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Vážení čtenáři,

Je jisté, že každý z vás se k tomuto našemu plátku, zvanému Vedneměsíčník dostane 
v trochu jinou dobu, v jiné náladě a s jinými myšlenkami. Jak se ale trefit do noty tolika 
rozdílným osobám? 
 Jestli zrovna sedíte ve  škole a  čtete noviny pod lavicí, nebudu vás nabádat, abys-
te radši poslouchali vyprávění o  integrálech/ nervovém systému/ Boženě Němcové/ 
hospodářství Jihovýchodní Asie/ sjednocení Německa. Sám nemám co do toho kecat 
a ve Vedneměsíčníku se snad taky dozvíte dost zajímavých věcí. Můžete se věnovat tře-
ba zeměpisu na šesté a sedmé straně. Přečtěte si postřehy z Francie, Makedonie, Britá-
nie nebo něco o Argentinském tangu.  
 Možná jste na Vedneměsíčník narazili v kavárně. V tom případě nikam nespěchejte. 
Při čtení novin si vypijte kafíčko. Dle mého má být hořké a černé jako noc, ale buďme 
tolerantní i k jiným odstínům. Kdo holduje zlozvykům, ať si klidně zapálí. Mimochodem, 
 pokud jste neviděli film Kafe a cigára, už máte dobrý typ na co se příště kouknout. Po-
kud byste chtěli nějaké další typy na filmy, které můžete shlédnout v kině, na čtvrté stra-
ně nepřehlédněte filmový přehled.
  Nebo třeba zrovna v hospodě upíjíte pivo a dostaly se vám pod ruku náš student-
ské noviny. Potom je třeba zhodnotit, kolikáté pivo před vámi stojí. Pokud pijete teprve 
první nebo druhé, neuškodí o nějakém článku informovat svoje kamarády. Třeba hned 
na titulní stránce máte inspiraci kam vyrazit později. Pokud už nevíte, kolikáté pivo jste 
si objednali, radši si noviny schovejte na ráno. To samé platí o vínu, o kterém se něco 
dozvíte na druhé stránce.

 Samozřejmě doufám, že si toto číslo užijete i v jakékoliv jiné situaci.
                     Příjemné čtení přeje 
               šéfredaktor Tomáš Erhart

Foto Jakub Axman

Kulturní prostor Kredance mění, po  čase fungování  
a zabíhání se, své hlavní idee. Z tanečního centra se má stát 
především místo, kde se budete moci setkávat s  umělci 
a  lidmi  činnými na  kulturní scéně, vést diskuze a  debaty 
na téma hudby, výtvarného umění, filmu a především tance. 
Taneční studio, styčná (a prvotní) myšlenka celého projektu, 
zůstane zachované – nově pojmenované jako taneční 
laboratoř.
 Je to již více než dva roky, kdy v Českých Budějovicích 
vznikl nový kulturní prostor jménem Kredance. Dvě mladé 
tanečnice, Bára a  Markéta, se tehdy rozhodly pohnout 
ztuhlými jihočeskými ledy na  kulturní scéně. Vize tohoto 
unikátního projektu byla vytvořit především místo pro tanec, 
zvláště ten současný. „Záměrem bylo zvýšit návštěvnost 
na tanečních představeních v již neexistující Bazilice, přiblížení 
fenoménu tance budějovickému publiku“, dále popisuje 
motivy vzniku Bára Paulátová. Během této doby si Kredance 
vydobyl své pevné místo. I to byl důvod pro lehké pozměnění 
konceptu, které se odehrálo krátce po  novém roce. „Naší 
životní cestou je současný tanec, máme ale zároveň sklony 

k  multidisciplináritě a  baví nás různorodost. Není tedy divu, 
že se tyhle věci začaly kolem nás objevovat. Rozhodly jsme se 
proto jít tomu naproti a proměnit Kredance v otevřený kulturní 
prostor“, komentuje změny Markéta Málková.
 Největší změnou, kterou návštěvníci poznají hned 
na  první pohled, je otevření nového baru, který bude mít 
vlastní program a bude stěžejní pro novou koncepci  celého 
Kredance. Dále se jeden ze sálů promění na scénu pro tanec 
a ostatní současné umění. Zbytek zůstane zachovaný ve více 
méně stejné podobě, jakou jste mohli znát doposud.  Je až 
neuvěřitelné, jak se povedlo proměnit bývalou továrnu 
Otavan v  centrum, kde se denně sejde mnoho (nejen) 
mladých lidí. Kredance je ukázkou toho, že stačí myšlenka 
a energie k uskutečnění malého snu. „Myslíme si, že kontakt 
s mezinárodní komunitou a aktivní spolupráce se zahraničními 
umělci bude natolik atraktivní, že přivede do  Kredance nové 
tváře a  potvrdí časté spekulace, zdá má v  Budějovicích smysl 
dělat kulturu,“ uzavírá Bára.

Text: Jakub Axman
Foto: Jaromír Valtr

Kredance v novém!

 Největší březnová party se usku-
teční 18. března. Můžete se těšit de 
facto na dvě  akce zároveň. Dvě a ne 
ledajaké! Nejprve si pro nás Markéta 
a Bára z Kredance připravily slavnost-
ní otevření nového baru, který mů-
žete vidět již od konce ledna. A k této 
události si pozvaly velmi zajímavou 
českou výtvarnici, která si říká Petra 
InsomiAC. Petra uvede svou novou 
výstavu, tak si to nenechte ujít!
 Téměř dva týdny poté bude ko-
nečně poprvé v  tomto roce otevřen 
Trh U vrby. Můžete se těšit na vlast-
noručně vypěstované plodiny, vykr-
mená zvířata a  vyrobené předměty. 
Takže pokud se Vám již dnes sbíhají 
sliny na  čerstvého pstruha na  bylin-
kách, domácí chilli papričky nebo 
Honzovy buchty, není nic snazšího, 
než se poslední březnovou sobotu 
vypravit do  Kredance. Pokud však 
sháníte kolo na to občasné jarní, letní 
popojíždění po městě, do obchůdků 
nebo za kulturou, bude tou nejlepší 
volbou se taktéž v sobotu 30. března 
stavit v Kredenci. Bude se tu konat již 

po  několikáté rozprodej všech mož-
ných (i  nemožných) druhů kol pod 
názvem Viva la hapina – bazar kol.
 Jestli jste si ani doposud nevybra-
li to své, nezoufejte! V březnu si pro 
vás holky z Kredance připravily i další 
skvělé akce! Zajít můžete na  Čerto-
vo cestovatelské pokračování, které 
tentokrát nese název Čert na  kole 
jel. Taktéž nezapomeňte na  Votoč 
Vohoz party, Karnevalový ráj, DJ 
Sqquro nebo na skvělé taneční kre-
ace Maurice, rodáka z Konga! Jak to 
vypadá, akcí na březen je až až. Stačí 
jen sáhnout po  té své a  vypravit se 
do Kredance. Byla by škoda nejít ani 
na jednu takovou skvělou věc. Pěkné 
Kredencování i v měsíci březnu. 

a na co v březnu do Kredance?
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Připravili jsme si pro vás 
anketu s  otázkou co SI 
mYSLÍTe, Že Je „PecHa 
KUcHa“ ? Jak si s těmito 
dvěma slovy poradili tá-
zaní lidé?  

Sado maso v bulharštině.
Jiří Janás

Nejsou to nějaký japonský architek-
ti, nebo tak?

Adam Kareš 

To slovo nic neznamená
Karolína Koubová

Je to tak. Titulek mluví sám za  sebe.  
I letos, v roce 2013, se uskuteční již po-
malu legendární Budějovický majáles  
a pokolikáté že? Asi téměř nikdo si ne-
pamatuje ten první, který se konal již 
před celými deseti lety. Takže se nám 
pomalu, ale jistě přehupuje do puberty. 
A jak oslaví své první kulaté narozeniny?
 Vzhledem k  tomu, že i  Majáles do-
spívá a  občas sám pocítí, jak je skvělá 
pomoc ostatních, rozhodli se organizá-
toři k takové pomoci povzbudit studen-
ty. Akce dostala velmi příhodný název 
- Studentské krvebraní a  jejím cílem 
je přimět mladé lidi, aby se stali dárci 
krve! Darovat krev je totiž sexy a navíc 
díky němu můžete vyhrát poukázky 
na nákup oblečení v Templu! (pozn. red. 
– na poslední straně naleznete oficiální 
plakát Studentského krvebraní)
 Rozvržení celého festivalu vás, pra-
videlné návštěvníky, pravděpodobně 
letos ničím nepřekvapí. Během prv-
ních čtyř dnů si budete moci ve městě 
vychutnat klubové koncerty, umělce 
vystupující v  ulicích, divadla i  vernisá-
že výstav. V  pátek dopoledne se usku-
teční největší studentský průvod ma-
sek v  České republice – ten odstartuje 
v  parku Háječek a  vyvrcholí na  Sokol-
ském ostrově vyhlášením majálesové-
ho krále pro příští rok. A pak se rozjede 
tolik očekávaný dvoudenní velký open-

-air, kde se vám představí kapely všech 
žánrů. Program zatím není uzavřený, 
ovšem už teď můžeme slíbit, že se je 
rozhodně na co těšit!
 V  letošním roce jsme si pro vás při-
pravili i  řadu novinek. Mimo jiné jsme 
navázali spolupráci s alšovou jihočes-
kou galerií (a  možná bude i  výstava 
ve Wortnerově domě), dále se můžete 
těšit na  sérii autorského čtení, kde 
se představí současné špičky české lite-
rární scény. Po loňském úspěchu Ozvěn 
Festivalu krátkých filmů Praha, jsme se 
rozhodli do  programu festivalu zařadit 
výrazně více filmové tvorby. V  nepo-
slední řadě bychom byli rádi, kdyby se 
do  Majálesu v  plné míře zapojili i  naši 
kolegové, vysokoškolští studenti. I pro-
to se některá část programu objeví 
přímo v  prostorech kampusu Jihočes-
ké univerzity. Sledujte náš web a Face-
book, již brzy Vám začneme odhalovat 
konkrétní jména z programu. 

