-
zaci projektu, a že naše sehrané jamová-
ní neutichne…

Text: Markéta Dadáková
Foto: www.facebook.com
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taková velká rodina VIVA MExICO!
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kresba Lucie Krausová
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Do posledního kořínku vlasů
zkažená zubní pastou
a
zeleným štěstím
na pokraji banalit
plných
iluzí.

     
Volupté

Posezení s Hamletem
(Památce Vladimíra Holana)

Dnes se mi zdálo, že
jsem potkal na ulici
Hamleta. Stál tu jako rezavý sloup
ochcávaný dennodenně psi,
kteří pro něj ani neštěkli,
natož aby zavili na lunu, jež
se topila v moři prázdnoty.
Oslovil jsem Hamleta ptaje se, zda
není jen morovým sloupem
postaveným v době míru.
Otočil se ke mně a pravil,
že spíše připomíná padlý pařez,
jenž staletí ohryzávají betonové ještěrky.
Pozval mne na kávu a já
neodmítl, neboť jsem byl zvědav,
zda skutečně zprznil Ofélii.

Kavárna se jmenovala Theatrum spiritosum
a v denním menu
(krom kávy vařené Maryšou)
zde podávali smažená varlata
se šlehačkou z hadího šlemu.

Venku svítilo slunce jako vykopnutý
míč brankářem, který hrál ve skutečnosti v šach.
Stromy se ohýbaly z úderů větru,
jenž plival tasemnice jako atomová bomba.

Pokud není dobrého vína
(začal po chvíli ticha Hamlet)
je lepší dát si džin
- - nebo tonic.
Stejně není klidu na hladině vody neznáma
a vlaštovky přesto přece
odlétají do teplých končin.
Nejvíce nám však mohou říci panny
(i když i ony jsou vlastně kurvy),
neboť znají rozdíl mezi dnem a nocí,
dobrým a špatným, pivem a vínem…
a mohl bych pokračovat.

Domluvil a odmlčel se, a tak
jsem využil chvíle ticha,
abych se jej zeptal, zda
opravdu znal Ofélii.
Chvíli jen na mne zíral a pak pokračoval

Proč? Zeptal se Hamlet.
Proč slavíci pějí v noci;
Ano, znal jsem Ofélii… i
ona byla ještě panna…
tedy tehdy, když jsem ji znal.
Kde je teď, nevím a upřímně – 
je mi to jedno.
Vždyť děti neví kam jít;
hrají si před domem a netuší,
že jejich rodiče mezitím
vytahují na sebe nože…
Neboť muž i žena jsou dva 
protipóly! Muž pije ženě moč,
zatímco ona mu pije krev.

Proto nemáte rád víno,
zeptal jsem se Hamleta
a on odpověděl:
Možná je víno jen selí do polévky…
Ofélie mi ji jednou vařila
- nedala se jísti, ani píti –
chutnala jako chameleonova žluč.
Víš, smrt je možná začátek…
Z vlastní zkušenosti vím, o čem mluvím.
I ona snad již zde není…
Ale nejlepší polévku vaří
vždy maminka,
i přestože její ruky již zestárly.
Mohl by ses ptát proč,
ale nezjistíš to. Je to 
tím, že nevnímáš co je
zřejmé, zatímco čteš Platona.
Jednou jsem byl ve mlýně.
Voda se řinula řití řeky toku
a já si při položil otázku: Proč?!
Nenajdeš odpověď, i když ji máš přímo 
před sebou. Nenašel jsem ji tehdy
a nenašel bych ji ani teď.
Nohy tě zavedou do končin,
které jsou suché a vlhké zároveň
jako vrcholy rašící studně…

Kam Vás zavedly ty Vaše nohy,
když tady klábosíte o chodu ohně?
zeptal jsem se netrpělivě Hamleta 
rozcuchán myšlenkou o blízké dálce.

Slunce již dosáhlo poledne
a my popíjeli druhou kávu.

Přestože pření přede přání,
přistihli jsme přezírání
přímé přímo za pře přímí.

Was für ein Scheiß hat
der Dichter gefunden;
(pokračoval Hamlet podtrhávaje
svou trudomyslnost)
konečně rododendrony kvetou modře 
- a i kdybys snad došel na konec

  Petr Valenta

     -

Piano
 
There is a silence where have been no sound. 
There is silence where no sound 
maybe in the cold grave 
under the deep deep sea...

Někdy poslouchám to ticho,
ticho za zvuků hudby.
Pak slyším své myšlenky,
to jak křičí UŽ DOST!

Krev na konečcích prstů,
já vím, chutná sladce.
Prosím, naposled ochutnat,
Tvou vůni co vpíjí se do mé kůže.

Když zavřeš oči,
není tam nic, tak pozorně se dívej.
Květiny se vplétají do Tvých rtů,
nevidíš to snad?

Vím, zrcadla jsou rozbitá.
Snad postačí Ti mé oči,
když podám Ti je na dlani...

Můžeme usnout na louce z červánků,
chce se mi spát z vůní heřmánku.
Nech mě Tě objímat,
i poté co já přestanu Tě navždy zajímat...

