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Vážení čtenáři,
v minulém čísle se s vámi naposledy v roli šéfredaktora loučil Tomáš Erhart, který Vedne-
měsíčník vedl poslední dva roky. Dnes bych vás tedy poprvé rád přivítal jako šéfredaktor 
já. Jakkoli však Tomáš pomyslný štafetový kolík či kapitánskou čepici, chcete-li, předal, 
zachová nám svou přízeň i  nadále, a  pokud jste se stali fandy jeho článků, můžete se 
na ně těšit i napříště. Tato změna ale není změnou poslední. Rád bych v redakci přivítal 
nového člena, Davida Bláhu. Na dva jeho články se můžete těšit už v tomto čísle.
 Jak symbolizuje naše úvodní fotografie, poslední měsíce jsou ve  znamení náhlých 
přívalů deště, strachu a smutku. Jeden z deštivých dnů také zasáhl poslední dva dny Bu-
dějovického Majálesu. Doufám, že i přesto jste si tento jedinečný festival užili stejně jako 
já. Kromě připomenutí některých momentů z Majálesu, se můžete těšit na zajímavé tipy 
kam v létě vyrazit. Pokud preferujete něco v blízkosti Budějovic, koukněte na pozvánku 
na jihočeské hudební festivaly nebo velkolepou výstavu Andyho Warhola, kterou osobně 
představuje ředitel Alšovy jihočeské galerie. Chcete-li vyrazit ještě dál nebo snad máte 
rádi divadlo, film či postavy z  jiných světů, zkuste se naladit na  některé letní, ne zcela 
klasické festivaly, jakými jsou Letní filmová škola v  Uherkém Hradišti, Festival Fantazie 
v Chotěboři i Divadlo evropských regionů v Hradci Králové.
 Neměli bychom ale opomenout naše milované České Budějovice, které nikdy nespí 
a nezahálejí. A tak ani vy nezahálejte a vyrazte 27. a 28. června do ulic podpořit nejen 
místní umělce, kteří se představí již na třetím Buskersfestu. Možná i vás potěší informace 
o plánované přestavbě parku Háječek, které se dočkáme již napřesrok.
 V případě, že místo festivalů a kulturních akcí raději využijete prázdniny k cestování, 
i pro vás tu máme tip: cestopis z malebného italského Milána.
 Protože se nám školní rok chýlí ke konci a všichni se již těšíme na nadcházející prázd-
niny, kdy budeme nabírat energii do dalších deseti měsíců strávených ve škole, rozhodli 
jsme se vybrat básničky na téma „S hlavou v oblacích.“ Nechť vám jsou příjemnou inspi-
rací na nadcházející léto.

Příjemné čtení a pár chvil s Vedneměsíčníkem přeje,
Jakub Axman

Foto: Lucie Sikorová

Kde všude a kdy budou „buskeři“ 
vystupovat?
 Souhrnně by se dalo říct všude, 
protože buskeři si podrobí od 14 do 18  
hodin rovnoměrně celé centrum. 
Na  obou koncích Lannovky budou vy-
stupovat hudebníci. Další dvě místa 
ukrývá park Na  Sadech. Jedno u  fon-
tány, zasvěcené hudbě, a  druhé blíže 
poště, kde obecenstvo budou bavit 
různí performeři a  kejklíři. Divadelní 
scéna vznikne na Piaristickém náměstí, 
zatímco živé sochy, výstavy a  pouliční 
divadla budou oživovat náměstí Pře-
mysla Otakara II. U Jihočeského divadla 
budou vystupovat básníci a spisovatelé 
při sérii autorských čtení a  na  nábřeží 
u Železné panny se bude konat výtvar-
ný workshop. Pro nejmenší organizátoři 
připravili na Sokolském ostrově dětskou 
scénu s  čtením pohádek, divadelními 
vystoupeními a hrami.
Od  18 hodin ve  čtvrtek, respektive 
od  20 hodin v  pátek začíná program 
na velké stagi na Sokolském ostrově.
Kdo vystoupí?
 Těžko říct. V  době uzávěrky nebyli 
všichni vystupující známi. V  tuto chvíli 
jsou k dispozici pouze jména těch, kte-
ří se představí na  velké stagi. Ve  čtvr-
tek zde zahraje například budějovický 

blues-trash Hameln nebo z  Prahy do-
razivší Dřevěné pytlí v  jutových uhlích, 
jejichž experimentální hudba nesnese 
klasifikaci pod hlavičku konkrétního 
žánru, přesto je poslech snesitelný.
 Páteční Sokolský ostrov přinese 
známější jména. Z Brna přijedou Květy 
a Ty Syčáci, z Bechyně Žlutý Fijalky a Bu-
dějovice budou reprezentovat h.USA, 
Strong Coffee a Windigo.
 Pro více informací doporučujeme 
sledovat facebookovou stránku Busker-
sfestu.