Kdy: 6. – 11. května 2013

Kde: centrum Českých Budějovic, 

Sokolský ostrov, kampus Jču

co: Budějovický Majáles 2013

za kolik: zadara!
Text: Jakub Axman

Foto: Budějovický Majáles

Spotřeba vína v Česku rok co rok stoupá, 
a proto se ptám: Jsou všichni konzumen-
ti vína opravdoví gurmáni nebo pijí, co 
jim zrovna padne pod ruku? 
 Na  jednu stranu by se ve víně chtěli 
vyznat asi všichni, pokud tedy nepatříte 
ke  skalním pivařům, kteří nám propí-
jí přední žebříčky v  EU, ale když stojíte 
před regálem s  nepřeberným množ-
stvím všemožných značek, na kterých je 
do jedné cedulka „ VÍNO ROKU“, nakonec 
se vzdáte a stejně sáhnete po notoricky 
známé značce a nikdy nezkusíte nic no-
vého. 
 A  co takhle navštívit nějaký útulný 
vinný sklípek či stáčírnu, kde vám ochot-
ně poradí a dají i okoštovat? To ale může 
být pro mnoho Čechů velký problém. 
Nechci všechny házet do jednoho pytle, 
ale co se týče nás chudých studentů, gur-
mánství je pro nás těžký luxus. Buket kra-
bicáku za dvacku poznáme, i kdyby nás 
o  půlnoci vzbudili, a  když přijde na  mí-

chání staré dobré „houby“, poměr vína 
a koly zvládneme od oka jedna radost. 
 Napsat článek o  tom, kde koupit 
levně dobré víno, není jen tak. I  přesto, 
že skoro v  každé ulici najdete stáčírnu 
kvalitního vína, většina lidí zamíří radě-
ji do  supermarketu. Tento „zlozvyk“ se 
rozmohl především u dobře si vyděláva-
jících lidí, kteří jsou pohodlní na  to, aby 
vyhledali kvalitní sklípek, a  jdou do  su-
permarketu pro lahev jen proslulého, 
třeba i  nedobrého vína za  nehoráznou 
sumu, místo aby si koupili kvalitní české 
víno od místních výrobců. 
 Takže na  závěr: být znalý vinař zna-
mená víc, než jen rozeznat bílé od  čer-
veného. Zahoďte krabicové víno a  su-
permarketové cenové trháky a  zavítejte 
do nejbližší stáčírny. Finančně to nevyjde 
o moc dráž, za to Vaše chuťové pohárky 
se Vám budou klanět…

Text:  Kristina Řežábková 
Foto: Stock Vault, Net

Oslavení sladké osmnáctky, tedy toho, 
že si už konečně můžu koupit punč le-
gálně, můžu někoho zažalovat nebo se 
můžu vdát, stálo v mé narozeninové po-
zvánce. Tyhle rádoby úžasné věci, které 
už konečně můžu, jsem si cucala z prstu 
asi čtvrt hodiny. Copak je ta osmnáctka 
vážně tak úžasná, tak „sladká“? 
 Dívám se například do  nabídky 
letních dovolených. Dvoulůžkový po-
koj kdesi v  Itálii pro dva dospělé stojí 
čtyři desítky tisíc, ovšem s  tím, že dítě 
do osmnácti let má pobyt zdarma. Sice 
nevím, kam si nebožák v noci lehne, ale 
kdo by na  dovolené zadara chtěl spát, 
že?
 A  tak jsem se z  trucu rozhodla 
na  dovolené nejezdit. Stačí si doma 
otevřít mrazák, vyndat ruskou, italskou 
nebo třeba „mrožovskou“ zmrzlinu, na-
pustit si vanu vodou, osolit si ji a  vylít 
do ní akvárko plné písku (kdo preferuje 
Chorvatsko, tak kamení), korálů, me-
dúz, ježků a  kdo má rád něco pohyb-
livějšího, tak přidá kraba. Proč vlastně 
jezdit tisíce kilometrů někam k  moři? 
(Mimochodem, jestli vám nevyhovuje 
vana, slyšela jsem, že medúzy jsou už 
i ve Vltavě! Jupí!)
 Pořád se vám ta osmnáctka nezdá 
dostatečně „sladká“? 
 Nedávno mi přišel dopis z  banky. 
Můj zákonný zástupce prý už nemůže 
manipulovat s  mými penězi na  účtu. 
Bezvááá! Ale prý mám přijít a  vyřídit 
nějaké papírování. Kde jsou mí zákon-
ní zástupci, když je teď potřebuju? Je 
mi přece teprve osmnáct; nedohlédnu 
přes složitě napsané smlouvy, neznám 
bankovní terminologii, to jejich slovíč-
kaření. Nevěřím bankovním poradcům; 
mám problém i se smlouvavými prodej-
ci ryb na ulici. 
 Moje naivní a  paranoidní povaha 
za  mě nakonec rozhodla. Asi zavolám 
do  Tv products a  koupím si ten divný 
odsávací vak na oblečení. Potom do něj 
vložím všechny peníze ze svého konta, 
vyberu je po stovkách, pro skvělý pocit 
z  toho, že jich je hodně a  strčím pod 
matraci. Hotovo. Já vám dám bankovní 

poradci, já vám dám „podepsat pár pa-
pírů“!
 Málem bych zapomněla. A co tolik 
proklamované „zakázané ovoce“? 
„Do  18 jsem nepil,“ napsal jeden můj 
facebookový přítel na svou zeď.  Existují 
ale naopak i  mladí lidé, kteří si v  osm-
nácti uvědomí, že legálně už to není 
ono, a  v  osmnácti pít přestanou? Ne-
vím. Ale takoví, kteří jsou prostě zbabělí, 
rozhodně jsou.
 Nebylo ještě ani deset večer, když 
jsme s  kamarádkou seděly v  kavárně, 
koukaly na  zasněžené náměstí, měly 
chuť se zahřát něčím jiným než kafem, 
které jsme pily celý večer – a  vlastně 
i  celý rok. „Já bych si tak dala horkou 
hrušku!“ přečetla si kámoška nabídku 
na  baru (poprvé v  životě jsem zazna-
menala, že existuje i alkoholická horká 
hruška). „Myslíš, že by mi ji přinesli?“ 
podívala se na  mě zoufale. „Určitě jo,“ 
snažila jsem se ji povzbudit, aby zkusila 
štěstí… Tak co, vybrat si náhodu nebo 
trapas…? 
 Bohužel jsme si jako dva malí „sra-
bíci“ stejně objednaly už asi páté kafe. 
Sedmnáct je vážně zoufalý věk. Nechá-
pu, proč nikdo nepočítá měsíce, kdy 
člověk plaval v  děloze, z  toho kafe se 
nám dělalo už špatně… 
 Nezbývá než dodat, že ten můj FB 
kamarád, co do 18 nepil, vlastně tak tro-
chu kecal. Nakonec z  něj totiž vylezlo, 
že si dal novoroční předsevzetí nepít… 
a vydrželo mu do 18. ledna. 
Ano, osmnáctka je fajn, protože staré 
věci dál pokračují a nějaké nové (teore-
ticky) začnou. Ale občas stačí být prostě 
trochu kreativní a  žádný věk není pro 
člověka překážkou…

Text: Martina Mašková

Hezkej dům? Nevim.
Alžběta Šubrtová 

Je sladká osmnáctka 
opravdu tak sladká?

Budějovický majáles 2013

IN VINO VERITAS
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Pecha Kucha je projekt, jehož cílem 
je seznamovat lidi, kteří se zajímají  
o  architekturu, design, výtvarné 
umění apod. Vznikl v  Japonsku  
a probíhá po celém světě. 

Markéta Ptáková

Když se člověk o  víkendu probu-
dí v  poledne, ne uplně ve  formě,  
a  napadne ho, že má hlad, nemá  
v tu chvíli moc na výběr. V lednici nic 
není, do obchodu je to daleko. A tak 
nezbývá než si v  asijský restauraci, 
kterou má člověk za  rohem nechat 
doporučit nějakou tamní specialitu, 
asijskou kachnu 15ti chutí - Pecha 
kucha

Martin Fulín

Pecha kucha je kačena na  sladko. 
To se prostě vezme kačena, a  hodí 
se do trouby s broskvema. Nebo tak 
nějak. Občas se zaleje i medem.

Jan Červ

Otevírám Word, začínám psát první slova, 
ale jakožto studentce čtvrtého ročníku 
gymnázia se mi zároveň už zase začínají 
honit hlavou myšlenky na  budoucnost. 
Dostanu se na vysokou? Dokážu si potom 
sehnat práci? Co ze mě jednou bude? 
Přesně tuhle nejistotu asi před pár lety 
prožíval Jakub Hussar – sedmadvacetiletý 
režisér, bývalý redaktor Vedneměsíčníku 
a tvůrce kampaně Vladimíra Franze. Jiný-
mi slovy – zářný příklad člověka, který se 
těchto myšlenek přestal bát a  přeměnil 
své sny ve  skutečnost. Velkou inspirací 
v  uměleckých začátcích budoucího ab-
solventa Filmové akademie Miroslava 
Ondříčka se stal žánr science fiction. To 
dokazují například krátké filmy, jež vznikly 
pod záštitou tvůrčí skupiny Trinity Pictu-
res, jejímž spoluzakladatelem je právě Ja-
kub Hussar a jejichž tvorbu dnes můžeme 
shlédnout například na youtube.
 Už mám za  sebou první odstavec 
a cítím se jaksi motivovaněji. Zvlášť když 
pomyslím na to, že se možná Jakub taky 
před pár lety trápil s  tím, co má vzkázat 
čtenářům Vedneměsíčníku a  nyní už 
se nebojí vystoupit ani před televizní-
mi kamerami a  fotografy. Jeho jméno 
se v  médiích za  poslední dobu vysky-
tovalo častěji než kdy dřív a  také bylo 
spojováno s  potenciální hlavou státu 
Vladimírem Franzem. Jakub totiž půl 
roku usilovně pracoval na  jeho kampani  
a  i  přesto, že kandidát nezvítězil, dají se 
výsledky považovat za obrovský úspěch. 
Právě proto bych se s  vámi ráda poděli-
la o  pár slov s  tímto člověkem. Ne kvůli 
tomu, abyste hned začali tvořit prezi-
dentské kampaně či velkofilmy, ale abys-
te vypnuli ten zatracený facebook a začali 
se soustředit na to, co vás baví, a co vám 
jde.