Budoucnost skví se v říční hladině,
tam kde věčná voda proudí.
Pro Tebe létám...jedině,
však křídla má bloudí.

Bloudí pro Tebe...nikdy Tebou...

...konec s tebou...

     -
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Kozlovna sice klame, ale určitě nezklame

Restaurace Kozlovna U Zelené ratolesti 
se snaží držet myšlenky slow food, tedy 
přípravy jídla naprosto opačným způ-
sobem než ve  fast foodech, zakládá si 
na  čerstvosti, částečně i  regionálních 
produktech a  jejich specialitou jsou 
masa z grilu. Koncept je snový, má však 
i některé své mouchy... 
 Po vstupu do podniku vedle velké-
ho baru hned spatříte i  otevřený gril, 
který je přímo zakomponovaný do zad-
ní části restaurace, takže se návštěvník 
může pokochat prací kuchaře. V před-
ní části jsou pak za  sklem velké tanky 
s pivem. Využít zde také můžete i velký 
dvůr, kde je relativně příjemný klid, ač-
koliv se restaurace nachází hned vedle 
jedné z nejfrekventovanějších komuni-
kací v Českých Budějovicích.

 Na  zahrádce, kde jsem se posadil, 
mne mírně zarazily celkem nepoho-
dlné kovové židle. Po  chvíli však při-
šel příjemný číšník a příjemná obsluha 
dělá s pocitem hosta pravé divy.
 Nejdříve jsem si objednal dva před-
krmy – paštiku s karamelizovanými ja-
blky a ošatkou s pečivem (85 Kč) a su-
šenou španělskou šunku jamón ibéri-
co s  francouzskou bagetkou (109 Kč). 
Překvapilo mě nebývale dlouhé če-
kání, i  přestože v  restauraci v  průbě-
hu mé návštěvy skoro nikdo neseděl. 
Paštika měla dobrou chuť a  jemná ja-
blka ji příjemně doplňovala. Celkový 
dojem trochu kazila jen jejich přílišná 
sladkost. K  jídlu jsem také, dle jídelní-
ho lístku, měl dostat ošatku čerstvého 
pečiva, nikoli opečené tousty. Druhý 
z  předkrmů, tedy jamón ibérico, jsem 
navíc vůbec nedostal. Nepotěšil mě ani 
přístup číšníka, kterého jsem se opa-
kovaně ptal, zda jde opravdu o inzero-
vanou nejlepší španělskou šunku a on 
mě opakovaně ujišťoval, že ano, ačko-
li jsem před sebou měl italskou parm-
skou šunku..
 Jako hlavní chod jsem si nechal do-
poručit kuřecí prsíčka na grilu a mícha-
ný salát (129 Kč). Maso bylo jen mírně 
ochucené, takže neztratilo svou chuť. 

Pouze salát, který jsem k  masu dostal, 
mohl být ochucený výrazněji.   
 Z  dezertů mě zaujaly palačin-
ky s  marmeládou a  domácí šlehačkou 
(65 Kč). Asi k  mé smůle se ale při vý-
běru vyměnil personál a  přišla velmi, 
ale opravdu velmi nepříjemná servír-
ka, která byla skoro až otrávená z toho, 
že mám ještě na něco chuť. Nevím, zda 
to ovlivnila již zmíněná slečna nebo ne, 
ale palačinky mi přinesly asi až za třicet 
minut, takže káva, kterou jsem si k nim 
dal, byla už dávno studená a ani ty pa-
lačinky nebyly zrovna horké. Naštěstí 
chutnaly celkem dobře a díky tomu ani 
můj pocit z dezertu nebyl tak špatný.
 V Kozlovně U Zelené Ratolesti jsem 
byl opět svědkem toho, že když už ně-
kdo přijde s dobrým nápadem, který by 
se mohl vymykat zdejším zvyklostem, 
najde se nějaký problém, který celému 
konceptu dost ubírá. Dobrý personál je 
prostě základem úspěchu a v restaura-
ci, která má takové ambice, se nemůže 
stát, aby vám číšník nabízel jídlo, kte-
ré ve  skutečnosti vůbec nemají, a  ser-
vírka vás zase svým přístupem pomalu 
vyháněla pryč. Nejlepší složkou je tedy 
i  přes částečné nedostatky kuchyně, 
od které by se v budoucnu měl odrazit 
zbytek týmu. Tenhle podnik patří k jed-

nomu z nejlepších, které jsem při psa-
ní pro Vedneměsíčník navštívil, pokud 
však nechce zapadnout do budějovic-
kého průměru, musí se stále zlepšovat. 
Doufám, že pokud se někdy ke  psaní 
recenzí vrátím, v Kozlovně mě už nebu-
dou klamat, ale mile překvapí dobrým 
jídlem a  ochotnou obsluhou a  uvidím 
pokrok, který za tu dobu dokázali! Tím-
to se s vámi loučím a přeji dobrou chuť, 
ať už budete jíst kdekoli.

