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Vážení čtenáři,

Stejně jako každý rok mám za sebou opět také září, měsíc, který má mnoho odpůrců, 

jak mezi malými školáky, tak mezi velkými studenty. Spolu s tímto, měsícem mám po-

cit, že se mě opět někdo snažil vyděsit a stále se o to snaží. 

 Nutno podotknout, že jsem už čtvrtý rok srdcem i duší gymplák, v dobrém i špatném 

slova smyslu. Jenže už v deváté třídě mě strašili tím, jak to bude náročné a jak se budu 

pořád jenom učit, abych na tom gymplu vydržel. Netřeba říkat, že tyhle předpovědi se 

nevyplnily. Přesto se každý školní rok takové prognózy opakovali, ale ani tentokrát se 

nevyplnily. Stále nemám pocit, že bych byl ze školy každý den vyčerpán a poté se učil po 

nocích. Nejspíš jsem flegmatik a flákač, co se bez jedniček obejde. Ale třeba se to všech-

no trochu přeceňuje. 

 S maturitou je to samozřejmě pořád stejná situace, ale asi je pořád lepší nemyslet si, že 

to jsou další zbytečné obavy. Když budete tvrdit, že maturita je fraška, kterou udělá kaž-

dý blbec, a pak dostanete u zkoušky na frak, no hádejte, kdo bude za největšího blbce. 

To, ale nic nemění nic na tom, že čtvrťák je pro mě zatím nejlepším ročníkem na škole. 

 Ale nerad bych tlachal jenom o škole. A i když nejste gympláci, ani čtvrťáci máte, jako 

já, pořád dost času věnovat se jiným věcem, například čtení Vedneměsíčníku. Doufám, 

že si i tentokrát najdete něco zajímavého. 

  Příjemné čtení přeje 

  Tomáš Erhart, šéfredaktor

Foto Eva Špírková

Poslání projektu Příběhy bezpráví 
je teď, po letošních volbách do kra-
jů, ještě aktuálnější.  To že komunis-
tická strana nejen není zakázaná, 
ale dokonce je preferována značnou 
částí voličů je poměrně alarmující. 
I proto je rozhodně důležité si připo-
mínat, jak se za totality „krásně“ žilo. 
 V rámci Příběhů bezpráví opět star-
tuje Měsíc filmu na  školách. Každá 
škola se mohla přihlásit a dostat za-

darmo film týkající se moderních dě-
jin Československa. Letošním hlav-
ním tématem těchto filmů je obdo-
bí normalizace po roce 1968. Nejed-
ná se ale jen o poskytnutí audiovizu-
álních materiálů. 
„Nejde nám pouze o zhlédnutí filmu 
v hodině dějepisu. Projekce zde fun-
guje jako výborný prostředek k ote-
vření diskuse, proto  po  ní následu-
jí  besedy s  pamětníky, historiky či 
režiséry. Jde nám o  to,  přimět žáky 
a  studenty k  tomu, aby se nad naší 
totalitní minulostí zamýšleli a  aby 
o  ní mluvili,“ píše se na  stránkách 
www.pribehybezpravi.cz. Uspořá-
dání podobné besedy po  projekci 
filmu je pro školy jedinou podmín-
kou pro zapojení se do projektu. Pro 
to, aby se z  nedávné minulosti ne-
stala záležitost jedné generace, je 
určitě nezbytné donutit o této době 
diskutovat i generaci mladší. 
  První takový Měsíc filmů na školách 
se uskutečnil už v  roce 2005, se zá-
měrem zintenzivnit výuku novodo-
bých dějin. Od  té doby zazname-
nává každým rokem větší úspěch 
a účastní se ho čím dál více škol. Mi-
nulý rok jich bylo přes 700. Dá se 
tedy očekávat, že zájem ani kvalita 
filmů ani v osmém ročníku neklesne. 

Tomáš Erhart 

Pro ty, kteří nemají ani páru, o  co běží, tak je nutno podo-
tknout, že o  žádnou aromaterapii se nejedná. Už po  šes-
té českobudějovická hudební scéna přivítá světově známou 
drum&bass párty, která rozhýbe více než tisíc milovníků tvrd-
ších beatů. Jestli nejste pravidelným návštěvníkem Thera-
py sessions už od  jejích začátků v  roce 2007, tak neváhejte 
a přijďte se podívat právě na tento ročník, který rozhýbe Ger-
beru už 16. listopadu. 
 Tento rok se organizátoři vůbec nebáli a přizvali na zahra-
niční stage hvězdy největšího kalibru. Na své si přijdou fanouš-
ci amerických Dj’s , Dylana a  Robyna Chaose, kteří se vrátili 
zpátky do Česka po pěti letech. Nejsou ale jedinými, kvůli kte-
rým má cenu na akci zavítat. Switchtechnique z Polska a per-
lička z  rodiště D’n’Bmuziky, Brit Deathmachine vás už vůbec 
nenechají v klidu. Ale nebojte! Pokud jste spíš zastáncem čes-
ké scény, i vy zde najdete svůj šálek čaje v podobě začínajících 
českých talentů Computerartist, kteří vystoupí po boku QO. 
 I když už znáte line-up headlinerů, budete mít možnost za-
vítat na druhou stage, kterou rozduní notoricky známé drum-
cové spolky jako Kerong.cz, který máte jen tak mimochodem 
možnost slyšet skoro každý týden v undergroundu Budějovic, 
Beatz.cz, Futakru a nebo Soundpolis.
 Lístky je možné zakoupit v  síti Ticketstream, v  klubu Vel-
bloud nebo v café Hostel. Cena lístku v předprodeji činí 250 Kč, 
na místě ale už 300 Kč. Pro fajnšmekry je i možnost koupě VIP 
lístků v hodnotě 400 Kč. Tyto lístky jsou v omezeném počtu, 
a proto neváhejte a přijďte vytancovat duši s těla!

 Ať už chcete přijít nebo ne, rozhodně navštivte oficiální 
stránku www.therapysessions.cz nebo si poslechněte sety Djů 
na musicwebu www.suncloud.com/therapysessionsczofficial.

Kristina Řežábková 

Listopad bude měsícem
filmů o normalizaci
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Jak jste přežili dobu 
prohibice?

 

Prohibice. Slovo, které za  poslední 
týdny v Česku zaznělo tolikrát, jako 
nikdy předtím. Mnoho lidí, včetně 
mě si bude pod tímto slovem před-
stavovat dvacet pět mrtvých lidí 
a  mnoho nevidomých a  jinak po-
škozených. Určitě je správné, že vlá-
da zasáhla a vydala příkaz k netole-
ranci tvrdého alkoholu. 
Bohužel i  přesto lidé pili kořalky 
a  rumy. To já nejsem s  to chápat. 
Prohibice však vystrašila opravdu 
mnoho lidí, a proto je více zdravých 
než toxikovaných. 
A  nejen v  tomto ohledu zákaz po-
mohl. Například nějací těžcí alko-
holici se raději vzdali levné zelené 
a  překonali svoji závislost a  uzdra-
vili se. Avšak někdo je holt nepou-
čitelný. 
Na závěr bych ráda dodala, že jsem 
ani nečekala, že se k této kauze vlá-
da takto postaví a  bude jednat tak 
rozhodně. 
Kéž by byla razantní i  k  jiným zále-
žitostem. Ale na to si ještě budeme 
muset počkat. Jsme přece v Česku…

Monika Dušková

Pro mne prohibice asi nepředstavo-
vala „boj o přežití“, ani dobu smut-
ku, natož zavrhnutí někam jít(když 
si nemůžu dát ani panáka!). V klidu 
jsem si pila, to co jsem pít mohla. 
Občas jsem se smíchem sledovala 
pijáky, jak se baví o konci prohibice, 
jejich tajných zásobách, nebo s hrů-
zou v  očích sledují, že na „nápojá-
ku“ zůstala jako jediný tvrdší alko-
hol Zelená. Celé prohibiční období 
jsem byla spíš v roli bavícího se po-
zorovatele, co nad tím nijak nepře-
mýšlel. Je přece zbytečné nechat se 
zaslepit alkoholem.
Konec konců, neříká se snad, že 
jsme národ pivařů?
  Anna Kárníková

Dneska to bude krapet vážnější, takže:
byli jste volit?
 Ačkoliv jsem volič ultra začátečník, 
jsem zastánce chození na volby! Nebu-
du tady povídat o tom, jak by tam každej 
měl jít, jinak nemá právo si na něco stě-
žovat. Protože sama o  politice nic moc 
nevím a  mám pocit, že přesně tenhle 
pocit má hodně moc lidí, napíšu vám, 
podle čeho vybírám já.
1. Jméno- Třeba takový Jiří Pravda, to 
musí bejt určitě čestnej chlapík. Jana 
Zoufalá asi jinou možnost, než jít do po-
litiky neměla ale naopak Jan Kašpárek 
nebo Stanislav Mrvka se do  naší politi-
ky, podle mě, výborně hodí. Josef Samec 
by měl přemýšlet o úplně jiném povolá-
ní. A Pavel Hroch měl určitě tak těžký ži-
vot skrz posmívání, že mu to místo v po-
litice srdečně přeju!