Text: Matěj Malecha 
Foto: František Ciml  

Buskersfest 2013: 
českobudějovické ulice zaplní umění
Třetí ročník Buskersfestu, další z rodiny budějovických letních 
festivalů, oživí historické centrum ve  dnech 27. a  28. června. 
Na  dva dny přenese do  kulis města hudbu, divadlo, tanec 
a mnoho dalšího.
 Organizátoři už měli dost českého přesvědčení, že hraní 
na ulici je výsadou žebráků, kteří prosí kolemjdoucí o drobné. 
Chtěli ukázat, že umění předváděné mimo divadla, kluby či ka-
várny má své kouzlo a že se nejedná o nic horšího nebo méně 
zajímavého.
 Protože se festival koná už třetím rokem, pochopitelně ros-
te. Veškerá vystoupení jsou stále zdarma, letos se ale Busker-

sfest poprvé prodloužil na dva dny, během nichž se nejen vě-
domím návštěvníkům, ale i kolemjdoucím či kolemjedoucím, 
představí na  deseti místech po  celém centru Budějovic více 
než sto účinkujících. Celý festival v pátek večer završí vystou-
pení několika kapel na velké stagi na Sokolském ostrově. 
 Ač v západní Evropě je tento druh performance oblíbený 
a najdeme jej v mnohých evropských metropolích, jako je Pa-
říž, Barcelona nebo Londýn, v České republice se takový festi-
val koná pouze v Českých Budějovicích. Pět tisíc návštěvníků 
minulého ročníku ale jasně ukazuje, že i mezi Čechy je o tento 
druh umělecké produkce zájem.

Busking je jakákoliv umělecká 
produkce (hudba, divadlo, panto-

mima) předváděná na ulici. Umělci 
obvykle dostávají honorář v podo-
bě drobných mincí, které jim dávají 

přihlížející. Mnohde 
ve světě není takováto činnost nijak 

regulována, jinde bez patřičných 
povolení hrozí značný finanční 
postih. Vystupující se nazývají 

buskeři. Označení nejspíše pochází 
ze španělského slovesa „buscar“, 

které znamená „hledat“.
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Bojíte se tmy?

„Tak to záleží na  hustotě tmy , 
na  tom co se v  ní ukrývá a  dalších 
faktorech, že? Například sklepní 
tma, která obvykle skrývá basu piv, 
flašku vína, třešňový kompot nebo 
pár milých pavouků se není třeba 
bát, to je tma kamarád. Naopak 
tma zapříčiněná pytlem nasazeným 
na  hlavě, v  momentě kdy nevíte 
kde? jak? proč? ani co? už je jistým 
důvodem k panice.“

  Tomáš Erhart

„Mohu se jí bát víc než světla? Tmy 
se bojím na  záhadných místech, 
ve  snech a  koncích. Je ale asi zá-
bavnější než světlo, zkresluje realitu 
a  spojuji si s  ní pestřejší část dne, 
kdy při rozhovoru s cizím člověkem 
nevidíte vše. Svým způsobem se jí 
tedy bojím, ovšem ne natolik, abych 
se na  ni nepřestávala těšit. Jo, při-
znávám, že zkušenosti s žitím na již-
ním pólu prozatím nemám. Ale! Tam 
by mne alespoň neděsilo postupné 
noční zhasínání v prázdném domě. 
Tma by byla po celý den všude a tá-
zali by se mne teď, jestli se nebojím, 
až přijde světlo.“

Anna Kárníková

„Kromě té, ze které vyskakují vrazi, 
blázni a  úchyláci, se tmy nebojím. 
Navíc, díky světelnému znečištění 
se většina té prvotřídní, husté a ne-
prostupné tmy odstěhovala prý ně-
kam na sever.“

 
Matěj Malecha

Pomalu ale jistě se blíží výstava, o které 
by se dalo mluvit snad i  jako o  jihočes-
ké kulturní události letošního roku. Při 
vyslovení jména Andy Warhol zpozorní 
i  méně kulturně založení lidé, a  pro-
to většině z  vás jistě neunikl fakt, že se 
chystá jeho výstava. Opravdu, od  čer-
vence do září budete mít možnost pro-
hlédnout si některá jeho díla v  Alšově 
jihočeské galerii na  Hluboké. Červenec 
tu máme za  chviku, tak myslím, že je 
na čase vám výstavu i samotného auto-
ra trochu přiblížit a jelikož se kolem celé 
akce vyskytuje několik čísel, představím 
vám ji podle nich.
 První nejvýraznější a asi i nejdůleži-
tější číslo je 60. Už jen to, že tuto číslov-
ku má výstava v názvu, o něčem svědčí. 
Důležitá je hned z  několika důvodů. 
Zaprvé značí šedesátileté výročí zalo-
žení Alšovy jihočeské galerie. Samotná 
výstava „Andy Warhol – Zlatá šedesátá“ 
je stěžejní akce, která proběhne v rámci 
oslav kulatého výročí společně s  jinými 
doprovodnými akcemi. Šedesátka dále 
odkazuje na dobu 60. let – pro Warhola 
to byly nejproduktivnější léta, v kontex-
tu s naší, československou historií může 
jít o ironii s provokativným podtextem.
 Další důležité číslo je 85. Má jít o vel-
kou retrospektivní výstavu k nedožitým 
pětaosmdesátým narozeninám autora. 
Přestože jeho rok narození není úplně 
jasný, nejčastěji se udává 6. srpen 1928. 
Andy Warhol (vlastním jménem Andrew 
Warhola) se narodil v Pittsburghu přistě-
hovalcům, kteří pocházeli z  dnešního 
severovýchodního Slovenska. Studoval 
obor komerční designová tvorba na Car-
negieho technologickém institutu, kte-
rý asolvoval roku 1949 a následovně se 
přestěhoval do  New Yorku, kde začal 
kariéru ilustrátora časopisů a  designera 
reklamních materiálů. 
 Během šedesátých let založil umě-
lecké studio „The Factory“, kde spolu-
pracoval s mnoha dalšími umělci. V této 
době také vytvořil svůj první sítotisk. 
Tato technika se nadále stala jeho oblí-
benou, protože mu umožňovala vytvá-
řet obrazy ve velkém množství.
 Warhol je úzce spjat i  s  rockovou 
skupinou The Velvet Underground. Ne-
jenže je autorem slavného obalu alba 
The Velvet Underground & Nico (výrazný 