Moje hodnocení

Kvalita jídla 

Servis – 3/5

Celková 
atmosféra 

Informace o podniku
Adresa - Husova 5, České Budějovice
Specializace: maso na grilu 

Martin Škoda

Představte si, že přijdete v neděli v po-
ledne do  restauračního zařízení a  ob-
jednáte si polévku. Cibulovou. Nic 
zvláštního. Prakticky stačí jen střídmě 
osolit a přivést k varu vodu, přidat něco 
přiměřeně orestované cibulky a další ze-
leninu, dochutit kořením a  například 
méně než litrem Maggi a servírovat s tro-
chou těch mastných oček na povrchu, ne 
však tím způsobem, aby se hustota po-
lévky změnila na  olejnou. Od  obsluhy 
očekáváte jako samozřejmost příjemné 
vystupování, kultivovaný vzhled a něja-
ká ta kouzelná slůvka typu Dobrý den, 
Prosím či Dobrou chuť. Včera jste však 
dlouho popíjeli, jste ještě trochu zpo-
malení a řada věcí vám nevadí a přejde-
te je jako by nic. Takže to nakonec vypa-
dá na vcelku pohodový oběd.

 Když vtom se od  vedlejšího stolu 
ozve: „Prosím vás, vždyť je to maso úpl-
ně syrové! Jak to můžete takhle podá-
vat?“ a vy ve své zpomalenosti nepatr-
ně znejistíte, zdali riskovat objednáv-
ku vašeho oblíbeného tataráku, (i když 
je pravda, že na  tom se z  tohoto po-

hledu moc zkazit nedá, ale stejně se 
vám zvedne žaludek), a  číšník vypada-
jící, jako by právě opustil piercing shop 
a  obdržel tam vysoce nadstandardní 
služby, se huhlavě omlouvá a  jídlo od-
náší, aby jej kuchař dopekl, a vzápětí se 
talíř mohl vrátit ke  strávníkovi na  stůl! 
Nezvyklé. Ale co…

 Mávnete však rukou, že je to zřejmě 
náhoda, (to se přece může stát každému 
kuchaři), a pokračujete v usrkávání olej-
natého cosi a vnitřní hlas vám říká: Ne-
budu dělat problémy, co by za to daly děti 
v Africe. Ještě však nemůžete tušit, jakou 
děláte chybu. To se konec konců projeví 
až večer…

 Nedodržení míry u  piva vašich 
spolustolovníků se dá ještě akcepto-
vat, ale již druhá reklamace jídla tento-
krát z opačného konce hospody vás už 
značně zneklidní. „Nezlobte se, ale ten 
salát se fakt nedá jíst…“ Stížnost číšník 
komentuje slovy, že je přece úplně plno 
a nedá se to vůbec stihnout. Na kouzel-
ná slova si pro ten kvalt nemůže vůbec 

vzpomenout. Huh. Pozorujete zamyš-
leně zčernalou cibuli na své lžíci a děsí-
te se, kam jste se to dostali, zvlášť když 
zvážíte vzhledem k  lokalitě a  úrovni 
podniku velice nelidové ceny v jídelním 
lístku.

 Z  rozpačitého uvažování vás náhle 
vytrhnou tři splavení a od pohledu hla-
doví cyklisté: „Můžeme si k vám, prosím, 
přisednout?“ ptá se vůdkyně pelotonu. 
„Nikde jinde už není místo.“ Co jí na to 
máte říct? Jistě, pojďte, přece se nepotáh-
nete v tom vedru jinam, tohle je skvělá re-
staurace! Ehm. Nedá vám to a musíte tu 
ženu decentně upozornit na příšernos-
ti, které se tu odehrávají. To nechtějte… 
„Vážně? Ale my máme už opravdu hroz-
ný hlad,“ souká ze sebe nejistě. Jo, to my 
měli taky, ale už nás značně přešel.

V  té chvíli servírka u  vedlejšího stolu 
sklízí prázdné skleničky tak razantně, 
že jednu rozbije o  tác. S  výrazem à la 
všichni můžete za můj pracovní stres uklí-
zí střepy a, mumlaje cosi, odchází do zá-
kulisí, které by si smrtelník nepřál spat-
řit. 

 Třetí vrácený pokrm vám sebere do-
cházející zbytek trpělivosti a rozhodne-
te se nedojíst, s přemáháním sebe sama 
zaplatit a odejít. To přece nemůže být ná-
hoda – něco je tu v  nepořádku. Pak při-
jde poslední kapka - i počty jsou tu totiž 
problém a z jednoho piva jsou na účtu 
rázem dvě. Chlapec milující piercingy 
nevěří vlastním očím. Proč bych asi pil 
nealko pivo a  na  něj si dal Gambrinus?, 
argumentuje zákazník. „Omlouvám se, 
omlouvám…,“ klopí oči obsluha. Ocel 
se blyští v poledním slunci.