2. Ne vždycky platí, že ten, kdo vám dá 
na  lannovce  čokoládu nebo propisku 
je ten hodnej! To už nás učily maminky. 
„Kristýnko, nikdy nevěř člověku, co ti na-
bízí bonbon“. Takže tím mě už nikdo ne-
nachytá, smůla.
3. Aneb podle nosa poznáš kosa. Fotky 
politiků jsou zásadní věc, když zklame 
jméno, jdi po obličeji, ten nejvtipnější je 
rozhodně ten nejvzdělanější (na druhou 
stranu se určitě nechá někým podplatit, 
protože rozsah plastické chirurgie je tak-
řka bezmezný)- takže vybírat zlatý střed.
4. Po třešních je průjem.
 A úplně poslední rada: Choďte na vol-
by, dokud jsou ještě zadarmo.
(Všechno berte s nadsázkou)
 Ale choďte tam a  vybírejte je aspoň 
podle fajn jména nebo obličeje. 

Kristýna Novotná

Pokud jste šli, jako já, během září po ná-
městí a v polovině cesty jste se zastavi-
li, protože před vámi stála obrovská dře-
věná bedna na  dlouhých podstavcích 
a  chvíli jste se jen zmateně rozhlíželi, 
pak by vám tento článek mohl pomoci 
váš údiv vysvětlit. Nejde totiž ani o cha-
loupku na kuří nožce, ani o žádnou for-
mu protestu. Jde o Mjölk architekty.
Jsme kosmonauti architektury, piloti stí-
haček odvahy, zahradníci nadšení a ha-
siči malosti.
 Pojďte s  námi.“ To o  sobě tvrdí sku-
pina mladých architektů, jejichž ateliér 
vznikl v  roce 2008 pod vedením Pavla 
Nalezeného, Jana Macha a Jana Vondrá-
ka, a kteří v  sobě skrývají velký poten-
ciál. Potenciál proslavit se nejen v Čes-
ké republice, ale i na mezinárodní úrov-
ni. Už v roce 2011 totiž jako jediní Česi 
získali první cenu v prestižní architekto-
nické soutěži Warming huts v  Kanadě. 
A přesně tito lidé přijeli z Liberce až sem 
k nám, do Českých Budějovic, aby před-
stavili sebe a svou tvorbu. Na celý měsíc 
září přestěhovali svou kancelář do míst-
ního Domu umění, kde jsme je jako po-
tenciální klienti měli možnost navštívit 

a  jako posluchači si třeba jen poslech-
nout jejich přednášku. 
 Mjölk architekti šli však ještě dál. Aby 
přesvědčili Budějičáky o svém architek-
tonickém umění, postavili přímo na ná-
městí Přemysla Otakara II. dřevěnou 
bednu na „nohách“, jež vyvolávala po-
měrně velké pozdvižení mezi místní-
mi. Na  této zvláštní stavbě zezadu byl 
napsán text, který ale přímo neříkal, co 
toto „Mjölk dílo“ vlastně znamená. Ko-
lemjdoucí tak aspoň na  chvíli popustili 
uzdu své fantazie a kladli si otázky. Co to 
znamená a k čemu to vůbec je? Proč to 
tu postavili? Symbolizuje to snad něco? 
 Ačkoliv výklady podivné vyvýšené 
krychle by mohly být přinejmenším roz-
manité, na stránkách Mjölk architektů se 
dočteme, že „Posed“, jak projekt nazývají, 
byl navržen především za účelem upou-
tání pozornosti na  problematiku veřej-
ného prostoru v  Českých Budějovicích. 
Zároveň tím však poukazují na efektivitu 
využití minimálního životního prostoru, 
protože v „domečku“ byly pro vybrané 
návštěvy k  dispozici vybavení pro kaž-
dodenní potřebu jako sprcha, záchod či 
kuchyňka. Posed má také probouzet ob-

čany z „běžného polobdělého vnímání 
světa do  plné bdělosti“. Napomáhá tak 
lidem začít myslet jinak, netradičně, kre-
ativně. Přesně tak jako členové skupi-
ny Mjölk. Stačí si prohlédnout webové 
stránky této netradiční skupiny architek-
tů (www.Mjölk.cz/) a na nich uveřejněné 

projekty jako například „Sauna“ (Ano, 
opravdu sauna, která stála uprostřed Li-
berecké přehrady) či „Vodní dům“ , jež 
napoví, že o  Mjölk architektech ještě 
uslyšíme. 

Text: Markéta Dadáková
Foto: Libor Fousek

Lanový park, který byl otevřen v  květ-
nu v blízkosti sídliště Máj v Českých Bu-
dějovicích, má za  sebou první sezónu. 
Za celým nápadem i jeho realizací stojí 
Vojtěch Prokeš. Sám kdysi jeden z lano-
vých parků vyzkoušel a byl nadšen. „Ří-
kal jsem si, proč jezdit padesát nebo sto 
kilometrů z  města? Stromů máme ko-
lem sídlišť dost!“ Proto se rozhodl při-
blížit lanové aktivity všem takříkajíc 
„na dosah“. 
„Všichni jsme byli na Máji a víme, že pří-
ležitostí smysluplně a aktivně trávit vol-
ný čas tam moc není. A  tak jsem s  ná-
padem otravoval dva své kamarády tak 
dlouho, až jsme se do toho vážně pus-
tili,“ vysvětluje okolnosti vzniku celého 
projektu. „Celou dobu nás podporova-
li nejbližší a přátelé. Když se park rozjel, 
přidala se i celá řádka návštěvníků par-

ku nejen z Českých Budějovic. Zdá se, že 
kdo lanový park zkusil, neváhá nás pod-
pořit dobrou referencí nebo se třeba 
stát fanouškem na facebooku,“ ocenil.
Ze začátku se Lanový park Máj potýkal 
s  obtížemi. Projekt vyvolal nesouhlas 
občanů, kteří sepsali proti parku petici, 
avšak neuspěli. „Ti z Máje argumentovali 
nedostatkem parkovacích míst, ti ze Za-
vadilky hlučností,“ upřesnil Martin Vol-
ný, který vnesl téma na komisi pro ces-
tovní ruch rady města, aby projektu vy-
jádřil podporu. Podle něj pro všechny, 
kdo si chtějí v létě aktivně zasportovat, 
není v Českých Budějovicích moc mož-
ností. „Tenhle park byl naší šancí,“ zdů-
raznil Martin Volný.
Podobně se k  petici občanů staví i  ná-

městkyně českobudějovického primá-
tora Ivana Popelová (HOPB), která se 
vyjádřila pro iDNES.cz: „Provozovatelé 
předpokládají v  případě dobrého po-
časí návštěvnost kolem 25 lidí denně.  
Určitě se nemusíte obávat zvýšeného 
počtu cizích osob v blízkosti vašich do-
movů a nebude narušena ani možnost 
volně se v lese pohybovat.“
Přes všechny tyto nesnáze se nyní la-
novému parku podle Vojtěcha Proke-
še daří celkem dobře. „I když stále je co 
zlepšovat,“ dodává. Úspěch celého pro-
jektu podtrhuje výhra v  regionálním 
kolo začínajících podnikatelských pro-
jektů  „Rozjezdy 2012“. Zároveň lano-
vý park postoupil do celostátního kola. 
„Abychom vyhráli a  získali na  projekt 
nějaké prostředky, musíme klasicky se-
hnat co nejvíce hlasů. Proto bych všech-

ny rád požádal o podporu našeho lano-
vého parku na stránce www.rozjezdyro-
ku.cz/hlasovani, kde stačí vyplnit jmé-
no a  email u  našeho projektu,“ doufá 
v podporu Vojtěch Prokeš.
Lanový park Máj je určen pro všechny, 
kteří mají rádi pohyb, nevšední zážitky 
nebo adrenalin. „Také jsme chtěli, aby 
v  parku pracovali mladí lidé – studen-
ti, kteří tak spojí brigádu se svým koníč-
kem, a zároveň se naučí něco dělat po-
řádně a  naplno!“ objasnil smysl celého 
projektu Vojtěch Prokeš. 
A pokud si do konce října nestihnete la-
nový park vyzkoušet život v  korunách 
stromů, určitě přijďte napřesrok. 