žlutý banán, pod kterým se po sloupnu-
tí objeví banán růžový a  oloupaný), ale 
sám byl jeho producentem a údajně to 
byl právě on, kdo kapele navrhl přizvá-

ní zpěvačky Nikdo. Dále navrhoval obal 
desky kapely The Rolling Stones a  vy-
tvořil několik portrétů jejich frontmana 
Micka Jaggera.
 Ale vraťme se k  číslům. Za  zmínku 
stojí i číslo 90. To je minimální počet origi-
nálů, které AJG slibuje. Díla budou zapůj-
čena od soukromých sběratelů a galerií. 
Organizátoři výstavy jednají i  s Múzeem 
moderného umenia Andyho Warhola 
ve  slovenských Medzilaborcích. Odtud 
by mohly být zapůjčené třeba slavné 
Campbellovy polévky – jedna z  největ-
ších chloub Múzea. Dále je v  jednání 
kolekce Marilyn Monroe v základní, zlaté 
a stříbrné variantě. Návštěvnící se ovšem 
určitě můžou těšit na sérii deseti obrazů 
Mao Ce-Tunga nebo obraz Srp a kladivo. 
Budou také vystaveny originály již zmi-
ňovaných obalů desek pro The Rolling 
Stones nebo The Velvet Underground 

a  výstava bude doplněna několika zají-
mavými předměty z Warholovy dílny.
 Jako poslední zmíním číslo 13. Ne-
jenom že jde o Andyho šťastné číslo, ale 

také je to den v  červenci, kdy bude vý-
stava zahájena. Po  předešlém úspěchu 
výstavy Andy Warhol - The Art of PoP 
v bavorském Ambergu galerie doufá, že 
zvučné jméno vzbudí zájem nejenom 
u Jihočechů, ale přiláká i turisty ze zahra-
ničí. Dalším cílem galerie je totiž tímto 
projektem podpořit domácí cestovní 
ruch.
 A proto neváhejte, sedněte o prázd-
ninách na kolo a dejte se po cyklostezce 
směrem na Hlubokou. Kulturní zážitek je 
zaručen a v rámci výstavy si budete moci 
potisknout tričko  warholovským moti-
vem. Navíc uděláte něco pro svoje zdraví 
i pro svůj kraj. A to se vyplatí, ne?
Rozhovor s  ředitelem Alšovy jihočeské 
galerie najdete na čtvrté straně.

Text: Kristýna Padrtová
Foto:  archiv Tate Modern

andy Warhol a jeho zlatá Šedesátá v číslech

Letní dny se neúprosně blíží, prázdniny 
pomalu klepou na dveře a vy ještě neví-
te na  jaký festival se s  přáteli či  rodinou 
vypravíte? Je nejvyšší čas se rozhodnout 
a  zakoupit lístky, protože kdo zaváhá, 
bude muset za  lupeny obětovat několik 
stovek korun navíc. Vím, že v dnešní době 
pestré festivalové nabídky je těžké vybrat 
právě ten správný, a  proto jsem pro vás 
připravila alespoň hrubý výčet letních 
hudebních festivalů tady u nás, v  jižních 
Čechách.
 Začnu s festivalem, kvůli kterému ne-
musíte zdolávat devatero hor a řek, nýbrž 
stačí zamířit k soutoku pouze dvou, a to 
k Malši a Vltavě. Právě v Českých Budějo-
vicích na vodní stagi vystoupí všem zná-
mé Múzy na vodě. Tento festival, navště-
vovaný stovkami lidí, různých věkových 
kategorií, vypluje na  řeku ve  stejném 
termínu již devátým rokem v řadě, 1. – 6. 
července. Tato akce je jako jedna z mála 
zcela zdarma, což ji dělá dobrým otvírá-
kem pro letní výpravy za muzikou.
 Ti z  vás, kteří si potrpí převážně na 
českou hudební scénu, by se měli vypra-
vit na událost s názvem Open Air Music-
Fest Přeštěnice, který se může chlubit 
svým velice nabitým programem. Tento 
velice oblíbený festival pozval hudební 
hvězdy z  Čech, jako jsou David Koller, 
UDG, Prago Union nebo Rybičky 48, ale 
také ze světa, jako například VanillaSky 
či Pipes and Pints. Dle mého názoru si 
fajnšmekr přijde na své. Ceny vstupenek 
se pohybují okolo 600 korun, přičemž je-
jich cena není stálá a  je třeba si pospíšit 
s jejich nákupem. (www.prestenice.cz)
 Pokud dáte přednost před pogo-
váním a  skákáním pod pódiem raději 