Pozn: Tento text berte s nadsázkou, ale 
ne moc velkou…

Tereza Pavelcová

Měla jsem v  plánu stvořit hodnot-
né dílo plné hlubokých myšlenek. Je-
nomže člověk míní a přijímací zkoušky 
mění. Po několika hodinách strávených 
ve  zdech slovutné Filozofické fakulty 
Univerzity Karlovy už mi na filozofování 
z vlastní vůle jaksi nezbývají síly.
Původně jsem se chtěla zevrubně za-
obírat myšlenkou, zda umění slouží li-
dem, nebo lidé umění. Nicméně obá-
vám se, že poté, co se dotyčná věta sta-
la naprosto neplánovaně závěrečnou 
otázkou v  mé eseji o  něčem úplně ji-
ném (ačkoliv doufám, že si této drobné 
dějové nesrovnalosti nikdo nevšimne), 
mě pomalu přechází chuť.
Jak tak sedím na  nábřeží a  koukám 
na to mraveniště na Karlově mostě, nut-
ně mě to přivádí k úvahám, jestli si vů-
bec všichni ti (ne, dobře, nebudu psát 
ignoranti) turisté uvědomují, po  čem 
vlastně chodí. Zatímco já se jako blbec 
učím jména všech těch (ano, vím, je to 
moje volba, pročež se s těžkým srdcem 
vzdávám vulgarismů) šikovných lidí, 

kteří tam kdy s něčím pohnuli, oni si ho 
vesele nafotí ze všemožných úhlů, och-
matají pár soch, poslechnou si flašine-
táře a  jdou zase, s  nosem zabořeným 
do průvodce, dál. A teď: kdo z toho má 
víc? 
Něco mi říká, že odpověď většiny lidí 
radši ani nechci slyšet. Jenomže co 
potom chudák umělec? Má se spo-
kojit s  povrchním uznáním a  vyjít mu 
vstříc, nebo je lepší hnát se políben mú-
zou do jakýchsi vyšších sfér a nehledět 
na  reakce publika? V  prvním případě 
bude laickou veřejností přijímán a  ná-
ročnější menšinou opovrhován, ve dru-
hém pak jedněmi okázale opomíjen 
a druhými sice opěvován, ovšem zpra-
vidla až po čase či po smrti (navíc ani to 
nemá jisté).
Asi je dobře, že každý dělá, co uzná 
za vhodné. Masy jsou uspokojeny, fajn-
šmekři taktéž (přestože to zřídkakdy 
přiznají) a  já mám nad čím přemýšlet 
(a co se učit).

Šárka Tůmová

program BuděJovicKýcH 
galErií 
Alšova jihočeská galerie  
– Wortnerův dům
U Černé věže 22 
28. 6. – 9. 9. Mezi symbolismem 
a surrealismem
13. 9. – 18.11.  Dušan Černý

Dům umění
Náměstí Přemysla Otakara II. č. 38
21. 6. – 26. 8. Václav Stratil
5. 9. – 7. 10. Mjölk Architects

Galerie Měsíc ve dne
Nová ulice 3
27. 6 .– 22. 7. 
Černá pole sem tam skvrna

Galerie Nahoře
DK Metropol, Senovážné nám. 2
15.6. – 31.7. Otta Sepp: Č. Budějovice 
panoramatické 1945 - 1970

Komorní galerie u Schelů
Panská 7
15. 6. – 28. 7. Ani mráčku na obláčku 
(Grafika J. Anderle inspirovaná dílem 
B. Hrabala, fotografie z cyklu 
Ostře sledovaný Hrabal)
31. 7. – 8. 9. Letní výstava (tvorba 
předních jihočeských umělců)

Umění pro umění, umění pro lidi

není každý den posvícení
aneb do Stromovky už jenom na procházku



s t u d e n t s k é  n e k r i t i c k é  n o v i n y z  l i t e r á r n í  k a v á r n y  m ě s í c  v e  d n e /7

připravte se, 
temný rytíř 
přichází!
Prázdniny se opět nezadržitelně blí-
ží, a jestli se zrovna nebudete opalovat 
u moře, nebo grilovat na zahrádce, tak 
určitě neváhejte a běžte do kina na ně-
jakou z  letních pecek, kterou pro nás 
distributoři připravili. 
 Pokud budete chtít odměnit své 
mladší sourozence za  pěkné vysvěd-
čení návštěvou kina, budete mít hned 
dvě, i  pro vás přijatelné, možnosti. 
V obou případech se jedná o pokračo-
vání úspěšných dětských animáků, tu-
díž je alespoň průměrná kvalita zajiště-
na. Madagascar 3, další dobrodružství 
sympatického lva, zebry, žirafy a  gori-

ly, nás zavede do  Evropy, odkud hrdi-
nové musejí uprchnout před zákeřnou 
ředitelkou organizace na odchyt zvěře. 
Zápletka není moc originální, ale když 
bude nejhůř, vždy jsou k  dispozici po-
stavy tučňáků, kteří zachraňovali i prv-
ní dva filmy. Gang tučňáků, jejichž šéf 
je jako vystřižený ze starých gangste-
rek, totiž jednoduše nemá chybu. Doba 
ledová 4: Země v pohybu také slibuje 
nenáročnou, příjemnou zábavu a  jako 
bonus roztomilou šavlozubou veverku. 
Teď ale pojďme k mnohem větším pec-
kám. Kdyby vám před deseti lety někdo 
řekl, že Spider-man, který v  té době 
právě vtrhl do kin, se dočká do deseti let 
remakeu, asi byste si klepali na čelo. Stu-
dio ale usoudilo, že diváci za další Spi-
der-manova dobrodružství rádi pár do-
larů utratí a tak v červenci světlo světa 
spatří The Amazing Spider-man. Ptá-
te se, proč o návštěvě kina vůbec uva-
žovat? Překvapivě se několik důvodů 
najde. Režisér Marc Webb má na  kon-
tě brilantní komedii 500 Dní se Summer 
a  o  jeho kvalitách tedy není pochyb. 
Oba představitelé ústředních rolí, An-
drew Garfield a Emma Stone, jsou k se-
žrání a – teď trochu bulváru – jejich lás-
ka na plátně není hraná, chodí spolu do-
opravdy (aaaaach!). Další důvod je tro-
chu překvapivý – 3D. Nový Spider-man 
bude jeden z  mála filmů, který formát 
3D využívá skutečně naplno. Už v traile-
rech měli diváci z průletů nad městem 
z pohledu pavoučího muže závratě.  