Dokázal by ses čtenářům sám předsta-
vit jednou větou? 
Nadšenecký blázen, který se stále a do-
kola s  vervou vrhá do  těch největších 
protiúkolů.  
Jako redaktorku VDM by mě zajímalo, 
co jsi dřív rád psal? 
Od  pěti let dělám comics, napsal jsem 
také bezpočet povídek a krátkých 
scénářů. Obecně mě vždy próza bavila 
více než publicistika. Když už jsem se jí 
ale věnoval, psal jsem se zájmem přede-
vším články o kinematografii.  
A jak ses vůbec dostal k VDM? 
Přes Martina Volného, našeho učitele 
společenskovědního semináře. Bez něj 
by VDM rozhodně nikdy nevznikl!  
Co tě nejvíce bavilo na studiu na gym-
názia Jírovcova? 
Jednoznačně lidi. Bylo to úžasných osm 
let, během kterých jsme se po  osob-
nostní stránce vysoustružili do konečné 
podoby. Jsem rád, že mě pan ředitel 
Lichtenberg nakonec nevyhodil, i když 
byly chvíle, kdy k tomu asi neměl daleko 
(smích). 
Jak vznikala kampaň Vladimíra Franze? 
Velice spontánně. Nápad na  sebe 
od  července rychle nabaloval další 
a další lidi. Celá akce vznikla na popud 
toho, že se celé přímé volbě prezidenta 
zoufale nedostávalo kvalitních a nestra-
nických občanských kandidátů.
Jak vzpomínáš na  tvé první setkání  
s Vladimírem Franzem? 
Do  restaurace U  Tučňáka přišel člo-
věk, který mi během dvou hodin nalil 
do hlavy tolik informací, že bych je ne-
pochytil ani za čtvrt roku ve škole. 
Jaká byla tvá reakce, když ses dozvě-
děl, že V. F. nepostupuje do  druhého 
kola voleb?

Smířlivá. Lid rozhodl. Ono ale i těch ne-
celých 7% lze považovat za neskutečný 
úspěch. Doteď mě mrazí z  pocitu, že  
s  naší myšlenkou souznělo více než 
350  000 občanů této země. Řada Če-
chů šla tehdy dokonce poprvé k urnám 
a neskutečně si to užívali.  
A teď zpět k filmu. Co je nového v Trini-
ty Pictures?   
Coby členové Trinity Pictures nadále 
vzájemně spolupracujeme na celé řadě 
projektů. Nové krátké filmy ale nechys-
táme, je totiž na čase postoupit o úro-
veň výše. Nyní zvolna začínají první 
přípravné práce na scénáři pro celove-
černí film. Bude to náročné, čeká nás 
běh na dlouhou trať. 
K  jakému známému filmu bys přirov-

nal studium na  Filmové akademii Mi-
roslava Ondříčka?
Zajímavá otázka. Bylo by to asi něco 
mezi Trhákem, Super 8 a Mostem u Re-
magenu. 
Jaký je vlastně tvůj oblíbený film? 
Je jich celá řada a bylo by nefér vypích-
nout jen jeden. Namátkou tedy: Aki-
ra, Lepší Zítřek 2, Excalibur, Star Wars:  
A  New Hope, OldBoy, Trainspotting  
a celá řada dalších... 
A  nakonec - co považuješ za  svůj nej-
větší životní úspěch? 
Že mám okolo sebe tolik úžasných my-
slících tvorů, se kterými je radost praco-
vat i trávit volný čas. 

Text: Markéta Dadáková
Foto: Zdeněk Šmída

Pražská kapela NANO vznikla v  roce 
2010 a o rok déle vyrazila vstříc podiím 
českých (i moravských) klubů. Kapela je 
skládačkou členů ze čtyř různých forma-
cí. Za mikrofon a syntetizátor se postavila 
půvabná Marquet z Basta Fidel, ke kyta-
ře Hadži z uskupení Panama, basu si vzal 
na starost Květák z Prague Ska Conspi-
racy a k bicím se posadil Matouš z Pin-
king Shears. Celá tahle banda svůj zrod 
spojila s nahráním desky, které finišovalo 
v  druhé polovině roku 2012. Samotné-
ho vydání se fanoušci dočkali 20. října.  
A  pokud nepatříte mezi šťastlivce, kteří 
jej slyšeli, dopřejte si alespoň pár dozvu-
ků v následujících rádcích.
 Do poslechu desky vás vtáhne hned 
úvodní skladba Don´t Care, ve  kte-
ré vynikne hlavní přednost zpěvačky 
Marquet – a  to její hlas. Ovšem nejsou 
to pouze sólové kreace, nýbrž se v  této 
písni svými hlasivkami zapojuje hned 
několik členů. Následuje více elektronic-
ky zaměřená Sober. Opět vás nenechá 
v klidu sedět a budete mít neustále ten-
denci ze sebe dostat onu energii, která 
do  vás vstupuje pouhým poslechem. 
Baby Will You Go With Me? Zvládne-
te odolat nebo podlehnete této výzvě? 
Obávám se, že není možnost odolat. 
Snad v příštích životech. Lehce klidnější 
je v pořadí čtvrtá skladba, která nese po-
jmenování po labuti. Jednoduše a pros-
tě Swan. Opět trochu více kytarová věc. 
Avšak v  pojetí NANO více kytarová ne-
znamená to, že uslyšíte celou píseň jen 
kytaru. Zvuky syntetizátoru nejsou ani 
zde zcela upozaděny a jedna z hlavních 
linek na nich stojí. Ovšem i tak si někteří 

nevšimnou jejich užití. Následuje trochu 
více úderná skladba aneb Holding the 
Time. Přijde vám, že NANO nedokáží ani 
na  chvíli zpomalit nebo snad úplně za-
stavit? Remember Me - šestá v  pořadí 
vás vyvede z  omylu. Velmi ladně zkro-
cená energie ve  tříminutové stopě vás 
doslova utvrdí v tom, že stojí za hřích si 
sednout a na chvíli opustit všední shon 
při poslechu 2am Bedroom Songs! Jak se 
blíží deska ke konci, postupně se začínají 
některé náměty až nápadně podobat. In 
Bones již není tak originální jako většina 
předchozích. Poslední zbytky originality 
se však nedají upřít předposlední sklad-
bě s názvem Walk Away. Poklidné české 
country s prvky indie-rockového proudu 
se projevilo až zde. Naštěstí poprvé a na-
posledy. Jak se nepovedla předposled-
ní skladba, tak se povedla ta poslední. 
NANO dalo do  poslední Do  I  opravdu 
vše. Píseň tak krásně uzavírá celé velmi 
povedené debutní album.
 Pokud se vám zdá, že již váš ži-
vot nebude mít cenu, dokud si desku 
2am Bedroom Songs neposlechne-
te, nesmutněte. Můžete si ji stáhnout 
na  BandZone kapely NANO! Věřím, že 
vás její poslech tak naplní, že obětujete  
i  nějakou tu kačku a  přispějete jim 
na  účet uvedený hned pod odkazem. 
Nezbývá než dodat, že až si budete číst 
tyto řádky, bude již po  koncertě NANO 
ve  Velbloudu. Zde vystoupí 21. února 
spolu se švýcarskou  kapelou Delilahs. 
Kdo tam nebudete, nelitujte, třeba se 
NANO objeví v květnu na Majálesu.

Text: Jakub Axman
Foto: archiv NANO

Možná už jste slyšeli o elektro-house Djs 
VEIT B, kteří se čím dál tím častěji obje-
vují v českobudějovických klubech. Toto 
sourozenecké duo Adam a Vít Veitovi se 
od  roku 2011, zapsalo svou producent-
skou činností do širšího povědomí pub-
lika. Jejich hudba pobízí k tanci a nabízí 
návštěvníkům klubů něco „nového“.

Co vás vedlo k  tomu založit si tento 
projekt?

Vítek: Jeden čas jsem pořád něco skládal, 
vymýšlel a brácha začal škemrat, že chce 
taky. A tak jsme spojili síly a vznikl tento 
projekt.

Proč zrovna takový žánr? Jak jste se 
k němu dostali?

Vítek: Protože je to naše oblíbená muzika 
a nakoplo nás to, že tady v Česku chybí.

Adam: Tudle subkulturu jsme vlastně na-
šli díky našemu kamarádovi ze střední. 
Fotil pro jeden nezávislej lifestylovej ča-
sopis. Mimo jiné fotil i Dje Tvykse, který 
má rádiový pořad Vibrátor se současnou 

evropskou klubovou hudbou. Tam jsme 
objevili nový hudební styl, pro nás do té 
doby neznámý.

A proč stojí za doporučení? Jak byste 
na něj nalákali?

Vítek: Nejhorší je, že se lidi nenechávají 
moc nalákat. Chodí většinou na jistotu.

Adam: Navíc myslíme, že tato hudba je 
v českých luzích a hájích stále nová. Po-
dle nás je ta muzika příjemná na poslech, 
a  když se člověk dokáže zaposlouchat 
do  jednotlivých rytmů a  zvuků, neusly-
ší jen to ohrané „tuc tuc tuc“. Podařilo 
se nám udělat nový projekt s  klubem 
Kredance v  Českých Budějovicích, kam 
budeme zvát současné hudební produ-
centy.

Vítek: A celé to zaobalujeme názvem Pi-
kador, který vychází z lokální českobudě-
jovické přezdívky pro párek v rohlíku. Ur-
čitě se přijďte podívat, bude to stát za to!