pohupování se do  rytmů jemné jazzové 
hudby, jste právě vy vhodným adeptem 
k  návštěvě Žižkova náměstí v  Táboře. 
Přesně tady se totiž koná 14. července 
v rámci Bohemia Jazz Festu vystoupení 
několika kapel, které vás určitě mile pře-
kvapí. Dorazí  do Tábora až z  Holandska, 
ba i dokonce za Spojených Států. Bude to 
stát za to! (www.bohemiajazzfest.cz)
 Další dávkou skvělých hudebních 
zážitků bude všem dobře známý festival 
Mighty Sounds. Jako tradičně, organizá-
toři této táborské akce nešetřili a  nabízí 
návštěvníkům pořádnou nálož kvalitní 
muziky. Tuto akci bych doporučila pře-
vážně nadšencům rockové či punkové 
hudby. Skindred, Anti-flag, The Subways 
nebo Suicidal Tendencies. Řekněte sami - 
není tohle ráj pro uši? Pokud vás program 
mile překvapil, tak neváhejte a  kupte 
lístky za  co nejnižší cenu. (www.mighty-
sounds.cz)
 Neobvyklým, nicméně známým fes-
tivalem je Lipnofest, který nám uzavře 
vlnu červencových akcí. Osmý ročník se 
bude konat ve  dnech 26. – 28. červen-
ce, přičemž první den bude věnovaný 
filmům, promítaným v prvním digitalizo-
vaném kině v  Čechách s  úhlopříčkou 19 
metrů. Následující dny budou věnovány 
koncertům začínajících kapel. Možná si 
řeknete, proč jezdit na  neznámé kapely. 
Ale pozor, zdání může klamat! Právě zná-
mé české kapely jako Pub Animals nebo 
Please The Trees začínaly na  Lipnofestu 
před několika lety. Přijeďte si je poslech-
nout a  podpořit za  symbolickou cenu 
vstupenek ve  výši 150 korun. Věřte, že 
neprohloupíte. (www.lipnofest.com)
 Je třeba podotknout, že téměř všech-

ny hudební žánry byly zastoupeny fesťá-
ky v červenci. Ale mě tu pořád něco chybí. 
Že vám taky? Nebojte! Letos se k  nám, 
do jižních Čech 2. – 3. srpna přesouvá ce-
loevropsky známá akce Let it Roll. Bude 
to velké a  bude to na  celý víkend. Do-
čkat se můžete světově známých špiček 
v dubstepu, jež vám zahrají třeba Netsky 
live, Noisia, Black Sun Empire a  mnoho 
dalších. Výhodou této akce je samozřejmě 
open air s prostorem na camping. Lupeny 
se pohybují ve  stejné cenové relaci jako 
na zimní obobu Liru a to okolo 1000 ko-
run. Opět se opakuje pravidlo - čím dřív 
koupíš, tím víc ušetříš. (www.letitroll.cz)
 Pro milovníky poklidné jazzové hud-
by pod širým nebem, je vhodnou udá-
lostí South Bohemia Jazz Fest, na který 
se můžete těšit ve dnech 10. – 11. srpna 
v Českých Budějovicích. Spojení kvalitní-
ho jazzu s krásami města je téměř vše, co 
si za srpnových teplých večerů přát. Stačí 
vyrazit na Piaristické náměstí a zaposlou-
chat se do  rytmů vystupujících kapel. 

Jestli ale nestihnete program právě v Bu-
dějovicích, tak nezoufejte! Jazz Fest zavítá 
i do dalších jihočeských měst jako třeba 
do Týna nad Vltavou, Třeboně anebo No-
vých Hradů. (www.sbjf.cz)
Blížíme se k  závěru prázdnin, a  proto je 
třeba zakončit slunné dny plné pohody 
tou nejvíce pohodovou akcí. Touto akcí 
bude tradičně Muffin. Jestli jste o  této 
události ještě nikdy neslyšeli, tak se oprav-
du nejedná o gastronomický festival. Jde 
o  unikátní událost v  kempu Mláka, ne-
daleko od Třeboně, konající se 31. srpna. 
Festival je zaměřen na raggae a DnB a je 
velice oblíbený mezi lidmi již několik let. 
Vstupné se pohybuje kolem příjemných 
250 korun včetně parkovného v  kempu. 
(www.facebook.com/muffinfest)
 Doufám, že vám tento velice stručný 
seznam letních festivalů alespoň trochu 
pomohl při vašem výběru. Užijte si prázd-
niny plné muziky!

Text: Kristina Řežábková
Foto: Mighty Sounds

I pouhý podpis 
může pomoci
V 10 městech po celé České repub-
lice se 19. června koná kampaň 
Amnesty International Dopisy v uli-
cích. Jejím cílem je upozornit na pří-
pady diskriminace lidí, kteří se ničím 
neprovinili, a přesto jsou obětí pro-
následování. Studenti 10 českých 
škol nabízí veřejnosti k  podpisu 
dopisy, které Amnesty adresuje úřa-
dům zemí, kde k  porušování práv 
dochází. 
 „S  Amnesty International spo-
lupracuji již třetím rokem. Pokud 
máme opravdu pomoci, musíme za-
čít každý u sebe,“ říká jeden ze stu-
dentů Biskupského gymnázia Jakub 
Chyňava, který kampaň v  Českých 
Budějovicích spoluorganizuje.
 Amnesty International dou-
fá v  účast několika tisíc signatářů. 
„Na  podzimních Dopisech v  ulicích 
2012 se vybralo přes 5000 podpisů, 
na  jarních Dopisech v  ulicích sko-
ro 5000 podpisů,a tak je těch 5000 
takový standard a  náš cíl pro  kaž-
dou akci,“ uvedla Anna Krejčová, ko-
ordinátorka vzdělávacích programů 
na školách.