Martina Mašková

Vítězným snímkem se letos stalo zachycení truchlících lidí na Václavském ná-
městí po smrti Václava Havla. Hlavní ocenění si za něj odnesl Milan Jaroš, kte-
rý již od roku 2009 fotí pro časopis Respekt. Dříve spolupracoval s mnohými 
zahraničními novinami a časopisy jako New York Times, International Herald 
Tribune, The Wall Steet Journal, l´Hebdo, Courriere International nebo Chica-
go Tribune.
Další oceněné fotografie zachycují například sjezd KSČM, zatčení a další prů-
běh kauzy Davida Ratha nebo konflikt v Libyi. Některé fotografie vyvolávají 
velké zděšení a smutek jako v případě podání anorexie od Nguyen Phuong 
Thao, která získala druhé místo v kategorii reportáž. Naopak velmi rádi se po-
díváte na první oceněnou sérii fotografií v Umění a zábava s názvem „Nový 
čas: Miss“ od Michala Hrůzy, či olympiádu v Londýně přiblíženou Petrem Da-
videm Joskem z agentury AP.                                                                      Jakub Axman

Když naproti radnici vyroste posed 
                     aneb mjölk architekti v Budějicích

„Stromů máme kolem sídlišť dost,“ 
říká autor projektu Lanový park máj

Věci, co mě štvou… 
Proč nechodíte volit?!

Loučení s Havlem, anorexie, prohibice i Rath 

= Czech Press Photo 2012
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Co se mě týče, tak jsem prohibici za-
registrovala hlavně v  televizi a na 
prázdných poličkách v barech. Pivo 
bylo, víno bylo, takže všechno v po-
hodě…

Kristina Řežábková

V době prohibice jsem se řídila hes-
lem: “Alkohol? Ne, raději knihu!“. 
Ne že bych byla příznivcem ideo-
logie, se kterou je tento slavný pla-
kát spjatý, ale maturita se blíží a při-
znám se, že ještě zdaleka nemám 
přečteno vše, co bych měla mít. 
Proto jsem se téměř celou prohi-
bicí pročetla a tvrdý alkohol v této 
době pro jistotu konzumovala jen 
ve formě písemné.

Kristýna Padrtová

Prohibici jsem přežila jako pravá, 
nefalšovaná Češka – hrdě, s půllit-
rem piva v ruce.

Markéta Dadáková

V noci z 6. na 7. října se konala v ob-
noveném kostele Svaté Rodiny Noc 
žalmů. Tato akce je zcela originálním 
projektem, který vznikl v Brně v roce 
2010 a  později byl ukutečněn také 
v několika kostelech v Praze.
 „Cílem celé akce je nechat v  jediné 
noci zaznít všech 150 žalmů,“ uvedl Jo-
sef Prokeš, organizátor a zároveň hlavní 
hybatel obnovy kostela Svaté Rodiny.
 Do  modliteb žalmů návštěvníky 

uvedl Mons. Prof.  ThDr.  Karel Skalic-
ký, který promluvil o významu těchto 
prastarých židovských modliteb. Poté 
přečetl první žalm v hebrejštině a za-
hájil tak celý projekt.
 V  rámci noci kostelů měl každý 
možnost přečíst „svůj“ žalm a  připo-
jit se tak k meditaci slov z Knihy, kte-
rá patří k základům evropské kultury. 
Ke  čtení se mimo jiné přihlásili také 
primátor Juraj Thoma, ředitel Bis-

kupského gymnázia Zdeněk Dvořák 
nebo děkan katedrály sv. Mikuláše P. 
Dr. Zdeněk Mareš Th.D.
 Sami organizátoři byli překvapeni 
velkou účastí a  průběhem celé akce. 
Přestože se návštěvníci po celou noc 
v  kostele střídali, ani po  půlnoci se 
kostel nevyprázdnil. Poslední modlit-
bu v půl druhé ráno si vyslechlo přes 
pět desítek vytrvalých účastníků.

Šárka Batystová

Noc žalmů se konala v kostele Svaté 
Rodiny. Proč právě tam? 
„Nechtěli jsme, aby v kostele probíhala 
jenom oprava, ale aby se prostor stával 
opravdu duchovním. Proto jsme tam 
také pozvali obyvatele Budějovic, aby 
se v něm mohli modlit a nejen přispívat 
na rekonstrukci.“

Kdo je vlastníkem kostela? Bude kos-
tel v dohledné době v rukou církve 
nebo Biskupského gymnázia?
„Ano, v současné době probíhá proces 
předávání kostela ze strany státu církvi.“

V rámci obnovy kostela je vyhlášena 
dobrovolná sbírka. Jakým způsobem 
je možné přispět? 
„V této době je například možné přispět 
dvě stě korun a odnést si malý dárek v 
podobě kalendáře s uměleckými foto-
grafiemi kostela. Samozřejmě, hledáme 
také větší dárce, kteří mohou přispět na 
konto umístěné na facebooku nebo na 
stránkách studentskestredy.cz.“

Kolik peněz už se vybralo a na co jsou 
určeny?
„Získali jsme zhruba 750 tisíc korun, 
které se dají například na obnovu pů-
vodního propojení kostela s Biskup-
ským gymnáziem. Tedy na rekonstruk-
ci oken a dveří.“

Potřebují Budějovice další kostel, 
když věřících, jak se zdá, ubývá?
„Mezi samotnými studenty na Student-
ském jamování nápadů se objevila po-
třeba studentského místa ticha. Je prav-
da, že ve městě máme pro mladé klu-
by nebo kina, ale místo, kde by se mladí 
mohli věnovat svému duchovnímu ži-
votu chybí. A tento kostel má rozhodně 
ambici tuto mezeru vyplnit.“

Šárka Batystová

Divadelní spolek Arte della Tlampač se 
opět po  více jak třech měsících vrátil 
v  Českých Budějovicích na  scénu. A  to 
jsem si samozřejmě nemohla nechat 
ujít. Důvodem navíc ale ještě bylo to, že 
si pro své fanoušky připravili novou sérii 
scének a  vtipných skečů pod poněkud 
záhadným názvem [Zde Vepište Název]. 
Celé toto představení měli diváci mož-
nost poprvé spatřit předposlední zářijo-
vou sobotu v Horké Vaně.
 Jak jistě spusta čtenářů ví, Tlampači 
mají v Budějcích silnou fanouškovskou 
základnu. To se potvrdilo již asi patnáct 
minut před ohlášeným začátkem, kdy 
volné židle pomalu, ale jistě docházely, 
zatímco řady u vstupu neubývalo. Spíš 
naopak. Fronta lidí, dychtících po spat-
ření premiéry, stále rostla a  mizela až 
někde na ulici. Ke smůle některých poz-
dě příchozích není Horká Vana nafuko-
vací, a tak museli odejít s nepořízenou. 
Dobrou zprávou ovšem pro tyhle ne-
šťastníky byl fakt, že další představení 
Arte della Tlampač sehráli již necelé tři 
týdny po premiéře.
 Já jsem naštěstí patřila k  těm šťast-
nějším. Měla jsem tedy možnost zhléd-
nout tento téměř dvouhodinový mara-
ton někdy poněkud bizarního humoru. 
Ale ani na chvilku jsem se za celý večer 
nenudila. Pravda, všechny scénky neby-
ly úplně zbrusu nové, to ovšem vůbec 

neubíralo programu na kvalitě, protože 
šlo o skeče, u kterých se člověk od srdce 
zasměje i po několikáté. A novinky také 
nezklamaly. Našli jste v nich vše, co bys-
te od Tlampačů čekali. Originální a neo-
třelý humor, absurdní situace a sem tam 
i podivné převleky. To vše bylo podává-
no v  dostatečném množství, prokláda-
né špetkou divadelní historie a  zakon-
čeno srdcervoucí písničkou. A  tak, po-
kud nejste epiletik či masový vrah sbíra-
jící známky, jste mohli vidět devět vtip-
ných scének, které vám rozhodně mu-
sely zvednout náladu minimálně na 
zbytek víkendu.