Text: Anna Kárníková
Foto: archiv VEiT B

včera vedneměsíčník,
dnes prezidentská 
kampaň. co přijde zítra?

   veIT B

nano - 2am Bedroom Songs
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„Jsou plakáty růžové jako nemluvňata, 
z jiných vane dech smrti, některé jakoby 
utekly z karnevalu, smějí se nebo varují, 
a  jsou ještě jiné. Němé. A  těch si nikdo 
nevšimne. Mají cenu jen potištěného 
papíru. Jsou plakáty veselé a modré jako 
nebe, některé se tváří cizokrajně, jiné již 
dávno vyšly z  módy. Všechny jsou tady 
a  těžko bychom si dovedli představit 

život bez nich.“ tak popsal rozličnost fil-
mových plakátů jeden z  předních  čes-
kých grafiků a  tvůrců filmových plakátů 
Karel Vaca. A stejně pestrá byla i výstava 
Ááách - Československý filmový plakát 
1959 – 1989, kterou si na  letošní zimu 
připravil Wortnerův dům Alšovy jiho-
české galerie (k vidění byla do 3. února). 
 O  této době se může hovořit i  ja- 

ko o „zlaté“ éře plakátové tvorby a  vů-
bec užitého umění u  nás. Užité umění 
představovalo v  té době jedno z  mála 
uměleckého odvětví, které tvůrcům 
poskytovalo možnost obživy, proto se 
mu věnovala velká část nejvýznamněj-
ších výtvarných umělců. Umělci nebyli 
svazování nutnostní zobrazit hlavní po-
stavu filmu. Měli možnost volně zná-
zornit téma filmu a  uplatnit zde svůj 
osobitý výtvarný projev. Do  tvorby pla-
kátů ovšem zasahovaly i  nově vznikající 

směry, jako například pop-art, lettris-
mus nebo abstraktní expresionismus.  
 Tvůrcovým úkolem bylo vytvořit ta-
kový plakát, aby vzbudil v  divákovi zá-
jem a zachoval se v  jeho paměti. Dobrý 
plakát měl vyvolávat emoce, dráždit  
a  nutit k  zamyšlení. Za  tímto účelem se 
hodně experimentovalo a  hledaly se 
nové originální postupy. Na samotné vý-
stavě bylo možno vidět velké množství 
různých kombinací grafických metod – 
od  kresby přes koláž až k  fotomontáži. 

Proto můžeme o vystavených plakátech 
mluvit jako o  uměleckých dílech. Nešlo 
totiž pouze o  způsob, jak na  film upo-
zornit. Na rozdíl od stylu smýšlení, který 
v  současné plakátové tvorbě převládá. 
 Ten, kdo v úplynulých dvou měsících 
navštívil Wortnerův dům, mohl spatřit 
díla autorů Jiřího Balcara, Zdeňka Kapla-
na nebo Karla Teissiga. Za zmíňku určitě 
také stojí Zdeněk Ziegler a jeho vystavené 
plakáty k filmům jako třeba Přísně tajné, 
oceněné čestným uznáním Typomundus 
v Motrealu roku 1964, Markéta Lazarová 
nebo Kočár do Vídně. Ziegler také tvořil 
pro Hitchcockovy filmy Psycho a  Ptáci, 
vystaven byl ale pouze první jmenovaný. 
 Ovšem plakát k hororu Ptáci byl také 
k  vidění, a  to od  autora Josefa Vyleťala. 
Ve  Vyleťalovo dílech se nejčastěji obje-
vují surrealistické náměty. Jeho malby 
vystavené v  Barceloně byly dokonce 
obdivovány v dopise od samotného Sal-
vadora Dalího. V  neposlední řadě bych 
ráda zmínila Milana Grygara a jeho plakát 
k zfilmovanému románu Milana Kundery 
Žert nebo jeden jednoduchý, ale o  to 
více působivý pro film Když padá listí. 
 Výstavu Ááách - Československý 
filmový plakát 1959 – 1989 pořádala 
Alšova jihočeská galerie ve  spolupráci 
s  obchodem Terryho ponožky majícím 
ve  své sbírce přes 12 tisíc filmových 
plakátů. Slavnostního zahájení provozu 
v  roce 2005 se zúčastnil i  režisér Terry 
Gilliam, člen legendární skupiny Monty 
Python a  původce jména obchodu. Při 
této příležitosti věnoval obchodu svou 
ponožku, která je i s věnovaním vystave-
na před obchodem.

Text: Kristýna Padrtová
Foto: Archiv AJG

Únor a březen
s oscarovými 
favority 
i bezduchými 
akčňáky
 Únor se nám pomalu přelévá do své 
druhé poloviny a to samozřejmě zname-
ná, že se největší filmový svátek roku, 
předávání Oscarů, nezadržitelně blíží. 
Čeští distributoři se tedy snaží dohnat 
resty a  na  poslední chvíli nám nabízejí 
několik oscarových favoritů. 
 Láska Michaela Hanekeho rozhodně 
není film, na  který byste měli vzít svůj 
protějšek při romantické valentýnské 
schůzce, přestože má u  nás premiéru 
právě 14. února. Příběh o postarším muži, 
který se musí vyrovnat s  neodvratnou 
smrtí své manželky je podáván velmi mi-
nimalisticky a bez velkých srdceryvných 
či dojemných scén. O to více na vás ale 
zapůsobí mrazivá atmosféra. Návštěva 

kina je tudíž až trochu masochistickou 
zkušeností, kterou lze doporučit pouze 
filmovým fajnšmekrům. Akademii ale 
film dozajista zaujal, o čemž svědčí i fakt, 
že se Láska bude ucházet o sošku nejen 
v kategorii Nejlepší cizojazyčný film, ale 
dokonce i  v  kategorii nejvýznamnější – 
může vyhrát i ocenění za celkově Nejlep-
ší film. 
 Pokud se na Lásku vydáte a psychic-
ky vás odrovná, můžete plynule přejít 
do  dalšího sálu na  Terapii Láskou. Ne-
tradiční lovestory dvou lehce psychicky 
narušených jedinců staví především 
na  skvělých hereckých výkonech hlav-
ních představitelů – Bradleyho Coopera  
 a Jennifer Lawrence. Jednu z vedlejších 
rolí si vystřihl Robert De Niro, obsazení 
je tedy skutečně hvězdné. Do  kina roz-
hodně zajděte, ale pozor na  přehnaná 
očekávání, která by ve vás mohla vyvo-
lat oslavné recenze. Dle mého názoru se 
nejedná o vyložený skvost, Terapie Lás-
kou je “jen“ velmi povedeným příběhem 
ze života. 
 Režisérka Kathryn Bigelow si zlatou 
sošku za režii odnesla před tři lety za sní-
mek Smrt čeká všude. Teď má opět šanci 
zabodovat s thrillerem 30 minut po půl-
noci. Nápad natočit film o  elitních vo-
jenských jednotkách CIA, které pořádají 
hon na Usámu bin Ládina, se zrodil ještě 
v  době, kdy byl nejhledanější terorista 
planety na  živu. Když pak došlo k  Usá-
movu dopadení, měla režisérka pro svůj 
film vysněný závěr. 30 minut po půlno-
ci údajně ztvárňuje dopadení bin Ládina 
tak věrohodně, že v  ústředí CIA způso-
bilo menší skandál, poněvadž některé 
informace z této akce měly zůstat přísně 
tajné. 
 Mnohem méně náročnou zábavu 
bez oscarových ambicí vám poskytne 
Jeníček a  Mařenka: Lovci čarodějnic. 
Krvavá vyvražďovačka, která původní 

předlohu viděla jen z  rychlíku, cílí spíše 
na  teenagery, kteří lační po  krvi. Jeden 
uživatel na  ČSFD film shrnul následují-
cím způsobem: „Film rychle ubíhá, pořád 
tam stříká krev a sou tam hustý zbraně.“ 
Víc asi není třeba dodávat. 
 Trochu sofistikovanější akční zábavu 
snad nabídne Smrtonosná past: Opět 
v akci. Bruce Willis nestárne a do Ruska 
v tomto díle nesmrtelné série rozhodně 
nejede na dovolenou. 
 Budete mít možnost zajít na  Hos-
titele, sci-fi z  blízké budoucnosti  
o  neviditelných parazitech, kteří proni-
kají do lidských těl a ovládají mysl člově-
ka. Hlavní role se ujala stoupající, teprve 
osmnáctiletá hvězda Saoirse Ronan, kte-
rou jste mohli vidět například v Pokání, 
Pevném poutu nebo Hanně. Přestože 
knihu napsala mnohými nenáviděná 
Stephenie Meyer (ano, autorka série 
Stmívání), tak film vypadá velmi slib-
ně. Mimo jiné proto, že režisér Andrew 
Nicol má na  kontě skvělé snímky jako 
Obchodník se smrtí (aneb pamatujete si 
na ty doby, kdy Nicholas Cage ještě uměl 
hrát?) a neotřelé sci-fi Vyměřený čas. 
 Po  dlouhé době do  českých kin při-
chází pořádný horor. Mama od  španěl-
ského režiséra Andresa Muschiettiho má 
všechno, co by měl správný film tohoto 
žánru mít – děsivé děti, tajemný dům  
a pořádné lekačky. 
 A nakonec to nejlepší – v rámci Pro-
jektu 100 budete mít možnost zhléd-
nout jednu z  filmových klasik. Do  kin 
se totiž vrací Tenkrát na  Západě, snad 
nejslavnější filmový western. A to je pří-
ležitost, kterou si žádný fanoušek nesmí 
nechat ujít! Zajděte si do  kina, pohodl-
ně se usaďte, zaposlouchejte se do tónů 
hudby Ennia Morriconeho a  užijte si 
na velkém plátně jeden z nejznámějších 
příběhů z Divokého západu. 

Text: Kateřina Dvořáková

Coursera.org: nový směr ve vzdělávání.
Vzdělání chtivým lidem se otevřela dal-
ší vrátka, jak se dostat k  novým vědo-
mostem. Je to zdarma, studovat může 
téměř kdokoliv nad osmnáct let a v na-
bídce je mnoho oborů. Navíc se jedná  
o novou a do jisté míry i experimentální 
cestu vzdělávání lidí. 
 Projekt vymysleli profesoři Daphne 
Koller a Andrew Ng ze Stanfordské uni-
verzity. Zjednodušeně řečeno se jedná 
o  výuku prostřednictvím online kurzů. 