Text: Martin Volný

LéTO S huDBOu
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„Tmy se nebojím. Právě naopak! Tma 
mi většinou pomáhá nevidět věci, 
co se mi nelíbí a dává mi prostor pro 
mojí fantazii...“

Kristina Řežábková

„Ano, občas se tmy bojím. Hlavně, 
když jsem sama a nevím, co na mě, 
kde číhá. Například, když jdu ve-
čer domů, mám takový divný pocit 
a vždy zrychlím krok. Jen něco šust-
ne nebo se pohne, můžu vyskočit 
z kůže. A při tom ve dne i v noci se 
tady na vesnici nic neděje. Ale i když 
myslím na něco jiného, abych se ne-
bála, moc to nepomáhá. Tma je pro 
mě dost strašidelná, ale zároveň vy-
jadřuje i něco tajemného. A proto se 
jí tolik lidí bojí.“J

Monika Dušková

„Lidé se nebojí tmy, ale toho, co se 
v  ní schovává. A  také toho, co tma 
milosrdně zakrývá.“

Markéta Dadáková

Tento kdysi vyhledávaný kus země 
na  soutoku řek Vltavy a  Malše zůstává 
v povědomí současných obyvatel již jen 
kvůli letnímu kinu. 
 Přitom bývaly doby, kdy Háječek te-
pal životem. Po vypuštění Krumlovské-
ho rybníka roku 1802 netrvalo dlouho 
a nově vzniklá plocha na tehdejší peri-
ferii města se začala zaplňovat. Nejpr-
ve území protínala koněspřežná dráha 
a  nedlouho poté byla východní polo-
vina zastavěna synagogou a  Justičním 
palácem. 
 Vznik parku se datuje k  roku 1925, 
kdy byl založen Výbor pro Háječek. Ten 
na  dně bývalého rybníka vybudoval 
dětské hřiště, malou zoologickou za-
hradu a hudební pavilon, kde se pravi-
delně pořádaly promenádní koncerty. 
Pro svou malebnost se Háječek stal 
oblíbeným místem odpočinku. Ve  30. 
letech kolem budovy planetária vznik-
la dokonce vcelku bohatá botanická 
zahrada, která však byla zdevastována 
během války, kdy objekt hvězdárny ob-
sadilo vojsko.
 Po  válce park postupně zaplnil sta-
dion a  letní kino, což udusilo snahu 
o  obnovu Háječku v  jeho původní po-
době.
 Jediným zdrojem života v parku pak 
bylo kino, definitivní konec promítání 
v roce 2012 však znamenal jeho napros-
té umlčení jako veřejného prostoru. 
Do značné míry to způsobil fakt, že celá 
oblast je vcelku zchátralá a kromě kina 
nemá případnému návštěvníkovi co na-
bídnout.
 Chybějící osvětlení a  zdevastované 
prostředí způsobily, že se z Háječku sta-
la mrtvá zóna Budějovic. To se město 
nyní snaží změnit. 
 Tato snaha ale trpí jistou mírou schi-
zofrenie. Nejdříve město odsouhlasilo 

vznik firemní mateřské školky v prosto-
rách bývalého K-centra, což pro další 
vývoj bude možným problémem. Zá-
roveň investovalo téměř tři milióny ko-
run do rekonstrukce chodníků a kašny. 
A  poté vyhlásila architektonickou sou-
těž, jejíž zadání připouštělo možnost 
demolice celého kina a zásadní přemě-
nu celého parku - což znehodnocuje 
předchozí investice.
 Celkem se vybíralo z  jedenadvaceti 
návrhů. Jednotliví architekti pojali za-
dání různě. Jedna ideová studie z  kina 

zachovává pouze promítací stěnu, jiná 
zas navrhuje propojení Háječku a  So-
kolského ostrova lávkou pro pěší. Každý 
návrh obsahuje svébytný nápad, někte-
ré však působí dojmem nedotaženosti. 
Někteří architekti pracují se současným 
stavem parku a snaží se jej více přizpů-
sobit současným potřebám, jiní volí po-
měrně extrémní cestu demolice celého 
kina, což platí i  pro vítězný návrh. Ten 
počítá s  vybudováním multifunkčního 
amfiteátru, který by v  létě sloužil jako 
kino i  místo pro koncerty či divadla 

pod širým nebem. V zimě by se napustil  
vodou a  proměnil se tak ve  veřejné  
kluziště.
 Prezentaci jednotlivých projektů 
bylo možno navštívit do  28. května 
v  budově kulturního domu Slavie, kde 
byly k dispozici anketní lístky, skrze něž 
se dalo mimo jiné hlasovat o nejlepším 
návrhu. 
 Tři nejlepší projekty můžete najít 
také na webových stránkách města pod 
položkou „Rozvoj města, Plánování“.

Text: Matěj Malecha

Začalo to idylicky. James Harries si stou-
pl s kytarou na náměstí a zpíval. Hlouč-
ky kolem něj se zvětšovaly a zvětšovaly. 
Lidé, do  kterých byste nikdy neřekli, 
že se zastaví u  této hudby, jen zkopr-
něle stáli a  nemohli odejít. Jakoby se 
v každém z nich našel kus neobjevené 
hipísácké duše. Když Harries na  zá-
věr odhodil mikrofon a  zpíval jen tak 
do vzduchu malé holčičce, které cukaly 
koutky, nestalo se jeho představení ký-
čem, ale nadějí, že dobrá nálada se dá 
stále předávat.
  Pak přišla tma, ve které se zmítaly ta-
nečnice v  rytmu ohně. Nestačili jste se 
ani vynadívat na tu nebezpečnou show 
a na naší budějovické kašně se objevilo 
neskutečné promítací plátno, které za-
hájilo jubilejní 10. Majáles!
 První den a  už tak nabitý, naplně-
ný zážitky, co bude dál? A jak si z toho 
pestrého programu mám vybrat? Proč 
nemůžu být na více místech na jednou? 
Plno otazníků, zmatků a  radosti. Hlava 
mi zůstávala stát nad těmi, kteří prohlá-
sili, že tenhle rok tu nic není, zamkli se 
doma a  naštvaní šířili toto „optimistic-
ké“ poselství dál. Známá jména mohou 
i nemusí být zárukou kvality. Co se přijít 
podívat na nepoznané a zjistit, co je to 
vlastně zač? To nezabrala ani Piča z ho-
ven? Myslela jsem, že neznámé spros-
ťárny studenty odjakživa přitahují. Asi 
jsem se mýlila.
 Ovšem má domněnka, že Berlin-
stage byl geniální nápad, byla správ-
ná. Od  charismatického Pascala, který 
navodil temnější atmosféru přes malý 