 Abraham Lincoln. 16. prezident 
Spojených Států, zabit atentátníkem, 
odpůrce otrokářství a  ehm...Lovec upí-
rů! Ano, nejnovější akční šílenost- Ab-
raham Lincoln: Lovec upírů, se k nám 
přiřítí v  polovině července. Režisér Ti-
mur Bekmambetov všechny před čtyř-
mi lety překvapil originálním akčním 
snímkem Wanted, tak doufejme, že Ab-
rahamem Lincolnem naváže na  jeho 
úspěch. Pokud jste příznivci spíše kla-
sičtějších akčních filmů, je tu pro vás 
Bourneův odkaz, volné pokračová-
ní trilogie o  agentu Jasonu Bourne-
ovi. Matt Damon se zřejmě rozhodl po-
věsit kariéru akčního hrdiny na  hřebík 

a tak byl do hlavní role obsazen Jeremy 
Renner, kterého jsme naposledy viděli 
ve skvělých Avengers.
 Muzikál je v českých kinech poměr-
ně ojedinělý jev, takže by si žádný fanou-
šek neměl nechat ujít příležitost vidět 
Rock of Ages, sondu do  života v  jed-
nom rockovém klubu v 80. letech. Tom 
Cruise se v  roli nespoutaného rockera, 
kterému padají dívky k  nohám, zjevně 
našel. Zkuste si nyní tipnout v prostředí 
jakého klubu se odehrává komedie Bez 
kalhot. Ano, z části autobiografický sní-
mek s lamačem dívčích srdcí, Channin-
gem Tatumem, v hlavní roli, nám ukáže, 
že nejen řidič, ale i striptér tvrdý chleba 
má. Zdá se, že o  přízeň dámského pu-
blika nebude muset film ani moc usilo-
vat, poněvadž již dva měsíce před pre-
miéru se na dámských blozích neroze-
bírá téměř nic jiného, než hollywoodští 
krasavci bez košil a kalhot. 
 Loňské léto jsme se dočkali podprů-
měrného remakeu osmdesátkového fil-
mu s  Arnoldem Schwarzeneggerem 
– Barbara Conana. Doufejme, že letošní 
remake filmu s Arnoldem Schwarzene-
ggerem, Totall Recall, který do kin vtrh-
ne v srpnu, nás příjemně překvapí. Po-
kud ano, možná se příští léto dočkáme 
předělávky další “klasiky“ s Arniem. Jak 
nám hollywoodští producenti ukazu-
jí, stále je z čeho vybírat! (Jen se modle-
te, aby nějaký chorý mozek nenapadlo 
vzít si do  parády komedie jako Rolnič-
ka, kam se podíváš nebo Junior. Jejich 

zhlédnutí ve vás totiž zanechá trvalé ná-
sledky.)
 Woody Allen nás ve  svých posled-
ních komediích provedl překrásnou 
Barcelonou a Paříží (Půlnoc v Paříži pa-
tří k jeho nejpovedenějším a nejúspěš-
nějším snímkům posledních let) a nyní 
skládá poctu dalšímu evropskému měs-
tu – Do Říma s láskou je povídková ko-
medie, z jejíchž ukázek je autorův ruko-
pis více než dobře čitelný. Dalším láka-
dlem je, že po šesti letech budeme mít 
možnost vidět režiséra opět na  plát-
ně – sám se obsadil do  epizodní rolič-
ky. A  kdo ví, třeba si šestasedmdesá-
tiletý Allen, který tvrdí, že nechce do-
sáhnout nesmrtelnosti svým dílem, ale 
tím, že nezemře, vybere v dalších letech 
k natáčení i Prahu, kterou velmi rád na-
vštěvuje. 
 Christopher Nolan. Ve  svých dva-
ačtyřiceti letech již legendární reži-
sér, který nikdy nenatočil špatný film. 
Před dvěma lety se největším trhákem 
léta po právu stalo jeho veledílo Počá-
tek, které zavařilo mozek snad všem di-
vákům, kteří na  něj šli do  kina. A  letos 
si Nolan opět připisuje nejočekávaněj-
ší film léta. Temný rytíř povstal je zá-
věrečný díl trilogie o  Batmanovi a  sli-
buje temnější a  akčnější podívanou 
než předchozí dva díly, strhující hudbu 
od  Hanse Zimmera a  brilantní herecké 
výkony. Pokud byste v  létě měli jít jen 
na jeden film, je to bezpochyby tento. 