 Nakonec jsem ještě položila tři otáz-
ky jednomu z členů souboru Tomáši Pl-
hoňovi, kterého jste ve [Zde Vepište Ná-
zev] mohli vidět jako soudce, který mi-
luje telenovely, nebo jako zpěváka Pe-
tra Marného. Prozradil mi například, ko-
lik toho ještě mají Arte della Tlampač 
do konce roku v plánu. 

Je mimo podium mezi „Tlamapačema“ 
znát, kdo má jakou skupinovou roli? 
Kdo je největší vtipálek, kdo „pan ro-
zumný“ a kdo všemu velí?
Tomáš: No, asi máme nějaký časem pro-
věřený role. Jedna část souboru si osvo-

jila roli „lítám dokola a  dělám bordel“ 
a ta druhá, v té jsem teda asi já sám, roli 
„toho, co na ostatní křičí a je nepříjemný“.

Dáváš přednost při vystupování celo-
večerním hrám, souboru scének nebo 
tě nejvíc bavilo natáčet film?
Tomáš: Ukázalo se, že co nám jde nej-
líp, nebo přinejmenším u diváků nejlíp 
funguje, jsou právě scénky a skeče. Fun-
gujeme na  takové polo-improvizova-
né bázi, a to se u celovečerních her ne-
osvědčilo. A film, to je jiná kapitola, ten 
nás sice bavil natáčet, ale vlastně nám 
to nikdy moc nešlo. Takže vzpomínky 
na natáčení jsou takové hořkosladké.

Na co se vaši fanoušci mohou do kon-
ce roku těšit? Máte již konkrétní plány, 
nebo je to vše zatím ve hvězdách?
Tomáš: Kromě tří představení teď bě-
hem října se snad ještě jednou v Budě-
jovicích do  konce roku ukážeme, jinak 
nás čeká štace po našich oblíbených vý-
jezdních městech. Zahrajeme v  Praze, 
Ostravě, Plzni, Prachaticích a  tak dále. 
Že bychom stihli do  konce roku něco 
dalšího, asi nehrozí. Ještě do toho reží-
rujeme videoklip budějovické kapele 
Strong Coffee a máme toho vážně nad 
hlavu.

Kristýna Padrtová

duchovní život se do  obnoveného 
kostela vrátil s hebrejskými žalmy
Mezi potemnělými zdmi dlouho opuštěného kostela, uprostřed komorního ticha opět  
zazněla modlitba. Sakrálním prostorem se nesl zpěv pradávné židovské modlitby tak, jak  
ji pronášela ústa rabínů před více než dvěma tisíci lety. V hebrejštině.

Na Tlampače bylo ve Vaně opět plno!
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Co je realita, 
jak a proč ji 
zobrazovat? 
Hledejte 
odpověď 
na aktuální
 výstavě 
v pražském 
rudolfinu

 V  Galerii Rudolfinum můžete až 
do  konce roku zhlédnout unikátní vý-
stavu s tajemným názvem Beyond rea-
lity: British painting today. Ta prezentu-
je díla 12 současných malířů působících 
v Británii a právě jejich styl pojetí a zob-
razení reality je pro tuto exhibici klíčo-
vý. Samotný výběr obrazů reprezentu-
je vzrůstající význam postkonceptuální 
a zejména figurální malby ve Velké Bri-
tánii, kde se tak říkajíc „vaří“ současné 
umění.
 Na  vernisáži výstavy, která proběh-
la 3. října, byla přítomna i  velvyslanky-
ně Spojeného království, která polo-
žila otázku: „Co je vlastně realita? Je to 
něco, co může být smyslově poznatel-
né, či jde jen o podivný odraz odrazu?“. 
Návštěvníci se tedy budou moci pokusit 
za  křehkou hranici reality nahlédnout 
a  možná dojít ke  zjištění, že (dle mno-
hoznačných slov ideové autorky výsta-
vy Mileny Slavické): „Zdaleka nic není ta-
kové, jak se zdá.“
 Výstava, koncipovaná přímo pro 
charakteristický prostor Galerie Rudol-
finum, je rozdělena do  dvou nápadně 
odlišných částí. V  té první objevíte, jak 
věrné může být obrazové zachycení re-
ality odkazující na fotografie. Tak civilní 
objekty zobrazení jako operace, poteto-
vaný trup či rodina stojící na balkóně se 
na první pohled jeví být skutečně vidě-
né objektivem fotoaparátu. Při detail-
nějším zkoumání však rozeznáte pre-

cizní tahy štětce a žasnete. Tyto obrazy 
jsou díly malířů Jasona Brookse, Hynka 
Martince, Bena Johnsona, Keitha Tyso-
na, Marie Harnett, Jonathana Wateridge 
a Damiena Hirsta. 
 Spatříte zde například řadu portré-
tovaných těl v  nadživotní velikosti (Ja-
son Brooks), dále od fotografií prakticky 
nerozeznatelné portréty Hynka Martin-
ce (z  12 vystavujících jediného Čecha, 
který dlouhodobě žije a tvoří v Británii), 
klamoucí zobrazení architektury (Ben 
Johnson), sérii obrazů nazvanou Gats-
by (Marie Harnett) vyjadřující pozlátko 
Ameriky 20. let 20. století, či skličujícím 

dojmem působící interiéry bytů, hote-
lů i výjevy z ulice Jonathana Wateridge. 
Jako by se snažili demonstrovat, že mal-
ba jako dokonalé zachycení reality zda-
leka nevymřela ani téměř 200 let po vy-
nálezu fotoaparátu, ba naopak, ještě vy-
nikla, protože může stále být nositelkou 
řady významů, jichž by jiným způsobem 
zobrazení nemohlo být dosaženo.
 Část druhá je poněkud klasičtěji po-
jatá, díla do  ní zahrnutá obsahují patr-
nou návaznost na  akademickou mal-
bu 19. století a  odkazují také na  rene-
sanční dědictví s klasickou malbou spja-
té. Tvoří živý mix mnoha úrovní evrop-
ské kulturní paměti, provázanost růz-
ných odkazů na minulost, kombinování 
trvalých hodnot naší společnosti s těmi 
nově vznikajícími a  v  neposlední řadě 
také promísení mýtu a racionálního vní-
mání světa. 
 Umělci Glenn Brown (The origin of 
the world), Ged Quinn (Insomniacs, 
In heaven everything is fine), Mathew 
Weir či Jake a Dinos Chapman (One Day 
You Will No Longer Be Loved  XVII – prá-
vě tento obraz je titulním lákadlem celé 
výstavy), obohacují svými díly evrop-
skou tradici o  nové kontexty, a  nejen-
že realitu věrně napodobují, ale umož-
ňují pomocí iluze nahlédnout „za“ ni. 
Do světa stojícího mimo, který sice ne-
lze spatřit na  plátně, ale který je zcela 
určitě myslitelný.   

Tereza Pavelcová
 

RUDOLFINUM
4. 10. 2012 až 30. 12. 2012 

Otevírací doba
út–st, pá–ne: 10–18 h.
čtvrtek: 10–20 h.
pondělí zavřeno
Kurátor: Petr Nedoma
vstupné
Plné vstupné: 140 Kč
Snížené vstupné: 90 Kč

doprovodný program
Milena Slavická - přednáška Beyond 
Reality

11. 10. 2012, 17.30
velká galerie 
Petr Nedoma - přednáška „Beyond 
Reality“ Beyond Reality

18. 10. 2012, 17.30
velká galerie 
Petr Nedoma - přednáška Beyond 
Reality

25. 10. 2012, 17.30
velká galerie 
Ben Johnson - přednáška 
„Pod povrchem“ Beyond Reality

1. 11. 2012, 17.30
velká galerie 
London Underground - Beyond 
Reality Beyond Reality

8. 11. 2012, 18.00
dvorana Rudolfina 
Hynek Martinec - přednáška „Čas“ 
a čtyři komíny Beyond Reality

15. 11. 2012, 17.30
velká galerie 
Jason Brooks Beyond Reality

22. 11. 2012, 17.30
Galerie Rudolfinum 
Komentovaná prohlídka výstavy 
Beyond Reality Beyond Reality

29. 11. 2012, 17.30
Galerie Rudolfinum 
Jonathan Wateridge - Rekonfiguro-
vaný obraz: Realismus a malba 
Beyond Reality

13. 12. 2012, 17.30
Galerie Rudolfinum 
Martin Jiroušek: Hyperrealita 
ve filmu Beyond Reality

20. 12. 2012, 17.30
Galerie Rudolfinum 

Pokud máte rádi umění, znáte Wort-
nerův dům. Pokud máte rádi barok-
ní umění, už jste byli ve  Wortnerově 
domě.