blešák, kde jste nemuseli složitě hrabat, 
protože bylo vše na očích, až po před-
nášky o  squattingu, grafitti a  DJs, kde 
mluvili zasvěcení lidé, s ochotou zodpo-
vědět vše a předat sami sebe. Nemluvě 
o divadlech, která se hrála taktéž v Kre-
denci. Nikdy jsem neviděla tak zajímavě 
uspořádanou scénu jako u divadla An-
tena a  nezasmála se tolik jako při BU-
RANTEATRU.
 S pátečním Majálesovým průvodem, 
kde studenti tradičně jásali, řvali a  ne-
chávali se unášet davovým nadšením 
ve středu města, přišel ale i déšť. Hlavní 
program na pátek a sobotu byl připra-
ven venku nebo ve stanu. Smůla. Déšť 
nedéšť, kapely hrát budou. Déšť, lidé 
odcházejí a  mnohdy už se na  zbytek 
Majálesu nevracejí. Chyba!
 Přicházejí  poslední dny, kdy se 
Majáles stává doopravdy jiným. S  ori-
ginálními kapelami, kouzlem deště, 
Jägerem za dvacku a hrátkami v blátě 
dostal nezvyklý ráz, který stálo za  to 
zažít. I když si člověk díky nezvyklému 
oplocení mohl připadat jako v zoo, asi 
tam nějaký smysl mělo. 
 Může se zdát, že všechny tyto věty 
srší optimismem, který  byl asi v  tom 
chmurném počasí potřeba. Navíc díky 
skvělým interpretům, kteří měli své 
koncerty mnohdy doplněné i promítá-
ním, byla euforie všude. Nesouhlasíte se 
mnou? Nelíbil se vám tento ročník Ma-
jálesu? Pokud jste se byli podívat každý 
den všude a  neschovávali jste se před 
deštěm, jen těžko vám uvěřím.

Text: Anna Kárníková

Pomalu ale jistě začíná léto a  pokud 
se nám udobří počasí, možná se větši-
na z Vás bude chtít zúčastnit nějakého 
toho letního festivalu. Jestli nebudete 
líní, tak jako míním být letošní léto já, 
okusíte atmosféru hudebních festivalů, 
které jsou svojí pověstí již legendární. 
 Rock for People či Colours Of Ost-
rava ale nejsou jediné možnosti jak se 
přes léto kulturně vzdělávat. Zmiňovat 
již kultovní Mezinárodní filmový festi-
val v  Karlových Varech je nejspíš také 
naprostou zbytečností a  na  Otáčivé 
hlediště musíme jet podpořit naši čino-
hru, operu nebo loutkohru tak či onak. 
Na  seznamu letních „must-do’s“ mi 
tedy zůstává divadelní festival v Hrad-
ci Králové. Pravidelným čtenářům se 
omlouvám, že opět píši pouze a  jen 
o divadle. Nicméně, tato akce je právě 
jakýmsi symbolickým vyvrcholením 
celé sezóny.
 Pro nezasvěcené bych měl zmí-
nit, že festival letos bude již osmnáctý 
ročník, nejde tedy o  žádné začátečnic-
ké pokusy přilákat diváky do  divadel. 
V  samotném Hradci Králové jde již 
o tradici, která nejednou dokázala svůj 
smysl, čemuž nasvědčuje i  fakt, že se 
každoročně účastní divadla téměř ze 
všech oblastí Evropy. Velká část progra-
mu se odehrává v místních prostorách  
Divadla Drak a  Klicperová divadla. Za-
jímavostí je ovšem i produkce, která se 
nespoléhá pouze na kamenná divadla, 
ale i na open air. Soubory hrají některé 
scénky nebo inscenace přímo na  uli-
cích, v uličkách, či tamních parcích.

 Festivalem tudíž doslova žije celé 
město, a  to nejen obrazně. Pouliční 
divadla můžou zaujmout i  leckterého 
kolemjdoucího, který by za normálních 
okolností neprojevil zájem. Právě tato 
dualita mezi klasičtějším „indoor“ a ne-
obvyklým  „outdoor“ divadlem je záru-
kou pestrosti celé události. V  nabídce 
jsou jak profesionální soubory, tak stu-
dentské či ochotnické spolky hrající jen 
pro radost. Zhlédnout můžete jak kla-
sickou činohru, tak alternu či loutkohru, 
která se skoro vždy setká s  úspěchem 
i u těch nejmenších, a tak děti také ne-
přijdou zkrátka. 
 Každý má tedy možnost vidět téměř 
přes 220 představeních. Největším lá-
kadlem by mohla být inscenace Nebez-
pečných vztahů v  podání pařížských 
divadelníků. Pokud stále máte v paměti 
film s  Johnem Malkovichem, měl bych 
zmínit, že právě tento známý herec je 
režisérem představení. Zda-li pak i  on 
navštíví město, se ještě neví. Faktem zů-
stává, že téměř dvě třetiny lístků na fes-
tival je již prodaných.
 Pokud vaše oblíbené divadlo mezi 
21. a  30. červnem nehraje, je Hradec 
Králové jasná volba. Jelikož většina sou-
borů v té době „finišuje“, kruh sezóny se 
tak nádherně uzavírá. Nakonec přece 
jen jde o oslavu jednoho druhu umění 
a  zadostiučinění práce lidí, kteří jsou 
ochotní pracovat v  tak nejisté oblasti 
jako je ta divadelní. Nejspíš to nakonec 
s tou mojí „pomaturitní“ leností nebude 
až tak žhavé a jednu akci navštívím.