Kateřina Dvořáková

Kam za filmy 
o prázdninách?
 Filmové  festivaly -  většina lidí si prav-
děpodobně jako první vybaví MFF 
v  Karlových Varech. Ten ale ani zdale-
ka u nás není jediný. Velmi oblíbený je 
také například festival ve Zlíně, v Uher-
ském Hradišti nebo třeba v Písku. Podle 
mého názoru by každý měl alespoň jed-
nou některý z těchto festivalů navštívit 
– jedná se totiž o úplně nové a jiné zá-
žitky.
 Za jedním z nejvýznamnějších festi-
valů střední a východní Evropy se může-
me vydat do Karlových Varů. MFF je ur-
čen jak laikům, tak i odborné veřejnos-
ti. Většina pozornosti je zde soustředě-
na k Mezinárodní soutěži celovečerních 
hraných filmů, kde můžeme shlédnout 

snímky natočené za poslední rok. K pro-
mítání pořadatelé vybírají obzvláště fil-
my, které vzbudily pozornost například 
na festivalech v Berlíně nebo v Cannes. 
Máme zde možnost vidět opravdové fil-
mové novinky a mladé talenty.
 Mým nejlepším filmovým zážitkem 
byla Letní filmová škola Uherské Hra-
diště. Na rozdíl od festivalu v Karlových 
Varech není soutěžní a promítají se zde 
i starší filmy. Snímky zde můžeme vidět 
v 11 různých sálech a 2 letních kinech, 
které jsou na různých místech po celém 
Uherském Hradišti. Od  rána do  večera 
můžete tedy sledovat Vámi vybrané fil-
my.

Kdy?
Kde?
Ceny
Letošní ročník
Zajímavosti
MFF Karlovy Vary

29. 6.-7. 7. 2012
Karlovy Vary
65,-/50,-/ film
47.
Jediný festival kategorie A v ČR
Zlín film festival
27. 5.-3. 6. 2012
Zlín, Praha a dalších 5 měst ČR
Do 13 zdarma, poté 50,-/film
52.
V roce 2011 FF navštívilo 108 000 divá-
ků
LFŠ Uherské Hradiště
21. 7.-28. 7. 2012
Uherské Hradiště
250,-/den 1400,-/8 dní
38.
Nejlepší snídaně je v kavárně JINÉ CAFÉ

 Tak vezměte pár kamarádů a  jeďte se 
na některý filmový festival podívat!

Dominika Vondráčková

Večer prvního červnového dne roku 
2012. Hloučky mladých lidí nedočka-
vě postávají před Slavií. Ptáte se proč? 
Je čas Gymfestu! V prostorách Slavie se 
odehrává již druhá studentská akce, je-
jíž výtěžek poputuje na  nadaci Centra 
Bazalka.
 Vybrat si z programu mohl opravdu 
každý. Kapely se chystaly hrát přes blu-
es rock, rokenrol až k sladkému britské-
mu popu. K dispozici byla i alternativní 
stage v menším klubu zakončená after-
party, kde DJs měli připravené směsice 
všech žánrů, na které se dalo dobře tan-
čit.
 V  klubu celou akci zahájili pražští 
bluesmani příjemnou hudbou, která se 
dala poslouchat do  nekonečna. Žádná 
píseň nevyčnívala, žádná píseň nepře-
kvapila. Ale celek vyzněl mile. Naprosto 
rozdílná hudba hrála v hlavní hale. Hen-
tai Corporation. Byli jste na nich na mi-
nulém Gymfestu, nebo kdykoliv jindy? 
Tak si jejich koncert rozhodně dokáže-
te představit znovu. Byla to show. Vydali 
ze sebe to nejlepší, ostatně jako vždyc-
ky. Je neuvěřitelné, jakou atmosféru do-
káží vytvořit nehledě na počet návštěv-
níků.
 Na stage v kavárně se už připravova-
ly další budějovické kapely, když v tom 
ve větším sále začali hrát Sunflower Ca-
ravan. Tóny piana se rozezněly po celém 

prostoru. Myslím, že Sunflower Karavan 
jsou jedni z  mála hudebníků na  české 
scéně, kteří dokáží využít klávesy v plné 
své kráse. Přesto mi přišlo, že ozvuče-
ní nebylo takové, jaké mělo být. Mís-
ty jsem cítila, že v menších klubech zní 
o dost lépe. Přesto lidé jásali a očekáva-
li zbožňované Charlie Straight.
 Jen jsem stála a slyšela řev fanynek. 
Už to mne trochu znejistilo a  poode-
šla jsem dál. Hráli dobře. Možná víc než 
dobře. Ale koncerty, kde máte ze všech 
stran nadšence, kteří vám svým křikem 
vyvolávají migrénu, asi nejsou můj šá-
lek čaje. 
 Už jsem se nemohla dočkat The 
Drain. Kapely jako Noncitizen, Pošták 

Jim a  Děti Sumce odehrály v  hloučku 
svých přátel a náhodných návštěvníků, 
všichni už čekali jen na závěrečnou ka-
pelu a afterparty.
 Když nastoupili Draini, konečně se 
naplnilo očekávání celého mého veče-
ra. Hráli skvěle. Počet lidí se ale snižoval. 
Pivní slavnosti jsou hold Pivní slavnos-
ti. A  stejný termín je stejný termín. Af-
ter party byla skvělá, navzdory malému 
počtu lidí.
 Odcházela jsem s  rozporuplnými 
pocity, ale s  dobrým hudebním zážit-
kem. A my už se můžeme těšit na příš-
tí rok. Aneb do třetice všeho dobrého.