 Od 19. září do 18. listopadu probíhá 
ve  Wortnerově domě výstava nesou-
cí název Odlesk perly (Umění baroka 
ze sbírky Patrika Šimona). Galerii zapl-
nilo okolo padesáti barokních děl. Mů-
žeme si prohlídnout jak grafiky, maný-
ristické obrazy ale i mramorové sochy. 
Jestli holdujete plnějším dámám a ba-
culatým dětičkám, musíte to vidět.

 Pokud vás Baroko zrovna moc ne-
bere, zapište si do  deníčků datum 
29.11, kdy nám bude představena su-
per čuper výstava s názvem Českoslo-
venský filmový plakát 1959-1989. 
Uvidíme totiž téměř sto filmových pla-
kátů z  let 1959-1989, všechny z  praž-
ské filmové galenterie Terryho ponož-
ky. A to, co se jmenuje Terryho ponož-
ky, nemůže být jiné než geniální! Vel-
ký dík panu Pavlu Rajčanovi, autoru vý-
stavy.

 Pořád vás nic nezaujalo? Říkáte si, 
o  co se tu jako snažím? Tak se chyťte 
za  kapuci! Alšova galerie na  Hluboké 
chystá výstavu pop-artu Andyho War-
hola -zlatá šedesátá. Takže pokud 
jste omylem nestihli výstavu „Andy 
Warhol / The Art of PoP“ v bavorském 
Ambergu a následující výstavu v Met-
ropolitním muzeu umění v New Yorku 
„Regarding Warhol: Sixty Artists, Fifty 
Years“, máte unikátní možnost všech-
no vidět bez letenky nebo hektolitrů 
benzínu. Soukromí sběratelé byli tak 
neuvěřitelně laskaví a  Alšově galerii 
zapůjčili devadesát velkoformátových 
originálních sériografií a to není úplně 
všechno, uvidíme toho mnohem víc. 
Jedinej háček je v  tom, že se musíme 
dožít roku 2013, protože výstava je plá-
nována až na 21. července do 25. srpna 
s možným prodloužením. 

 Nejdřív přijde Ježíšek, potom vy-
svědčení a na závěr Andy Warhol! Jupí-
jajej.

Kristýna Novotná 

Jaké by to asi bylo vrátit se do dětských 
let? Tuto otázku si pradoxně poslední 
dobou kladu čím dal tím častěji, přes-
tože (a  nebo protože) patřím k  těm, 
kteří neustále musejí řešit problema-
tiku státních maturit a  otázku volby 
správné vysoké školy. Skvělou příle-
žitost mi k  tomuto návratu dalo před-
stavení brněnského divadla DNO s ná-
zvem Velká medvědí pohádka, odehra-
né v Horké Vaně v sobotu dopoledne.
 Přestože Horká Vana většině z  nás 
evokuje spíše pořady typu „...o křesťan-
ství ...“, od jednoho z rodičů jsem se do-
zvěděl, že většina pohádkových sobot 
má pravidelnou návštěvnost. Nemlu-
vě o tom, že představení jsou z většího 
procenta kvalitní a  rovnocenná, přes-
tože je hrají různá divadla z celé repub-
liky. Stoprocentně prý „Vanu“ zaplní Vít 
Marčík.
 Divadlo bylo určeno především dě-
tem. Proto představení kombinova-
lo živé herce a  loutky. Ale už k samot-

nému ději, který jsem sledoval očima 
dětí, kterých jsem měl před sebou plné 
tři řady.
Tři hlavní aktéři museli pomocí divá-
ků nakreslit hlavního hrdinu – titulní 
medvěd Míša totiž před začátkem ute-
kl! A  bez medvěda medvědí pohádku 
prostě neuděláte. Děti tak radily her-
cům a ti jejich rady brali na zřetel. Kaž-
dý tak mohl divadlo ovlivnit, načež po-
mocí „naštvaných nůžek“ spatřil světlo 
světa medvěd Míša.
 Po  jeho nakreslení a „castingu“ již 
nic nebránilo tomu, abychom zhlédli 
příběh Míšy a jeho malého plastového 
kamaráda Boňoňa, kterému se neustá-
le zdá o tom, že by mohl umět létat. Je-
jích příběh se dá popsat jako jakýsi slet 
událostí a minipříhod. Během let zaží-
vají nejednu patálii ať už řeší krizovou 
situaci s nedostatkem slunce nebo do-
konce ukrutnou zimu a  s  tím souvise-
jící neodvratný medvědův zimní spá-
nek. Nakonec se musí duo hrdinů po-

prat i se zlovolnými nůžkami, které by 
nechtěl ve  své pohádce nikdo z  nás 
(obzvlášť ne, pokud jste medvěd vy-
střižený z papíru). Naštěstí Boňoňo od-
halil svou identitu. Je to bálónek! Na-

foukne se a odletí s medvídkem vstříc 
lepším zítřkům.
 Představitelům hlavních postav se 
nedal upřít zápal, s  jakým vtáhli děti 
do  příběhu, ať už si hráli s  publikem 

nebo zařazovali občasný naučný pr-
vek. Potěšit – nejen děti – se prodago-
nistům hry podařilo i vtipem a nadsáz-
kou. Několik gagů nebo narážek ale ne-
muselo být v dětských očích pochopi-
telných, zato rodiče se u nich pobavili. 
Efektní a skvěle vymyšlené bylo i finále. 
Nafouklý Boňoňo a k němu připoutaný 
méďa byli skutečně loutkoherci vypuš-
těni, čímž se podařilo malé diváky do-
stat přímo ven na  ulici. Právě pohled 
na modrou oblohu mě do dětství vrátil 
asi nejvíce. Nebo vy jste se jako maličcí 
na ni nedívali a neptali se, kam vysoko 
až dosahuje ten modrý strop a kam ten 
balónek doletí?
 Mé dětské srdce pookřálo, a  proto 
bych tento program doporučil všem 
kdo mají mladší sourozence, menší 
děti nebo snad jen si chtěj užít své in-
fantilnější já. Bohužel, právě tací často 
ani netuší, že sobotní Horká vana na ně 
čeká stejně, jako Boňoňo čekal na svo-
je poslání.                        Michal Kuboušek

M a lý  p o r t r é t  j i h o č e s k é h o  u M ě n í

C E S TA  D O   D ě T S T V í  K A Ž D O U  S O B OT U  D O P O L E D N E
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kresba Lucie Krausová

Pozdrav

Paprsek slunečním odrazem z Měsíce,
po vlasech pohladí, přítel můj letíce.

    Pseudonym

Ztraceni

Ztraceni v překážkách,
hmatáme po světlech,
jsme trochu na vážkách,
na prstech na nehtech,
nacházíme zázraky
utopeni v dehtech,
bojíme se svítání, nekonečné pomlky.

     
Tu

Prozření

Když své oči zakryla,
Noční Můra se jí zjevila.

Všude zraněná těla ležela,
i sama sebe mezi nimi viděla.

Jen ticho, žal a zoufalství,
utrpení, bolest a lakomství.

A pak své oči odkryla,
se zjištěním, že to Ona nebyla.

                 Anna

Nietzscheho odkaz

Bůh je mrtev
procitni člověče
moc nechť má ten s vůlí
slabý, ať uteče...

Nechť se lid popere
o místo k sezení
pro slabého jedince
svět silných již není!

Strhněme z rukou
okovy morálek
ať každého zdobí moc
jako dívenku korálek

      Václav Alexa

Bílá noc

Ticho jako v kostele,
bílé jako nevěsta.
Přátelé vylezte z postele,
pojďte se koulovat do města.

Jak neslyšně padá na zem sníh,
jak stvořený pro šťastný smích.
V žilách nám koluje líh,
v žilách našich vezdejších.