Vizí profesorů je stránka, která poskytu-
je lidem kvalitní vzdělání - celosvětově  
a to i těm, kteří na skutečné vysoké ško-
ly nemají prostředky.
 Průběh studia je následující: po re-
gistraci se studentovi otevře přístup 
do sekce daného kurzu, kde najde pře-
devším přednášky - videa. Pochopení 
látky se průběžně ověřuje pomocí tes-
tů. Případné dotazy či technické problé-
my lze řešit na  interním fóru. Na  konci 
kurzu má student možnost podstoupit 

test, kterým když úspěšně projde, obdr-
ží certifikát o jeho absolvování. 
 V současné chvíli je do projektu při-
hlášeno celkem 33 univerzit a to včetně 
takových jako Stanford, Princeton či Co-
lumbia University. Velké množství uni-
verzit znamená i  velké množství kurzů 
a  široký oborový záběr. Jsou dostupné 
kurzy od  kvantové fyziky, programo-
vání až po  moderní poezii a  filosofii. 
Celkem je na výběr ze 120 kurzů, které 
trvají v rozmezí 4-12 týdnů.
 Vzhledem k místu vzniku, většinové 
participaci amerických univerzit a celo-
světovým ambicím je pochopitelné, že 
valná většina kurzů je v angličtině. Dnes 
to samozřejmě není až takový problém, 
přesto projekt s jazykovou bariérou po-
čítá, a tak je studentům umožněno při-

kládat k  přednáškám překlady do  rod-
ných jazyků. Prý se objevuje i čeština.
Určitým problémem je zatím ne úplně 
vyřešený business plán. Autoři nevědí, 
jak s  projektem naložit, aby jej uživili, 
protože s přísunem sponzorských darů 
jako doposud natrvalo počítat nemo-
hou. Zatím se spekuluje o dvou způso-
bech. Prvním je zobrazování reklamy, 
druhý počítá se zpoplatněním závěreč-
ných certifikátů - řádově desítky dolarů 
za každý. 
 Určitě je to zajímavý projekt a nyní 
je ve  fázi, kdy skutečně stojí za  to se  
o  něj zajímat. Vše zatím funguje bez 
problémů, je to zdarma a s dobře nasta-
veným standardem kvality. Jak se tyto 
veličiny budou vyvíjet dál, můžeme jen 
hádat.

Osobní zkušenost
 Já osobně jsem se o projektu dozvě-
děl od  kamarádky, dal jsem si adresu 
do záložek s tím, že se na to možná kouk-
nu. Nakonec jsem se na  stránky prokli-
kal během jednoho večera a  rozhodnul 
jsem se, že se na  nějaký kurz přihlásím. 
Registrace proběhla úspěšně a s myšlen-
kou „hodinka dvě denně není problém“ 
jsem byl zvědavý, jak mi to půjde. Ptáte 
se jak? Skončil jsem u  druhého videa, 
které jsem viděl ještě v den registrace. Už 
je to čtrnáct dní a  ještě jsem nepokročil 
k třetímu. Nenechte se ošálit, je to dřina. 
A je o to větší, že studijní nasazení je jen 
a jen na vás samotných. Takže případné 
registrování zvažte lépe než já. Přeji hod-
ně štěstí.

Text: Matěj Malecha

Ááách – to je krásný plakát!
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Kresba: Emma Vrbová

Romantická noc

Měli jsme celej život před sebou, byli jsme mladý, 
nosili jsme vytahaný svetry, na nohou glády.

Všechno prej bylo před náma…

Včera jsme sice složili maturitu, 
ovšem dneska už nás budí do práce
v jedný továrně zazobaných Britů.

Mě moje nová práce docela bavila,
tebe možná ze začátku taky. 
Jenže pak – o přestávkách na kafe (každý od jinýho stolu)
jsme z okna sledovali ptáky 

a záviděli jim křídla 
a rozhled
a nadhled
a hlavně ty spousty jídla. 

Potvrdil by Tantalos,
jaká muka jsme zažívali, 
hladoví, při pohledu pod ruce…
Ach, jak my jen byli zoufalí! 

Já plnila croissanty božskou čokoládou,
ty jsi do balíčků přidával samolepky.
Nenáviděla jsem každý pohled na ně, každý dotek…
Žádný mastný obludy, byly krásně hebký. 

Nezapomenu na ten den,
kdy jsem musela zůstat do noci 
a dodělávat, co jsem zase nestihla.
Ano, toužila jsem po pomoci.

Neptal ses, 
jestli mi můžeš pomoct.
Neptal ses.
Vždyť přece nešlo o moc, 

říkal jsi později.
Přesto. Neptal ses…
Zkrátka jsi zůstal,
ani jsi nehles, 

sednul sis vedle mě
a prostě plnil už po stý 
další croissant čokoládou, která v tý zimě
mrzla jako naše prsty. 

Snili jsme pak spolu, že jednou
všichni ještě uvidí, 
až budeme jako ti poletující ptáci venku
který serou na lidi. 
      

Martina Mašková

Povzdech nad kádrem

Tvrdí nám pán Exupery
- ústy Malého prince
že krásu nelze očima spatřit,
že od toho je srdce.
uznejme, že On byl kádr,
byť tohle je nesmysl,
kam by s tímhle pane Antoine,
došel všechen průmysl.
všichni samozřejmě víme,
co básník chtěl povědět,
ta kniha je víc než metafora,
pro takto těžce smutný svět.
Nelze pouze z krásy žít.
To jsou prázdné chvíle.
Je lepší být  obezřetný,
nenosit ty hloupé brýle.
    
  Václav Alexa

Můj strážný anděl

Svým strážným andělem
Pohrdám
Říkám mu:
,,Kdes byl, když jsem zakopl a udělal si otřes mozku?“
A on se vždycky posadí na vrchní hranu otevřených dveří
A zapálí si
,,Neměl bys kouřit“ povídám
,,Umřeš mi na rakovinu, anděli“
Kouká
,,I když to by vlastně bylo přesně ono
 - kluk, kterýmu strážnýho anděla zabilo kouření“
Zhluboka potáhne a teatrálně vydechne kouř mým směrem
Vyhodí špaček cigarety do vzduchu a odfoukne ho přes celý pokoj 
dvěma rychlými pohyby křídel
,,Víš ty co?“
,,No..?“
,,Máš pravdu, pojďme něco dělat“
        
 Pouziboy

Zbytečně

Ztratila jsem klíč od místnosti.
Zhasínám.
Nikdy nevybijeme své zlosti?
Procitám.

Ze snů si stavíme hráz jako malí.
Unikám.
Hlavně si rezervovat stání!
Znovu se ptám.

„Mám se podívat na realitu?“
Nikomu netleskám.
Růžové brýle zpět do krytu.
S klidem (se) odevzdám.
   A. K.
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Stopovali jste někdy? Nebo jste to ještě 
nevyzkoušeli? Máte toto téma spojené 
se zavražděnými stopařkami nebo jste 
stopovat prostě nikdy nijak nepotřebo-
vali a nechtěli? Občas je přeci fajn, zasta-
ví-li vám někdo, když čekáte na zastávce 
a autobus nikde! A co vydat se na delší 
trasu? Třeba do země, kam jste chtěli jet, 
ale neměli jste na  to dostatečné finan-
ce? Nemyslíte, že je to možné? Ale je. I já 
jsem autostop minulý rok v létě využila.
 Náš cíl byl Francie. Chtěli jsme na-
vštívit čtyři místa: Duna du Pyla(nej-
vyšší duna v  Evropě), Lurdy, komplet-
ně zachovalé opevnění- Carcassonne  
a  malebné město Avignon. Začali jsme 
na  okraji Paříže, kam jsme dojeli přes 
spolujízdu za  směšné peníze. Podivné 
místo. Byla noc a  vedle nás stála hos-
poda, na jejíž střeše se točil mlýn, který 
vydával podivné zvuky a  blikal. Trochu 
mne to děsilo. Přespali jsme v  keřích  
a ráno jsme odtud jeli pryč vlakem, pro-
tože v blízkosti nebyla žádná silnice, kte-
rá by navazovala na námi požadovanou 
dálnici.
 Vystoupili jsme v  menším měs-
tě, našli správné místo a  započali naši 
cestu. Jako první nás nabral milý pán  
a pak další a další lidé, až jsme se dostali 
k  blízkosti dálnice, která vedla směrem 
na  Bordeaux. Měli jsme štěstí a  brzy 
jsme se ocitli na dálnici. Tam se dá sto-
povat jen u odpočívadel, kde není těžké 
sehnat vodu a  řidiče, kteří vás vezmou 
na delší trasu.
 Slunce pálilo a  my jsme dychtivě 
čekali, až nám někdo zastaví. A dočkali 
jsme se. Vzal nás starší pán, jehož man-
želka, jak jsme se dozvěděli, byla Ruska 