Anna Kárníková

Třinecká kapela Charlie Straight, kte-
rou není třeba představovat, vydala 
v březnu tohoto roku nové album s ná-
zvem „Someone With A  Slow Heartbe-
at“. Ačkoliv je deska na  trhu déle než 
dva měsíce, přiblížím vám ji, protože 
Charlie Straight během léta vystoupí 
na mnoha festivalech, jako je Rock For 
People, City Beach Festival nebo taky 
Fingers Up, kde svou desku budou pre-
zentovat.

Hitovka Coco, hraná již přes dva měsí-
ce v rádiu, mě ani trochu neoslovila, tak 
jsem se rozhodla dát šanci ještě ostat-
ním písním a poslechla si celou desku.  
Když si vzpomenu na hity z alba „She’s 
a Good Swimmer“, které jsem si v mno-
ha případech oblíbila, tak jsem byla 
po prvním poslechu nové desky oprav-
du zklamaná. To se bohužel nezlepšilo 
ani podruhé, ani potřetí. Žádná z  pís-
ní nemá chytlavý refrén, na který jsme 
si tak zvykli při poslechu jejich debuto-
vého alba, chybí i atmosféra neskuteč-
né gradace všech písní, kterou oceni-
li fanoušci zvláště na  koncertech. Vět-
šinu songů bych označila za „mainstre-
am“, přehnaně pohodové, nezajímavé 
až nudné. Právě nuda mě přepadla již 
po  pár minutách poslouchání. Při sku-
tečnosti, že cédéčko má celkový čas 

okolo padesáti minut, z  čehož je po-
slouchatelných asi deset, není příjem-
né. 
Ale abych jen neodsuzovala. Kladně 
bych hodnotila skladby „Something 
New“ a  titulní skladbu „Someone With 
A  Slow Heartbeat“. Obě jsou naplně-
né energií a  opravdu překvapí, i  když 
se stylem hodně podobají kapele U2. 
Koneckonců album „Someone With 
A  Slow Heartbeat“ podle mě není al-
bem zrovna originálním a  mnoho ob-
divovatelů kapely Charlie Straight musí 
být velice zklamáno výkonem, který je-
jich oblíbenci podali.
Doufám, že alespoň jejich umění vystu-
povat před publikem je zachrání. 

Kristina Řežábková 

gymfest podruhé SOMEONE WITH 
           A SLOW HEARTBEAT



Věci, co mě štvou…
Jestli znáte ten obrázek dole, nejspíš 
jezdíte městskou.(jestli nejezdíte měst-
skou, další čtení by bylo vlastně k niče-
mu) Možná si teď říkáte a co jako?
Ale zamysleli jste se někdy nad oprav-
dovým významem těchto dvou, zdánli-
vě normálních až běžných, obrázků?
Je tam panáček, který si v poklidu sedí – 
furt nic nenormálního.
A pak je tam taky panáček, který stojí – 
zas nic nenormálního? 
VŽDYŤ má v  ruce tyč popřípadě base-
ballku a  očividně toho druhýho, bez-
starostnýho, v  klidu sedícího panáčka, 
chce udeřit do hlavy!

Je to jasný návod k trestné činnosti- a to 
je to, co mě štve!
A  i  když je to v  městský asi dovolené, 
úpěnlivě vás prosím, nedělejte to. Není 
hezké napadat lidi, není hezké napadat 
lidi tyčí!
A poslední věc, doufám, že za jízdy ne-
mluvíte s řidičem.

Kristýna Novotná
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Jste mladí, nadějní, kreativní, studujete a občas rádi něco napíšete? 
proč nepsat do studentských novin, když máte příležitost?  
vedneměsíčník hledá nové redaktory. pokud chceš být v jedním z nich i ty 
napiš nám na vednemesicnik@centrum.cz a přijď v září na první schůzi redakce 
v novém školním roce.

Ne. Nesnáším loučení. A  ano. Někte-
ří ho mají dokonce rádi. Například pří-
buzní vzdálené na smrt nemocné zazo-
bané tetičky, jejímiž jsou jedinými dě-
dici: „Už abysme jí mohli dát sbohem.“ 
Nebo při matice...   rozhodně nejlepší 
část hodiny je – nashledanou. Rádi se 
rozloučíme také s někým , kdo nás otra-
vuje a  navíc je i  tak zabedněný, že ne-
chápe naše, vážně dost nápadné, ná-
znaky, že tohle asi nepůjde. Když máme 
hlídat protivného malého bratránka, ra-
ději bychom mu dali sbohem dřív, než 
ho vůbec uvidíme. Kdybychom potkali 
Cruellu De Vil, taky bychom jistě na lou-
čení chvátali. Úplně nejvíce se bezpo-
chyby chvátá a těší na rozloučení s exe-
kutorem, policistou (popř. komandem), 
medvědy, škůdci (lidskými i  hmyzími), 