                                           Jan Kubeš

Poezie noci

Zítra budu psát tu krásnou poezii noci
v té noci uslyším hlas ticha
a na ulicích cvoci
kteří škrábou na dveře 
vše co bylo v jejich moci

pak v místnosti potemnělé
se samotná láska svlékla
budu s ní psát poezii
tu poezii ticha

ale pak se poezie krásná
změní jen v odporný hluk
v nekonečný cvoků povyk
a skřípění zubů zvuk

dnes v noci zabiji
tu lásku nahou
skončí jako já 
se svou nekonečnou snahou
neb dneska je bláznů bál

tu poezii sladkou
na housle bych hrál
možná že se múzy ptají
jak to bude dál
řeknu jim že teď nic nevím
teď jsem cvoků král

pak ve splínu opojení
zabiji ten strašný zvuk
když celý svět se rozpadá
a já cvoků cvok
se znamením na čele
co vyryla láska marná
když jí včera zabíjela
jedna dobrá múza

                                                                   Josef Padrta
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Kam zajít do vokna?

Vokna. Rychlá cesta za  plným žalud-
kem a  studentský fenomén ve  stravo-
vání. Porovnal jsem čtyři, které z  nich 
dopadlo nejlépe?
Měrnou jednotkou se stal hamburger, 
který lze sehnat všude. K  celkovému 
hodnocení se pak připočítávají fakto-
ry jako šířka nabídky, kvalita či oteví-
rací doba. 

1. Hladový Vokno
Nutno říct, že nejznámější budějovické 
občerstvení dnes žije především z his-
torie a  zvládnutého marketingu. Lidé 
k němu chodí ze setrvačnosti a jsou té-
měř nevšímaví ke zhoršené kvalitě jíd-
la. Jejich hamburger není špatný, oce-
ňuji použitou sezamovou bulku, leč 
cenově vychází nejdráž. Nemá cenu 
se nějak rozepisovat o nabídce, tu zná 
každý asi nazpaměť. V  celkovém srov-
nání je Hladový Vokno nejdražší.

2. Pizzeta
Toto relativně nové vokno je vítězem 
„hamburgerového klání“. Za  32 Kč zís-
káte čerstvě smažený hamburger (tedy 
žádný ohřátý polotovar!) s  bohatou 
porcí zeleniny a  v  housce typu pita. 
Další v nabídce je pizza a kebab na ně-
kolik způsobů, cenově zhruba na úrov-
ni Kebab Housu na  Lannovce, kvalita-
tivně o něco horší, ale stále chutný. Nej-
slabší stránkou je asi otevírací doba, za-
vírají už v osm.

3. Žralok
Nenápadné, ale stabilně fungující vok-
no, které v šířce nabídky nemá konku-
renci. K  dostání jsou burgery, bage-
ty, ale i hranolky či bramboráky. Ham-
burger nebyl špatný, ale houska byla 
zbytečně velká - nebo by zasluhovala 
více naplnit. Líbila se mi možnost volby 

mezi třemi velikostmi baget. Největším 
tahákem tohoto vokna je nejspíš fakt, 
že má otevřeno dlouho do  noci, o  ví-
kendu až do dvou.

4. Hamburger
Jméno je trochu zavádějící, na druhou 
stranu to je jediný nápis, který u tohoto 
vokna byl, takže tak. Nachází se na kon-
ci ulice U Černé věže, směrem na Sady. 
Za zvuku dechovky tady prodávají ku-
řecí hamburger, vcelku dobrý a  levný, 
ale málo pochopitelně s  hořčicí. Kou-
pit si tady můžete i větší jídla typu sma-
žené filé, tedy pokud máte dostatečně 
silné hlasivky, abyste svou objednáv-
kou upoutali pozornost prodávajícího, 
kterému nestojíte ani za  ty čtyři kroky 
k okénku. Kdy mají otevřeno, to jsem se 
nikde nedozvěděl.

Matěj Malecha

Filmové léto je za námi a přichází pod-
zim, který bude v  našich kinech neví-
daně pestrý. Distributoři jsou ale zjev-
ně ještě jednou nohou ve  svých pří-
mořských vilách a odmítají na léto úpl-
ně zapomenout, a  proto nám v  říjnu 
a v listopadu nabízejí několik filmů, kte-
ré měly premiéru na sluncem prosvíce-
ném festivalu v Karlových Varech.  
 Z  této nabídky musím doporučit 
belgickou tragikomedii Hasta la Vis-
ta!, která, podobně jako letošní fran-
couzský hit Nedotknutelní, nabízí tro-
chu jiný pohled na život handicapova-
ných – rozuměj, bez patosu a lítosti, ale 
zato s pořádnou dávkou dost černého 
humoru. Zápletka, vyprávějící o  třech 
postižených klucích, kteří si rozhod-
nout vyjet do  Španělska do  speciální-
ho bordelu, přímo určeného postiže-
ným, se rozvine ve  strhující roadmo-
vie, která vás bez nadsázky rozesměje 
i rozbrečí. Premiéra za přítomnosti reži-
séra Geoffreyho Enthovena byla úžas-
ným zážitkem, během projekce se ne-
sčetněkrát tleskalo. Film posléze zís-
kal cenu diváků, která byla vzhledem 
k  tomu, co se letos ve  Varech promí-
talo, naprosto zasloužená. Což mě při-
vádí k  úplně  opačnému druhu dopo-
ručení. Ano, mluvím o  vás, Holy Mo-
tors! Vyhněte se jim obloukem. Senza-
ce festivalu v  Cannes, oslavovaná kri-
tiky, byla pro mě tak nesnesitelná, že 
jsem z kina po necelé hodině doslova 
utekla. Ti, co vydrželi až do konce, byli 
odměněni další hodinkou snímku bez 
jakéhokoliv smyslu, kde si limuzíny po-
vídají, ohavní bezdomovci unášejí mo-
delky a požírají růže, a kde se z čista jas-
na objeví Kylie Minogue a zpívá! Jak asi 
tušíte, tento film lze buď milovat, nebo 
nenávidět. Abych byla fér, tak musím 

podotknout, že bývalý redaktor rub-
riky Stříbrné plátno, Honza Škoda, byl 
z Holy Motors nadšen a tvrdí, že i já je 
časem docením. Tak uvidíme. 
 Pojďme se nyní ale podívat na tro-
chu mainstreamovější filmy. V  říjnu 
do kin vstupuje neotřelé sci-fi Looper, 
ve  kterém se snoubí téma nájemných 
zabijáků a  cestování v  čase aneb Co 
uděláte, když vám z  budoucnosti po-
šlou vaše starší já, abyste ho odprásk-
li? Hlavních rolí se ujali Joseph-Gordon 
Lewitt a Bruce Willis (Lewitt hraje mla-
dého Willise a aby ho co nejvíce připo-
mínal, byl namaskován téměř k nepo-
znání). Snímek je v zahraničí oslavován, 
prý je inteligentní, originální a  akční 
a  dokonce se objevují označení jako 
„nový Matrix“. Když už zmiňuji Matrix, 
tak musím připomenout nejnovější re-
žijní počin jeho režisérů, bratra a sest-
ry Wachowských. (Že Matrix režírovali 
bratři Wachowští? Ano! Jenže Laurence 
nedávno úspěšně podstoupil změnu 
pohlaví a  oficiálně se z  něj stala Lana 
Wachowská.). Jejich Atlas Mraků má 
premiéru na  konci listopadu a  vypa-
dá to, že se máme na  co těšit. Epický 
příběh propojující šest lidských osudů 
v  šesti různých časových etapách měl 
premiéru na festivalu v Torontu, kde se 
mu dostalo pětiminutové ovace ve sto-
je. Ukázky vypadají fantasticky. 
 Na  Halloween mají v  Americe pre-
miéru dva horory. Prvním z  nich je již 
čtvrté pokračování Paranormal Acti-
vity. Těžko říct, co nového oproti svým 
třem předchůdcům nabídne – záplet-
ka se zdá stejná. Dům, ve kterém stra-
ší a majitelé, kteří ne a ne odejít, i když 
se jim dějí dost blbé věci. Slibněji vy-
padá Návrat do Silent Hill. První díl byl 
pořádně děsivý a velmi originální. Po-
kud se chcete pořádně bát, rozhodně 
byste měli zavítat do kina. 
 Animovaných filmů se na  podzim 
neurodí mnoho a za zmínku stojí pou-