a  jeho děti jezdí do  Česka občas hrát 
hokej. Odvezl nás pěkný kus cesty a stihl 
toho dost odvyprávět. Měli jsme radost. 
Dokud jsme na něj nezamávali, auto ne-
odjelo a  já nezjistila, že nemám mobil. 
Vypadl mi z kapsy. Nedalo se ale nic dě-
lat, jeli jsme dál. 
 Ještě ten den jsme se dostali do pří-
mořského městečka Arcachon. Lepší 
dovolenou by si člověk vybrat nemo-
hl. Bylo tam nádherně. Výhled na  širé 
moře, pěkné domy s  modrými okeni-
cemi a  vůně moře. V  blízkosti tohoto 
města byla i písečná duna, kterou jsme 
měli v plánu navštívit. S krosnou se ale 
po idylických místech nechodí tak dovo-
lenkově jako ostatním. Duna du Pyla je 
opravdu nádherné místo, neuvěřitelný 
úkaz, který byste si s  Francií nikdy ne-
spojili. Ale my jsme se rozhodli vyjít až 
nahoru, nejdál od  turistické pozornosti 
a  přespat tam. Věřte mi, že od  té doby 
proklínám písek, obzvlášť kopce písku. 
Není nic namáhavější než jít do  kopce, 
kde se vám pod každým krokem propa-
dají nohy. 
 Dál jsme stopovali do  Lurd, města, 
kde se údajně zjevila Panna Marie. Ne-
zapomenutelný byl barevný karavan 
Skotů, který nás nabral kousek od duny. 
Hned potom jsme zastavili kabriolet, 
ve  kterém seděl chlapík, co měl rád 
podobnou hudbu jako my a tak si zajel 
až do  centra Lurd, odkud se následně 
nemohl dostat, protože se to tam hem-
ží všemi těmi, co věří. Bylo to zvláštní 
procházet se tím městem. Na  každém 
rohu svatý obrázek nebo staří lidé, co se 
belhali o hůlkách a věřili v zázrak. Panna 
Marie se údajně zjevila na skále, která je 

kousek u  města. Když jsme byli v  blíz-
kosti toho místa, pocítila jsem něco, co 
mne znepokojovalo. Jakoby i  na  mne 
dolehla posvátnost tohoto místa. Proto 
jsem měla radost, když jsme se chystali 
na  cestu do  Carcassonne, kam jsem si 
přála se podívat ze všeho nejvíc.
 Carcassonne je rozhodně největ-
ší městské opevnění, v  které jsem kdy 
byla. Vypadá jako pohádkový hrad ob-
klopený řekou. Vevnitř jsou kejklíři, živá 
hudba a dobové obchody. Když jsme se 
pokochali neuvěřitelným a nejzachova-
lejším středověkým pevnostním měs-
tem, věděli jsme, že je před námi náš 
poslední cíl ve Francii. A to Avignon. 
 Udělali jsme si pauzu u  Středozem-
ního moře v Narbonne, kam nás odvezl 
muž, řvoucí na  kohosi, že už ho nemi-
luje, a já se trochu bála, že zatočí jinam 
než má. Naštěstí jsme se ale dostali tam, 
kam jsme potřebovali, a zjistili, že večer 
se na  pláži koná jakási diskotéka, které 
jsme se omylem zúčastnili.
 Pokračovali jsme až k našemu vysně-
nému Avignonu. Je to opravdu magické, 
starobylé město, kam jsme dojeli zrovna 
v  době známého festivalu. Celé město 
žilo. Na  každém rohu muzikant, street 
art nebo fronty před kiny a  divadly. Se 
smutkem v  srdci jsem odtud odjížděla, 
protože nebyl čas si vše prohlédnout. 
Ani ten Avignonský most.
 Už jsme pomalu mířili domů a já za-
čala chápat francouzský nacionalismus. 
Mají hory, oceán i  moře, lesy i  písečné 
duny. A když o tom mluví, i když nerozu-
míme, je příjemné to poslouchat. Další 
naše zastávka byla Ženeva.
 Ve Švýcarsku se už tak rychle nesto-

povalo. Dokonce nás zastavila i policejní 
hlídka. Všude byly hory a  jediná komu-
nikativní řidička nám vyprávěla o  tra-
dičních švýcarských jídlech v momentu, 
když jsme pociťovali ten největší hlad. 
Prohlídli jsme si Ženevské jezero a chys-
tali se omrknout i Matterhorn.
 Jeden z  nejvtipnějších momentů 
nastal, když jsme byli ve  vesnici pod 
Matterhornem, odkud mohou jezdit 
jen elektrická auta, která většina lidí ne-
vlastní. Smáli jsme se tomu, natáhli ruku 
a  po  pár vteřinách nám zastavilo auto, 
s  volantem na  opačné straně a  křikem 
mladých Angličanů-„ I´m not fucking 
kidding you, I have an electric car“. Tak 
jsme se dostali na  Matterhorn. Odtud 
jsme jeli přes serpentýny, s  výhledem 
na  překrásné vrcholky hor a  cestami, 
které nebyly příliš frekventované.
 Ta cesta se nám nevyplatila, protože 
jsme potom čekali, téměř u rakouských 

hranic, hodiny na  jedoucí auto. Když 
nám konečně jedno zastavilo, zavezlo 
nás k  rakouským hranicím, kde jsme 
chtěli přespat. Ale jakmile jsem viděla 
na  kontejneru nápis „speciální zavírá-
ní pro medvědy“, nehodlala jsem v  té 
pohraniční vesnici zůstat ani vteřinu. 
Už byla tma a  jakékoliv vozidlo nikde. 
Jenom jsem uslyšela zvuk čehokoliv, 
stoupla jsem si do silnice a skákala. Asi 
to zabralo, protože jediné auto, které 
projelo za tu věčnost strašlivého čekání, 
doopravdy zastavilo. 
 Rakousko. Odtud už to šlo snadno. 
Dostali jsme se na dálnici a tam nás vzal 
podnikatel, který měl podobnou ces-
tu jako my. Dostopovali jsme až domů. 
Po dvou týdnech, zhruba 2000 km. Una-
vení a plní zážitků. A na mne čekal doma 
vzkaz, že můj mobil se vrací z  Francie. 
Neskutečné.

Text a foto: Anna Kárníková 

Když se řekne Balkán, většině lidí se 
vybaví především Řecko. Ostatní země 
zůstávají poněkud ve  stínu a  přitom 
mají dost co nabídnout. Já jsem strávil 
čtrnáct dní v Makedonii a musím říct, že 
mě okouzlila.
 Obyvatelstvo je většinou přívěti-
vé, jakožto balkánský národ se Make-
donci stále usmívají. Nejčastější větou, 
kterou uslyšíte, je „ňemám probléma“.  
A skutečně to tak je. Makedonci jsou při 
řešení problémů neskutečně kreativní. 
Uvedu příklad: jeden den jsme se byli 
podívat do  kaňonu Matka, kde byla 
domluvená projížďka kaňonem na  lo-
dích. Když jsme přišli, bylo nám řečeno, 
že (nejmenovaná česká energetická) 
společnost, která vlastní přehradu, 
se rozhodla upustit vodu o  tři metry  
a nikomu to neřekla. Kvůli tomu nebylo 
možné nastoupit na  loď na  obvyklém 
místě, a  tak pánové naskákali na  lodě  
a  vytvořili provizorní molo o  kus dál 
proti proudu. Zkrátka, ňemá probléma.
 V zemi je silně zastoupeno křesťan-
ství a islám – některé oblasti jsou vylo-
ženě muslimské. Kromě návštěv mešit 

jsme však nebyli nuceni jakkoliv se při-
způsobovat. 
 Měnou je zde Makedonský denár.  
Při placení lze zjistit orientačně částku 
v korunách vydělením ceny v denárech 
dvěma. 
 V hlavním městě Skopje není třeba 
se dlouho zdržovat, prohlídka toho nej-
zajímavějšího se dá zvládnout během 
necelého dne. Celá Skopje se neustále 
rekonstruuje a to již od roku 1963, kdy 
jí zasáhlo zemětřesení, které celé měs-
to téměř srovnalo se zemí. Nejvýmluv-
nějším dokladem této události je staré, 
polozbořené nádraží, na  kterém jsou 
dodnes hodiny ukazující čas zkázy.
 Při prohlídkách měst nelze vy-
píchnout nějaké významné památky, 
opulentní chrámy či obrovité paláco-
vé komplexy tu prostě nejsou. Snad 
jedině Makedonium - pomník obětem 
Ilindenského povstání v Kruševu se stal 
masovým poutním místem, zejména 
pro Makedonce. Přesto je procházka 
městy příjemným zážitkem, cestou lze 
vidět především různé kostelíky či me-
šity, občas nějaké lázně. V každém vět-

ším městě se také vyplatí navštívit trhy. 
Zejména čerstvé ovoce a  med tu mají 
za velmi příjemné ceny.
 Spíše než památky má Makedo-
nie krásnou přírodu. Zejména národní 
park Šar Planina nabízí spoustu vrcho-
lů, na  které lze bezpečně vystoupat 
po dobře značených cestách. Pro větší 
bezpečnost je možnost pronajmout si 
tzv. gajdy, tedy horské průvodce. Při 
chození přírodou je třeba dávat pozor 
na  hady – zejména místní z  nich mají 
obrovský respekt. Mají zde dva druhy, 
z  toho jeden je jedovatý pro všechny  
a druhý pro lidi do cca 60 kg. 
 Ačkoliv Makedonie nemá přístup 
k  moři, mají zde jakousi riviéru, a  to 
na  březích Ohridského jezera. To leží 
na  jihozápadní hranici s Albánií. S ním 

sousedí ještě jezero Prespaské, které je 
položeno o něco výš a od Ohridského 
jej dělí vápencové pohoří národního 
parku Galichica. Prespaská voda proté-
ká tímto pohořím, filtruje se od  nečis-
tot a vtéká do Ohridského jezera. Díky 
tomu je ohridská voda azurově modrá 
a  křišťálově čistá – jako u  moře. Celé 
jezero je proto obehnáno hotely, což 
ještě umocňuje přímořskou atmosféru.
 Nakonec ještě něco k  jídlům. Ná-
rodní jídlo se jmenuje tavče gravče  
a  jsou to vlastně v misce zapečené fa-
zole. Bohužel jsem si je nestihl dát, tak-
že nevím, jak to chutná. V  Makedonii 
milují saláty a umějí je opravdu dobře, 
proto byste je neměli vynechat. Ale 
pozor! Makedonci většinou salát pova-
žují za předkrm, takže vám jej přinesou 

první a další jídlo vám nedonesou, do-
kud salát nesníte. Jako rychlou svačinu 
si lze koupit burek, což je listové těsto 
plněné masem, sýrem, tvarohem či bez 
náplně. Většinou se prodává ve  formě 
jakéhosi „hada“, ale lze jej sehnat i jako 
normální koláč.
 Toto je velmi zkrácené vyprávění. 
Toho, co by se dalo popisovat, je samo-
zřejmě mnohem víc, ale to by pak ten-
to článek nabýval již rozměrů brožury. 
Makedonie je země, ve  které je toho 
hodně k  vidění a  to jak z  přírodních 
krás, tak památek. Účelem tohoto člán-
ku ale není poučovat, nýbrž navnadit 
vás na  krásy zastrčené zemičky, která 
neprávem zůstává trochu stranou zá-
jmu turistů.