Text: Michal Kuboušek

MěSto chce oPRášit zAšLou SLávu háJečku

Divadelní festival 
plný možností 
aneb Možná přijde 
i Malkovich

m a j á l e s 
- dešti se nevyhneš
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Alšova jihočeská galerie - Wortnerův 
dům
u černé věže 22
16. 5. – 14. 7. 
Nekonečné perspektivy 
– Krajina a veduty 19. století ze sbírky 
Patrika Šimona

Dům umění
Náměstí Přemysl otakata ii. č. 38
19. 6. – 31. 8. 
Golden DreamConstruction 
– LARS BREuER, SEBASTIAN FREYTAG, 
GuIDO MÜNCh / KONSORTIuM

Galerie Nahoře
DK Metropol, Senovážné nám. 2
19. 06.  - 9. 08. 
Jiří Plachý: Ohlédnutí

Měsíc ve dne
Nová ulice 3
1. 6. – 30. 6. 
Barbora heřmanová - Linoryty
6. 6. – 7. 7.
Eva Prokopcová – hudba (obrazy) 

kino kotva
Lidická 2110
1. 05. - 17. 06. 
Tomáš Marek st. - Tomáš Marek ml. 
- „Krajiny“ (v kavárně)
1. 06. -  30. 06. Viktor Pressl, India 
Zindábád (v předsálí)

komorní galerie u Schelů
Panská 7
17. 5. – 29. 6. 
Olbram Zoubek

Galerie hrozen
hroznová 22
16. 04. - 27. 09. 
Současná česká grafika

Galerie Pod kamennou žábou
Piaristické náměstí 2
11. 06. - 28. 06.
 VÝSTAVA EVA a Adam 

Program 
Budějovických galerií

Aleš Seifert. Již podle jména byste há-
dali, že bude mít co dočinění s  umě-
ním. A  taky že má. Mladý, velmi en-
tusiastický a energický člověk, který se 
před necelým rokem ujal vedení jedné 
z největších galerií v České republice.
Za tuto velmi krátkou dobu stihl mno-
ho věcí, které vám v následujícím roz-
hovoru taktéž přiblíží. Kromě svého 
dosavadního působení v AJG se rozpo-
vídal o  nadcházející výstavě Andyho 
Warhola na  hluboké, přibližování ga-
lerie mladým lidem nebo prozradil svá 
doporučení ke splnění životního snu. 

V  létě to bude necelý rok, kdy jste se 
ujal své nové funkce, ředitele Alšovy 
jihočeské galerie. S jakým očekáváním 
jste galerii přebíral? Jak toto své tak-
řka roční působení hodnotíte?
 Je to tak, už to je skoro rok, co jsem 
zde v  jižních Čecháh.  Očekávání? Ta 
byla veliká… A  splnila vše, v  co jsem 
doufal. Hodnotit sám sebe je vždy těž-
ké. To by měli asi jiní. Mohu jen říct, že 
mnohé se podařilo, AJG se snad dle 
mého pohledu rozhýbala víc a  je o  ní 
slyšet, je vidět… Ale nese to v  sobě 
i mnoho negací, ale to je vždy známka 
toho, že něco děláte.
Co vám ředitelování za  ten rok dalo? 
Měl byste nějakou veselou historku ze 
zákulisí galerie?
 Opět další obrovské zkušenosti 
v mnoha věcech. To je asi to nejcenněj-
ší. Historka  - asi mě nenapadá žádná, 
možná spíš úsměvná záměna – na jed-
nom jednání jsem na úvod nemohl po-
chopit, proč je protistrana tak trochu 
„zaseklá“ a  proč se vyjadřují vůči jas-
ným otázkám velice vyhýbavě, až jsem 
zjistil, že se domnívali, že Alšova jiho-
česká galerie je mojí soukromou galerií, 
pojmenovanou po  mně. Jakmile jsem 
si to uvědomil, vysvětlil jsem jim, co je 
AJG, jakou má historii a bylo okamžitě 
po problému.
Mezi vaše priority patřilo i  otevření 
a  přiblížení nejen galerie, ale i  umění 
mladým lidem. Letošní ročník Budě-
jovického Majálesu měl v  programu 
i vernisáž výstavy zde v galerii. Byl to 
pro vás důležitý krok k  mladší gene-
raci?
 Pro mě to bylo ohmatávání si prosto-
ru, opět neocenitelná zkušenost s  BM. 
Vernisáž a  výstava proběhly naprosto 
v pořádku, do budoucna připravujeme 
další směřování vůči BM, určitě chceme 
nabídky využít a  ještě mocněji zapojit 
prostor Wortnerova domu do BM.