ze jeden – Raubíř Ralf. Ralf je postavič-
kou ze staré počítačové hry a mezi hrá-
či není zrovna oblíbený. Je totiž zápo-
rák. Po  třiceti letech neustálého niče-
ní a ubližování druhým trpí krizí iden-
tity a  rozhodne se všechny své hříchy 
napravit. To samozřejmě ale nebude 
tak jednoduché, jak se na první pohled 
zná, protože raubíř už má svá léta a se 
záporáky moderní doby se nemůže 
srovnávat. Tak neotřelý nápad na  ani-
mák se již dlouho neurodil, doufej-
me tedy, že z něj bude vytěženo maxi-
mum. 
 Na  konec vám nabídnu dva zaru-
čené komerční trháky. V listopadu nás 
čeká zakončení megaúspěšné teena-
ge ságy Stmívání. Twilight sága: Roz-
břesk – 2. část bezpochyby utrží v ki-
nech stovky milionů a  všechny fa-
nynky pálí jedna a  jediná otázka (po-
kud nemáte rádi bulvár, tak dál nečtě-
te) – projde se při premiéře po červe-
ném koberci Robert Pattinson společ-
ně s Kristen Stewart, poté, co ho v létě 
potupně podvedla s  režisérem Ruper-
tem Sandersem?! Producenti si nepo-
chybně poté, co celá aféra “praskla“ 
a zaplnila stránky všech světových bul-
várních deníků, mnuli ruce, neboť lepší 
propagaci si pár měsíců před premié-
rou snad ani přát nemohli. Úplně se na-
bízí otázka, jestli celá kauza nebyla jen 
nahraná. Zda bude film kvalitní, či ne, 
tu není zas tak podstatné. Oddané fa-
nynky, kterých je celá řada, na něj totiž 
přijdou tak, či onak.
 S  nezájmem diváků se jistě nese-
tká ani v  pořadí již dvacátá třetí bon-
dovka s  názvem Skyfall. Vždyť kdo 
by se netěšil na  výbušné akční scény, 
krásné ženy, parádní záporáky (tento-
krát na  blond obarvený, démonicky 
vypadající Javier Bardem), uchvacující 
bondsong (nyní v podání Adele) a vždy 
elegantního Bonda, Jamese Bonda?

Kateřina Dvořáková

Podzimní bitva o diváky 
mezi Bondem a upíry
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Slyšeli jste někdy o Team me?! Ne? Chy-
ba. Tato mladá šestičlenná kapela z Nor-
ska, která vznikla v  roce 2004 a  hned 
další rok na  to vyhrává soutěž norské-
ho hlasu o  nejlepší indie, kapelu sto-
jí totiž za  poslech! Já je poprvé slyšela 
v pražské Lucerně. Jediné, co mi z toho 
dne utkvělo v hlavě, byli oni, snad prv-
ní předkapela, u  které jsem si nepřála, 
aby už skončila. Mé nadšení se obnovu-
je, když zjišťuji, že mají samostatný kon-
cert v Praze. Skvělé.
 Je pondělí 8. 10. a  já se s  velkým 
očekáváním vydávám na  Team me, 
do  pražského klubu-strahovské Sed-
mičky. Přes veškeré zmatky a bloudění 
nacházíme místo koncertu, schované 
mezi studentskými kolejemi. Čerstvé-
ho návštěvníka tohoto prostoru by asi 

nenapadlo, že Sedmička patří k „nejdé-
le sloužícím“ hudebním klubům v  Pra-
ze s  nabídkou umělců z  celého světa. 
Vždyť vnitřek je jen o něco větší než náš 
budějovický Velbloud.
 Dnešní koncert je určen jen pro ně. 
Možná proto nás nechávají déle čekat. 
Největší fanoušci mají na  hlavách in-
diánské čelenky a  všichni už vyčkáva-
jí na  jejich příchod. Klub je přeplněný 
k prasknutí.
 Konečně se objevují na  podiu. Lidé 
skáčou, řvou a atmosféra je výjimečná. 
Ale stejně postrádám jejich minulou 
zpěvačku, které byla neskutečně éteric-
ká a něčím jejich show oživovala. Hrají 
výborně, ale něco mi tam chybí. Zkou-
ším na  to zapomenout a  soustředím 
se na zvuk megafonu. Pak zpěvák bere 

do  ruky smyčec a  hraje s  ním na  elek-
trickou kytaru. Jejich experimentování 
s nástroji je opravdu obdivuhodné.
 Podium pro ně začíná být malé, 
basák bere bubny a stoupá si mezi divá-
ky. Všichni doslova šílí. Začíná song  With 
My Hands Covering Both of My Eyes 
I Am Too Scared to Have A Look At You 
Now a obecenstvo jásá. Lidé se dotýka-
jí muzikantů a i  já začínám cítit nadšení 
z jejich koncertu. Team me odcházejí, ale 
všichni žadoní o další a další písničky. Ale 
oni prosby už nevyslyší a sál utichá.
 Odcházím s  dobrou náladou, kte-
rou mne koncert naplnil, ale přesto vím, 
že jejich první vystoupení v Praze už se 
žádnému nevyrovná. I jeden člen z hu-
dební skupiny může udělat mnoho.

Anna Kárníková

Za  poslední měsíc se mi do  rukou do-
staly dvě zbrusu nové desky. Jednou 
z nich je The 2nd Law od anglické skupi-
ny Muse. S velikým nadšením jsem si jej 
pustil… A  ne, asi jsem něco přeslechl. 
Znovu. Celou desku. A  ještě jednou… 
Mé pocity jsou stále velmi podobné. 
Vždyť tam něco musí chybět, říkám si. 
Asi se budu muset spokojit s faktem, že 
Muse již nemohou být považováni za ty 
inovátory, spasitele rocku a jednu z nej-
lepších kapel, jak tomu bylo v minulosti.

Celé album otevírá Supremacy, kte-
ré se v první části velmi slušně rozběh-
ne, ovšem poté částečně ustupuje zpět 
do minulosti. Následuje pecka Madne-
ss, která na první poslech velmi provo-
kuje a  nechce si sednout s  vašimi uš-
ními nervy, ovšem po  čase se z  ní sta-
ne doslova modla celé desky. Třetí mís-
to na desce dostala přiřazeno Panic Sta-
tion. Velmi experimentálně pojatá pí-
seň, chvílemi připomíná funkem říz-
nuté Franz Ferdinand. Další skladbu již 
všichni jistě znají, neboť Survival byla 
olympijskou hymnou, kde se ovšem ne-
dočkala úspěchu. Pokud ji však zasadí-
me do  kontextu celé desky, již přesně 
pasuje. Začínají se projevovat odjakži-
va přítomné vlivy Queen, které pod-
trhuje skladba z  druhé poloviny des-
ky s názvem Big Freeze. V někom mož-
ná bude evokovat velmi známou píseň 
od výše zmiňovaných „královen rocku.“ 
Až po předposlední dvě pecky The 2nd 
Law: Unsustainable a  The 2nd Law: 
Isolated System se střídají velmi dobře 
známé rysy starých Muse s prvky více či 
méně vzdálených hudebních stylů. Prv-
ní z již jmenovaných je vjezd do napro-
sto jiné dimenze Muse, celá je postave-
na na  dubstepovém základu, který se 

dále rozvíjí. Pro skalní fanoušky asi těž-
ko stravitelné, ovšem možná nám Muse 
právě tímto kouskem ukazují, kudy 
se bude ubírat jejich budoucí tvorba. 
A poslední takřka nic nového nepřiná-
ší, jen shrnuje a podtrhuje celé album.

Vlastně nakonec můžeme být za  The 
2nd Law šťastní, byť zde dochází k vel-

ké ztrátě identity, nadhledu, kreativity 
i  originality. Překonat kreativní vrchol 
z  Black Holes and Revelations je velmi 
těžké, ovšem s The Resistance se jim to 
začalo dařit. Avšak na  zdárný úspěch 
předešlého alba bohužel již Muse nena-
vazují. Nezbývá nic jiného, než si v kli-
du sednout, hodit starosti za hlavu a po-
slechnout si desku, která je stále na vel-
mi vysoké úrovni a co by za ni daly jiné 
kapely.

P. S. Vlastně zbývá! A to koupit si lístek 
a  vyrazit 22. listopadu do  pražské O2 
arény, kde podruhé v  historii vystoupí 
tito angličtí velikáni.