Text a foto: Matěj Malecha

Křížem krážem Francií

makedonie – neznámá perla evropy
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 Hastings 
– velká Británie
Když se řekne Anglie, všem se asi vy-
baví majestátní Londýn, spisovatelští 
velikáni a  útulné, cihlové domy. Já 
však nebudu psát o trhácích Velké Bri-
tánie, ale o malebném městečku, leží-
cího u  Atlantiku – Hastings. Nejdříve 
pár údajů: Hastings se nachází na po-
břeží jižní Anglie v  hrabství Východní 
Sussex, žije zde přibližně 87 000 oby-
vatel. První zmínky se datují do 8. sto-
letí, město je známé především bitvou 
o Anglii – tzv. bitva u Hastings. 
 Hastings je jedno z  nejkrásněj-
ších měst, co jsem navštívila. Je zde 
mnoho kulturních akcí, skvělé spoje-
ní s  hlavním městem, nebo pobřež-
ním letoviskem Brightonem, takže  

si sem určitě naplánujte výlet. 
 Do  Hastings jsem jela se svou 

třídou na  poznávací zájezd. Cesta tr-
vala celých dvacet čtyři hodin. Přijeli 

jsme do  přístavního městečka Dover 
a  hned jsme navštívili Dover Castle – 
impozantní hrad. Jsou zde také pod-
zemní chodby, které byly využívány 
za druhé světové války. Z Doveru jsme 
vyrazili do Hastings. Byli jsme přiděle-
ni k rodinám a odvezeni k nim domů. 
Domy jsou skoro všechny stejné – cih-
lové, malé, uvnitř vlhké, ale kouzelné. 
Naše rodina byla skvělá, velmi ko-
munikativní, jako většina Angličanů. 
Snažili se s námi mluvit, tak, abychom 
všemu rozuměli. Zato jejich pokrmy 
nebyly tak slavné. Ale jiný kraj…
 Pamatuji si, že jsem se šla tajně 
s  kamarádkou projít po  městě. Už  
se stmívalo a  moře tiše šumělo. Šly 
jsme kolem pláže a nikde nikdo nebyl.  
Sedly jsme si na  písek a  naslouchaly 
šumu moře. Nikdy nezapomenu na   
ten pocit, který jsem zažívala. Cítila 
jsem se poprvé zcela volná. Byla jsem  
v  cizím městě, daleko od  domova 

a užívala si atmosféru toho okamžiku. 
 Druhý den jsme navštívili Seven 
Sisters – skupinu útesů nad Atlanti-
kem. Prošli jsme i  samotný Hastings 
a musím říct, že je krásný a získá si vás 
svou bezprostředností. Najdete zde 
mnoho módních butiků a různých mu-
zeí, nebo muzeum s čajovými sadami, 
či muzeum cukrovinek, kde si můžete 
hned nějakou koupit.
 Jelikož Hastings leží u  Atlantiku, 
vane zde čerstvý vítr a v létě se může-
te i  zchladit. To ale už musí být teplé 
léto, protože teploty se zde celoročně 
pohybují kolem 12°C a dosti často prší. 
Lidé naštěstí nejsou tak chladní. Mohu 
říct, že jsou velmi milí a  sympatičtí. 
Na ulici se vám nevyhýbají, ale s rados-
tí vám pomohou.
 Hastings stojí za  návštěvu, nejen 
kvůli historii města, ale i  díky jeho 
kouzlu a schopnosti získat si vás.

Text a foto: Monika Dušková

Nejdřív polibek na  obě tváře, přezout 
do  tanečních střevíců, sálem se roze-
zní teskná melodie a  sobotní milon-
ga může začít. Jde o  slavnostní večer 
milovníků argentinského tanga, tan-
ce z  kolébky vášnivého Buenos Aires 
konce 19. století, tehdy vroucího kotle 
různých světových kultur. Tento tanec 
pronikli do českého prostředí a našlo si 
bohatou přízeň. Tentokrát se ale nevy-
učuje, jako každou jinou sobotu od 19 
do  21 hodin; přibližně dvacet taneční-
ků dnes přišlo na volnou zábavu, která 
je naplánována minimálně do  půlnoci. 
Běžné oblečení na  trénink skládající 
se z  kalhot a  něčeho navrch nahradily 
krásné večerní šaty a kalhoty s puky.
 Běloruský taneční mistr Igor Sitchuk 
vyzývá na  začátku postupně všech-
ny dámy v  sále ke  krátkému tanci, to 
na oslavu svých narozenin. „Tango bylo 
původně tancem imigrantů a  přístav-
ních dělníků, kteří za něj dokonce platili 
ženám,“ říká mi při ochotném vysvět-

lování základních kroků charismatický 
muž, který učí tango v  Českých Budě-
jovicích již více než půl roku. „Prostituce 
byla tenkrát, když tango vznikalo, zaká-
zaná, tanec ovšem ne,“ usmívá se. Jak 
dodává, argentinské tango je založeno 
na komunikaci mezi partnery, souznění 
v  pohybu, v  tanci, který je vždy svého 
druhu improvizací, kterou ovlivňuje 
momentální naladění tanečníků a  také 
to, jaké dvě osobnosti se právě na par-
ketu setkají, jakým „jazykem“ spolu bu-
dou mluvit.
 Spousta tanečníků má při plavbě 
parketem zavřené oči, zejména ženy 
(tangery) – jejich úlohou je tady reago-
vat citlivě na  podněty partnera, který 
tanec vede. Což není vůbec jednoduchá 
souhra, a  i když to při prvním pohledu 
na  lehce a  sebejistě se pohybující pár 
vůbec nevypadá, tango je docela dřina, 
celoživotní výzva pro všechna „zlome-
ná srdce“, jimž tento krásný a v něčem 
přece melancholický tanec lásky patří. 

Ne nadarmo se také říká, že argentinské 
tango si za koníček nevyberete – ono si 
samo během života najde vás.
 Sympatická parta tangueros se 
schází každý sobotní večer v  sále v pa-
tře nad nejen tanečním prostorem Kre-
dance v  Riegrově ulici. „Je tady lepší 
povrch pro tancování, hladké parkety 
oproti betonové podlaze dole, proto 
jsme se sem zezdola přesunuli,“ odů-
vodňuje Yvetta Zemanová, která před-
vádí taneční figury společně s  Igorem 
Sitchukem.
 Mezi tanečníky argentinského tan-
ga může v kteroukoli sobotu za symbo-
lický poplatek 50 Kč za  pronájem sálu 
samozřejmě přijít každý, koho oslovuje 
specifický rytmus a nálada tance, který 
je však možná něčím víc než „jen“ tan-
cem, večerní aktivitou, ale je samotným 
postojem k  životu, způsobem bytí. Ta-
nec, který mohou tančit čtyři nohy, ale 
vždy jen jedno srdce.

Text a foto: Tereza Pavelcová

Palec nahoru nebo zdvižený prostředníček?

argentinské tango: Tanec pro čtyři nohy a jedno srdce

V  nádrži došel benzín a  v  kapse 
zase drobné na  bus, co teď? Situ- 
ace se zdá být nezvratně ztracenou, 
avšak zapomněli jsme ještě na  jed-
no řešení, v  současné zmotorizované 
době, kdy už pomalu nemáme kam 
zaparkovat své n-té auto sice poněkud 
romantické, ale stále funguje. V  jakém 
způsobu dopravy stačí jen jedna ruka 
a  trocha trpělivosti... při stopování. 
O  jarních prázdninách jsem stopovala 
poprvé a věřte mi, v budějických trolej-
busech ve špičce jsem si za čtvrt hodiny 
stačila zničit víc nervů než za celou ces-
tu Budějice – Brno. Stopem. N e b u d u 
vám nic nalhávat, romantická předsta-
va cesty za  dobrodružstvím či nutkavá 
touha poznávat nové lidi nebyl ten pr-
votní impulz, jenž mě inspiroval k  brz-
kému rannímu vstávání a  vyčkávání  
u silnice s nataženou rukou. Možná tro-
chu. Ale k cestě, jež jsem podnikla, mě 
spíš motivovala moje hipsterská pe-
něženka, která byla prázdná už dávno 
předtím, než to bylo cool. A  abych se 
nebála a  uposlechla varování mé ma-
minky, vzala jsem si s  sebou mužský 
doprovod. Dvojicím ve  složení dívka  
a kluk prý totiž zastavují řidiči nejčastě-
ji, jak jsem si mohla večer před cestou 
vygooglit.   
 Je šest hodin ráno a já stojím na Ru-
dolfově u silnice vedoucí směrem Brno. 
Pouliční osvětlení  je rozbité a tak už pár 
dlouhých minut sleduji oranžově blika-
jící epileptikovu hrozbu. Že mě to bude 
čekat ještě další hodinu jsem nevěděla 

a dál s úsměvem
držela naivně cedu-
li „BRNO“. Dám vám 
cennou radu do  za-
čátků. Klidně vstaňte 
pozdějc, ale  hlavně 
nedržte žádnou ce-
duli.   
 A tak jsem tam stála ješ-
tě hodinu s cedulí, a když už 

jsem ji začala rezignovaně zandávat 
a sedala si na zastávku, zastavilo první 
auto. 
 Sympaťák mě a  můj doprovod do-

vezl na Starou hlínu, což sice nebylo 
úplně Brno, ale stoprocentní po-

krok se zkrátka nedal popřít. 
Opravdu překvapivé věci nás 

ale teprve čekaly. 
 Na  Staré hlíně jsme 

vystoupili z auta, ušli 
pár kroků a  spíš 

jen z  legrace 
zvedli palce na-

horu. 