opuchnutím po  botoxové injekci (kdy 
už budu moct mezi lidi?!), vyrážkou, 
průjmem, zácpou, maturitou, základ-
kou, jídly ve  školní jídelně, starým te-
lefonem popř. počítačem nebo autem, 
neproduktivním zaměstn ancem, ob-
lečením od  babičky, nadváhou, kouře-
ním, se svobodou (ženy), tchyní (muži) 
nebo s  vlastní zemí, v  případě pana 
Krejčíře a spol.
 Ale přesto přes ze všechno, každý 
řekne raději nashledanou než sbohem. 
Sbohem je prostě moc definitivní. Sbo-
hem prostě nesnáším. A  jako co? Sbo-
hem, jakože už tě nikdy nepotkám Cru-
ello? Sbohem, už nikdy nebudu mít 
průjem?! I  ten je přece k něčemu dob-
rý. A tak dále. A pokaždé, když ukonču-
jete nějakou důležitou etapu, a  že jich 

za život musíte ukončit, tak se vám chce 
brečet (jo, budu brečet pokaždé, co se 
Groganovi budou loučit se svým zlatým 
labradoodlem Marleym) a  to poslední, 
na co zrovna myslíte, je sbohem. Ale ji-
nak to prostě nejde.
 Každý den z  těch šesti let, co jsem 
na BIGY strávila, jsem byla jenom šťast-
ná, šťastná a  šťastná, jak to dopadlo 
(teda kromě těch chvil, kdy jsem byla 
nešťastná z  toho, že propadám, mám 
za  čtyři z  matiky nebo chemie, nebo 
z  toho, že to učení vážně nestíhám). 
Takže trocha sentimentu na  úplný zá-
věr... Hm. Teď mě zrovna nic nenapadá... 
Tak jo! Přiznávám. Lidi, mám vás hrozně 
ráda. Speciálně ty z 6.N  a ti z jiných tříd, 
které mám ráda, o tom myslím vědí. :-) 
Takže... Sbohem a Nashledanou.

Modrá plastová bedna se zavírá naposle-
dy, poslední student domluvil, skenují se 
poslední hodnocení a posílají CERMATu, 
učitelé by si mohli oddechnout, pro le-
tošek všichni odbaveni, kdyby… Kdyby 
se opět letos nemuselo čekat na výsled-
ky psaných maturit a studenti se nedozví-
dali jen pouhé odosobněné body z  úst-
ních státních zkoušek. Velký bratr nako-
nec posílá maturantům i poslední vzkaz. 
Ošklivé scénáře se naplňují, po „harmoni-
zaci“ (jak newspeak dokáže eufemisticky 
pojmenovat selhání při volbě obtížnosti), 
kterou si vyžádala vyšší úroveň obtížnos-
ti testů z matematiky, testů, nad kterými 
se v požadovaném časovém limitu zapo-
til lecjaký matikář, přichází zahromování 
z cermatovského Olympu i ve výsledcích 
písemných prací z  českého jazyka. Kdo 
vařil lívance, neprohloupil (ještěže vaří-
cí programy našich televizí mají takovou 
sledovanost), kdo naopak chtěl přetavit 
svůj pisatelský um a zvolil náročnější a dů-
stojnější útvary a témata, nedodržel téma 
nebo postup. Znovu jako by mi v  uších 
zněla ozvěna komunistických časů: kdo 
vybočuje z řady… Slabou náplastí asi le-
tošním maturujícím pokusným králíkům 
bude odvolání toho bodrého dlouho-
vlasého pána, co s  úsměvem pod vousy 
dokázal odvrátit každou smeč mířící na 
úspěchy jeho dítka (jen pro zapomnětli-
vé: politicky je to dítko ČSSD, jakkoli dnes 
má strana ke svému robátku vztah vskut-
ku macešský). Alespoň trochu to dokazu-

je, že alespoň ty božské mlýny občas fun-
gují… Stávajícím maturantům to už po-
cit a vysvědčení nezlepší, je to ale šance 
pro další ročník (sorry, že vám to připomí-
nám před letními prázdninami, ale oprav-
du to čeká i vás), který se možná dočká 
jen standardizace části, kterou opravdu 
standardizovat lze (a že se to CERMATu ne 
zrovna daří, není chybou testů), a písem-
ná a ústní forma se opět vrátí do rukou 
škol. Že to budou mnohde opět ruce do-
sti umouněné, které ze zkoušky dospělos-
ti vytvoří groteskní parafrázi, nás tolik bo-
let nemusí, když zachováme alespoň jed-
nu část státní. Teď už jen zbývá připome-
nout trapný omyl, do kterého upadla část 
populace studentů, učitelů i ředitelů, Ko-
menský řekl: učit se, učit se, učit se, o opi-
sování z  jeho úst nevyšlo ani slovo. Tedy 
myslím, radši se ale podívám do taháku…

Martin Volný

naSHlEdanou JE lEpŠí nEz SBoHEm

Vedneměsíčník 

wants you