Jakub Axman

Mladá, nadějná budějcká formace s ná-
zvem Strong Coffee po  necelých třech 
letech své existence vydává debutní 
desku. Jako celá kapela je nabitá ener-
gií, skvělými melodiemi a  pořádným 
groovem. Skvělý obsah alba doplňu-
je velmi originální zpracování bookle-
tu i  samotného potisku CDčka. Nezbý-
vá než vsunout album s názvem Give It 
a Shot do přehrávače a zmáčknout tla-
čítko play.
 Uvítá nás již dobře známá Pret-
ty Unknown Lady. Ovšem v  lehce po-
změněném kabátě, který nijak neurazí, 
ba naopak dodá písni ještě větší šmrnc. 
Následuje nepříliš výrazná, o  to však 
příjemněji podaná Bliss. Nevím proč, 
ale připomíná mi odcházející léto:-) 
Move Your Body je velmi řízná a  tref-
ná svou melodií k významu, kdy se nás 
kluci snaží přesvědčit (pravděpodobně) 
k tomu, abychom „hejbli“ našimi zadky 
a  zašli na  jeden z  jejich skvělých kon-
certů! Čtvrtá v  pořadí je taktéž svižná 
pecka s názvem Shame, neboli ostuda, 
avšak basová linka v této písni se nemá 
vůbec za  co stydět. Tak jako mnohdy 
jindy, doplňuje skvěle celou zvukovou 

kompozici i  výsledný požitek z  hudby. 
„Hey!“ volá pátá píseň s velmi rockovým 
nádechem. Tento počin přesně odráží 
hudbu, kterou v prvních dobách chtěli 
Strong Coffee hrát. Cítíte taktéž tu ener-
gii v  sobě? Přesně tu máte v  momen-
tě přepnutí na  další píseň možnost ze 
sebe na  plno dostat! White Lies skvě-
le navazuje na  předchozí píseň a  i  zde 
je znát práce špičkového producenta. 
Následující Smooth Groove, Goodbye, 
My friends My Fortune výborně dopl-
ňují celé složení desky a  odráží vyspě-
lost této mladé kapely. Poslední byla 
na desku zařazena Change. Na koncer-
tech se dočkává vždy vřelého přijetí, do-
čkalo se takového přijetí i  nové album 
u vás? Nebo byste si přáli změnu?
 Ať už tak, či onak, nezbývá nic jiného 
než si po poslechu posledních tónu pro-
stě uvařit silnou kávu, která vás postaví 
na nohy. Je těžké ustát tuto desku bez 
dostatečného přísunu kofeinu a  doda-
tečné infuze groovu, který nejlépe do-
čerpáte při živém poslechu Strong Cof-
fee.

Jakub Axman

Minulý rok jsem se svoji rodinou vyra-
zila objevovat kulturu žití v balkánských 
zemích. Byl to pro mne, zatím, největší 
cestovatelský zážitek. Jeli jsme na třítý-
denní pobyt. Trasa byla poněkud pest-
rá. Z Čech do Rakouska, přes Madarsko, 
Srbsko, Bosnu a  Hercegovinu, Albánii 
až do Řecka. Přesto budu vyprávět jen 
o  jedné z nich – Bosně a Hercegovině. 
Přesněji o hlavním městě Sarajevu. Když 
jsem poprvé uviděla okraj města, zhro-
zila jsem se. Všude byla špína, zvláštní 
pach, ale zejména mě vyděsily rozstříle-
né domy. I  po  dvaceti letech je zde cí-
tit válka.
 Projížděli jsme městem a já pozoro-
vala koloběh života místních obyvatel. 
Trhy byly přeplněné – nejen lidmi, ale 
i čerstvými potravinami, hlavně masem, 
které bylo vskutku výtečné. Zaparkova-
li jsme a naším prvním cílem byl známý 
veletrh – Bazar. Zde bylo mnoho turis-
tů a komerčních krámků, ale přece jen 
jsme našli tradiční obchůdky – s  jejich 
ručně vyšívanými koberci a  bronzový-
mi džezvami. Dále jsme šli po hlavní tří-
dě, kde stála nádherná židovská univer-
zita – první v Bosně.
 Všude kolem uvidíte minarety – je-
jich modlící chrámy. Místní jsou ma-
joritně vyznavači islámu. Jestli chce-
te dovnitř, pořádně se zahalte, jinak 
máte smůlu..Po vyčerpávajícím pocho-
du jsme se uhnízdili ve zdejší kavárnič-
ce. Mohu vřele doporučit jejich tradič-
ní kávu – turka. Pro ty, kteří moc nesla-
dí to není asi pravé ořechové, ale mně 
moc chutnala. K jídlu mohu dodat, že je 
masové – na menu vždy najdete čevap-
čiči.
 Lidé jsou velmi pohostinní a  milý. 

Dorozumíte se s nimi anglicky, ale mů-
žete se naučit i pár jejich slovíček – udě-
láte jim radost.
 Na závěr mohu dodat, že Sarajevo je 

krásné, ale má v  sobě stále zakořeně-
nou minulost válečné doby. Nicméně 
rozhodně stojí za zhlédnutí.

Monika Dušková

Team me  Team me  Team me

Sarajevo – město dvou tváří

Muse – konec nebo začátek?

Give It a Shot 
= opravdu silné kafe
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 POSLEDNÍ SLOVO 

rudá záře nad kraji/ Budějcemi

Také vám přecházel zrak nad paletou ba-
rev, které se v průběhu vysílání volebního 
speciálu ČT nakonec ustálily na převažují-
cí oranžovo-rudé? Také máte pocit, že bo-
jovat proti těmto politickým barvičkám 
bílým volebním lístkem, je politicky krát-
kozraké až do konce politicky barvoslepé? 
Nakonec se aktivisté ocitli ve stejné ška-
tulce jako lidé, kteří zapletli barvy obálek 
do senátu a kraje, nebo to přehnali s po-
čtem lístků v jedné obálce…
 Nízkou volební účastí občané ukázali 
znechucení politikou stranických sekreta-
riátů. Žel znechucení jsou především vo-
liči pravice. Je to snad tím, že by byli le-
vicové strany čistší? Ve Středočeském kra-
ji ČSSD rozkrádala evropské dotační pro-
gramy a KSČM jí kryla záda, přesto obě 
strany obstály. Když už jsou si tedy ti na 
levici i na pravici na netransparentnost fif-
ty-fifty, pak snad je tím důvodem hlasová-
ní nohama. A jen voliči levice, i přes svůj 
věk, mají zřejmě méně bolavá kolena, kte-
rá je do volebních místností lépe dones-
la… 
 A jestli brzy s naším politickým revma-

tem něco neuděláme, měli bychom se – 
dokud nám nohy slouží – vypravit na vý-
stavu Czech Press Photo. Tomuto roční-
ku až symbolicky dominuje téma úmrtí 
Václava Havla, prvního polistopadového 
prezidenta nekomunistického Českoslo-
venska a disidenta, který v  kolonce byd-
liště opakovaně mohl uvádět: toho času 
ve výkonu trestu. Měli bychom tuto ná-
vštěvu vykonat rozhodně dříve než rudá, 
podbarvující kraje, podbarví i volby parla-
mentní. Pak namísto Václava Havla popat-
říme na fotky proletářů s kladivy a rolnic 
se srpy…
 Říká se ale, že komunisty přeci volí ti 
nejstarší (jakkoli nás opakující se úspěchy 
přesvědčují, že to tak jednoduché není), 
co nám tedy přinese generace mladých. 
Jakou máme alternativu? Z  výsledků le-
tošních Studentských voleb, organizova-
ných na středních školách Člověkem v tís-
ni, vyplývá, že své naděje mladí vkládají 
do České pirátské strany a Dělnické strany 
sociální spravedlnosti. Koukám jako Malý 
princ na hvězdy a vybírám si planetu. Pro 
emigraci. 

Martin Volný
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Nemáte co dělat každou druhou středu 
v měsíci? Strávit tento večer v klubu Vel-
bloud by tedy právě pro vás mohl být 
dobrý způsob, jak zabít večer, zároveň 
se ale společensky vzdělat a nakonec si 
třeba i zatancovat. A o co že jde? O nic 
jiného než tradiční filmové večery, po-
řádané letos dalším studentem Bigy – 
Michalem Kubouškem. Pod jeho vede-

ním shlédneme další řadu dokumen-
tárních filmů z edice Jeden svět. Doku-
ment je navíc většinou doprovázen ná-
slednou diskuzí se zasvěceným hostem. 
Po večeru filmovém už tradičně přichá-
zí noc – ale pro změnu hudební. Kvalit-
ní hudební doprovod je zajištěn DJ z ka-
pely Vees. Všichni jste srdečně zváni!

Markéta Dadáková

Filmový klub nekončí! 