A  jako zázračnou silou začalo zastavo-
vat druhé auto! 
 Tentokrát seděl za  volantem mistr 
kung-fu s  dlouhým copem a  ve  svém 
malém autíčku nás vezl zase o kus dál 
– tentokrát do Jindřichova Hradce. Kdo 
se alespoň trochu vyzná na mapě, vytu-
ší, že jsme už pomalu, ale jistě směřova-
li naši cestu k vysněnému Šalingradu. 
 Cesta však byla ještě dlouhá, před 
námi pár stovek zatím nezdolaných  
kilometrů a  blížící se sněhové  
mraky. Počasí nebylo dvakrát přející 
na rozdíl od řidičů, kteří se asi ráno roz-
hodli udělat pár dobrých skutků. 

Nejdelší prodleva mezi dvěma auty 
byla totiž asi 20 minut, kdy nám cizí  
a velice drzý stopař obsadil náš stopo-
vací plac. Přidám tedy hned další radu 
– nikdy nestopujte vedle cizích stopařů. 
 To je tak nemístné jako kdybyste se-
brali dítěti lízátko a  potom brutálně 
zavraždili jeho matku. Ale vše nakonec 
dopadlo dobře, další auto zastavilo  
a  my se v  euforickém záchvatu dostali 
až do Brna. Naše skóre bylo 8 řidičů za  
5 hodin. A vzpomínky navždy.
 

Text: Markéta Dadáková  
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 POSLEDNÍ SLOVO 

Lid porazil českého obamu

Volby skončily a levicoví politici na všech 
úrovních se okamžitě začali pomyslně 
poplácávat po  ramenou a  podkuřovat 
lidu, jakou to projevil moudrost a  vy-
spělost a  nenechal se zmanipulovat 
neobjektivními a  zaprodanými médii  
a kulturní frontou samozvanců a ztros-
kotanců.
No, nevím. Lidu stačilo předhodit la-
cinou návnadu v  podobě Sudeťáků  
a jiných cizáků, opepřenou snůškou lží, 
a pěkně si na ní pošmáknul. Jako obvyk-
le. Lid nadává, jak to tu dvacet let jde 
do  kytek a  jak to celou tu dobu Klaus 
hnojí, ale vybral si za nástupce jeho oš-
klivější a  obhroublejší dvojče. Lid volá 
po  pozitivní změně, ale volí negativní 
kontinuitu.
Komunistům se otevřela vrátka na kra-
jích, aby příště mohli do vlády vjet sla-
vobránou, ale když si někdo dovolí upo-
zornit, že stalinističtí bolševici do slušné 
společnosti prostě nepatří, je ukřičen 
a  zasypán urážkami a  lživě osočován. 
A lid tomu tleská a přidává se ke křiku, 
protože přeci máme tu „demogracii“  
a se živly je třeba zatočit a kdo to nechá-
pe, je fašoun nebo zmanipulované dítě, 

co se ve  škole učí zfalšovanou historii. 
Vůdci lidu přece potřebují klid na práci. 
(A  k  té historii se časem určitě propra-
cují.)
Pro „Karlovy“ příznivce je však i prohra 
pozitivním výsledkem. Jejich kandidát 
nebude muset zklamat obamovsky pře-
hnaná očekávání, k čemuž by zákonitě 
při reálném výkonu funkce došlo. Aura 
zůstává neporušená. A  vzedmutá vlna 
podpory příslušníkovi tak nenáviděné-
ho živočišného druhu, jakým jsou politi-
ci, dává naději pro budoucnost navzdo-
ry dílčím neúspěchům.
Stejnou naději udržují i ti, kteří se v kra-
jích nesmířili s  návratem komunistů 
k moci. Naději, že snad časem lid nahra-
dí lidé.

Milan Brabec
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Půl roku jsem bydlel v Praze, a ač je krásná, jako město pro 
studium mě dost zklamala. Tehdy jsem snil o  místě, kde  
v  kavárně nebudu jen člověk zabírající místo někomu, kdo 
by platil eury, kde nejezdí tramvaje plné nasraných lidí, ale 
šaliny plné usměvavých studentek. Podle toho, co mi vyprá-
věli kamarádi, jsem od Brna očekával hodně – a musím říct, 
že se má očekávání naplnila. V  Brně jsou lidé mnohem víc 
uvolnění, prostě bodří Moraváci, co mají místo metra vinné 
sklepy a startují den místo joggingu štamprlí slivovice. Brno 
navíc doslova žije studenty – zatímco v centru Prahy jsem si 
připadal tak nějak „navíc“, v Brně jsem mezi svými. Pivo tu stojí 
lehce přes dvacku, všude jsou stánky s rychlým občerstvením, 
hospoda na každém rohu – prostě studentské město. V Brně 
(nebo chcete-li po vzoru místních v Brnu) taky kvete kávová 
kultura – v centru jsou desítky kaváren a díky vlivu konkurence 
všechny vaří dobrou kávu. Skvělá věc je také to, jak se na Brně 
podepisuje přítomnost studentů každodenními drobnostmi, 

které člověka potěší, ať už se jedná o  lidi hrající křídou piš-
kvorky na  dlaždicích Moravského náměstí, jezdící na  kánoi 
v kašně, nebo slavnou kouřící značku „parkování jen s povole-
ním SS“. To vše jsou věci, které se jistě stávají i v Praze, jen jsem 
je jaksi nikdy během čtyřicetiminutové cesty ze svého pod-
zemního kolejního pokoje do betonové budovy mé alma ma-
ter nepotkal. Brno má určitě i své nevýhody – například cesta 
vlakem trvající čtyři a  půl hodiny není žádný med. Ovšem 
za sebe mohu říct, že mnohem raději jezdím půl dne do Brna, 
abych mohl být zbylých 14 dní spokojený, než abych strávil 
o 2 hodiny méně cestou do města, kde se mi jako studentovi 
moc nelíbí. Na druhou stranu znám řadu lidí, kteří jsou v Pra-
ze naprosto spokojení. Asi bych každému při rozhodování  
o vysoké škole doporučil, ať se do obou měst zajede na pár 
dnů podívat. Stejně si nakonec vybere Brno, jestli není blbej, 
nebo snob...

Text: Ladislav Zibura

Po minulé plesové sezóně jsem si mysle-
la, že šatům s širokou sukní dávno odzvo-
nilo. Během prvního loňského maturit-
ního plesu jsem s údivem (ale rozhodně 
ne v  záporném slova smyslu) zjistila, že 
většina maturantek má sukni rovnou  
a splývavou. Říkala jsem si, že jde pouze 
o náhodu, ale na dalším maturáku to bylo 
stejné, nadýchané šaty nosilo maximálně 
pět až sedm hlavních hvězd večera.
 Ale co se stalo s širokými sukněmi? Že 
by se i  na  plesech projevila vlna ženské 
emancipace a  slečny již nesnily o  prin-
ceznovských šatech a o tom, že na plese 
potkají kouzelného prince, který je vysvo-
bodí z dračích spárů maturity? Anebo že 

by si raději přály stát se v lehounkých ša-
tičkách rozevláteho střihu (absinthovou) 
vílou? Sama tento trend „zužování“ doce-
la chápu. Už jen z praktického hlediska je 
lepší mít úzké šaty (přece jenom kabinky 
na dámských toaletách bývají dost malé).
 Letošní plesová sezóna je ovšem 
na  široké šaty bohatší. Rozhodně jsem 
viděla víc „princezen“ než loni, i  když to 
může být způsobeno pouze výběrem na-
vštívených maturitních plesů. Vypozoro-
vala jsem, že maturantky z gymnázií mají 
nadýchané a bohaté šaty v oblibě méně, 
než studentky například zemědělek nebo 
obchodek. 
Některé gymnazistky se nebály a na svůj 

ples si oblékly opravdu originální kousky. 
Je fakt, že by bylo téměř nemožné vzít si 
takové šaty na klasický ples, ale já ty ma-
turitní nepokládám za plesy jako takové. 
Čím dál tím víc mi připadá, že jde jen  
o  jednu velkou party zabalenou do  ja-
kého si „plesového“ obalu, aby se mohli 
přijít podívat i rodiče.
 Přesto všechno mě vždy baví pozo-
rovat různorodost, barevnost a  větší či 
menší originalitu rób, proplétající se mezi 
sebou při slavnostním nástupu. A  už 
teď se těším, jaké kousky se předvedou 
na  těch plesech, které jsou ještě před 
námi.

Text a foto: Kristýna Padrtová

věci, co mě štvou…
Salám Vysočina, výroba salámu byla zahájena v  roce 1967. 
Záměrem bylo vyrobit identický výrobek jako je uherský sa-
lám, ale tepelně opracovaný. Podle normy se salám Vysočina 
vyráběl z těchto ingrediencí (na 1000 kg hotového výrobku):

 předsolené hovězí maso zadní výrobní zbavené karabáčku, 
 tvrdých šlach a povrchového loje: 420 kg
 předsolené vepřové maso libové zbavené chrupavek: 270 kg
 předsolené vepřové maso výrobní bez kosti: 560 kg
 předsolené hřbetní vepřové sádlo: 170 kg
 mletý pepř.

Salám pro svou oblíbenost začaly vyrábět postupně další ma-
sokombináty.
Becherovka je bylinný alkoholický nápoj, plným názvem Pů-
vodní karlovarská becherovka. Obsahuje karlovarskou vodu, 
kvalitní líh, přírodní cukr a specifickou nahořklou směs asi 32 
bylinek a koření. Byla uvedena na trh v roce 1807. Obsah al-
koholu je 38 procent. Becherovka se pije studená, obvykle sa-
motná, ale může se přidávat i do různých míchaných nápojů.
Díky Miloši, už nikdy si nedám rohlík s  vysočinou. Už nikdy 
nepolknu bylinný likér a to tam je 32 bylinek a koření, zhořkl 
by mi ještě více v ústech.

Text: Kristýna Novotná

Kam se poděly široké sukně?

Praha? Brno!
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