Považujete výstavy neznámých uměl-
ců za  zajímavé? Myslíte, že i  takové 
mohou přilákat diváky?
 Jistojistě, nebo jak říkají sportovci, 
„..tak určitě…“. Nyní vůbec řešíme, zda 
nepojmeme jeden z prostorů AJG jako 
alternativní galerii pro kurátorské pro-
jekty mladé generace. Jsme ve fázi pří-
prav.
Výstava Andy Warhol – zlatá šedesátá, 
která začne za pár dnů, je nápad a prá-
ce již vašeho týmu nebo jste ji převzal 
jako rozjednanou věc, když jste v srp-
nu loňského roku přišel?
 To je již výsledek práce mého týmu, 
loňské léto jsme řešili, kdo jsou návštěv-
níci jednotlivých destinací AJG, co chtě-
jí, co jim můžeme nabídnout, kam poo-
točit kormidlo a samozřejmě, jak oslavit 
60leté trvání galerie. A  tato výstava je 
jedním z výsledků.
Jaké dílo, které bude v  rámci výstavy 
vystavené, vás nejvíce potěšilo?
 Pro mě osobně je to série Lebka I-IV 
a zajímavá série obalů gramofonových 
desek, které Warhol tvořil od  50tých 
let, takže nejen Velvet Underground či 
Rolling Stones, ale mnoho jiných.
Nemyslíte, že je škoda takové velko-
lepé výstavy pořádat na Hluboké nad 
Vltavou? Přijde vám položení hlavní 
budovy galerie vhodné?
 Naopak, je to velká příležitost, tato 
destinace přivádí 250  000 návštěvníků 
z celého světa a kromě unikátní sbírky 
gotického umění z regionu jim chceme 
nabídnout i něco zajímavého mimo re-
gion. Hlubocká galerie má svá úskalí, je 
to předně architektonicky jízdárna, veli-
ce složité osvětlení, klima atd. Ale je to 
tradice a na tu se má navazovat. A je to 
nádherné místo, které vás nabíjí. 
Kdy jste sám propadl umění?
 Umění? Asi tak na  gymnáziu, ale 
od  dětství jsem měl strašně rád vůni 
terpentýnu, když můj děda maloval 
a  dodnes mi toto navozuje příjemné 
pocity,  když přijdu do  ateliéru k  něja-
kému z autorů a tuto důvěrně známou 
vůni ucítím.
Měl byste nějakou radu pro mladé lidi, 
kteří se umění věnují a  rádi by se ně-
kdy také stali třeba ředitelem galerie?
 Na to je pro mě  jednoduchá odpo-
věď – pokud si své sny hodně přejete, 
chcete aby se splnily, obětujete jim vše, 
máte vůli na  sobě pracovat a  podřídí 
vše tomu, čeho chcete dosáhnout, je 
velká pravděpodobnost, že se tak sta-
ne. Sny se přece plní, když si je opravdu 
moc přejete… 

Doporučil byste dnes lidem zajímají-
cím se o  muzea a  galerie jít studovat 
muzeologii, dějiny umění nebo podob-
ný obor?
 Za sebe určitě, sám jsme vystudoval 
obor historie-muzeologie, díky muzeo-
logii jsem tam, kde jsem, vnitřně jsem 
chtěl být vždy historik, ale muzeolo- 
gie mi pomohla víc, historie je můj  
koníček.
Jaké je vaše oblíbené umělecké dílo 
nebo autor?

 Určitě Alfred Kubin a  James Ensor. 
Když se ptáte na dílo, tak Arnold Böcklin 
a  jeho Toteninsel. Mohli bychom ale 
sázet jména, díla či období, vždy najdu 
někoho či něco, co mě přitahuje nebo 
na mě mluví.  
Na závěr, když už jsme u těch škol, jaké 
známky jste měl z výtvarky? 
 Nejsem talentovaný, chodil jsme ra-
ději na zpěv.

Text: Jakub Axman, Kristýna Padrtová
Foto: archiv AJG

Pokud jste stálými návštěvníky Domu 
umění, anebo vás tam jen zanesla ho-
rečka majálesového týdne, určitě se už 
těšíte na to, co přijde po minimalistické 
m Linda Arts - a vy, kteří se ještě netěší-
te, měli byste začít!
 Do  Českých Budějovic totiž zavítá 
skupina tří düsseldorfských umělců, 
vystupujících pod společným jménem 
KONSORTIUM. Jsou významnými osob-
nostmi tamní umělecké scény a působí 
jak společně, tak separátně. 
 Pod stejným jménem provozovali 
v  rozmezí let 2004 až 2010 v  Düssel-
dorfu výstavní prostor, který byl dle 
Michala Škody, kurátora Domu umění, 
v  Düsseldorfu známým místem. „Jed-
nalo se o  nekomerční prostor, který 
dle mého příjemně navazoval i v jakési 
vzpomínce na historii současného umě-
ní v tomto městě, kde je prestižní Státní 
akademie umění a kde vznikaly od 60. 
let významné a  důležité galerie, silné 
podhoubí kolem Josepha Beuyse, Blin-
ky Palerma, ImiKnoebela apod.“ 
 Díla KONSORTIA se na  výstavách 
prolínají, avšak rukopis každého jednot-
livce je jasně čitelný. Společným rysem 
jejich tvorby je radikální konstruktivi-
smus, časté citace a  odkazy k  historii 
umění, kterými zdůrazňují návaznost 
na své předchůdce.

Lars Brauer, první z  trojice umělců 
KONSORTIA, spojuje i protikladné pozi-
ce umění, pomocí přímých citací odka-
zuje na historickou tvorbu, a tímto po-
stupem se ujímá děl starých a převádí je 
do nových kontextů.
 Hlavním znakem v  tvorbě Sebas-
tiana Freytaga je silně znatelný vliv 
strukturalismu, největší inspirací mu je 
očividně minimalismus spolu s pop ar-
tem – svá díla, ve kterých pracuje s vrst-
vením a  typologií, prezentuje pomocí 
offsetového tisku a  nástěnné malby. 
Jeho pozornost poutá i  problematika 
autorských práv, zamýšlí se nad tím, co 
je pouze citací a co je již porušení autor-
ského práva.
Posledním z uskupení KONSORTIUM je 
Guido Münch, který je silně ovlivněn 
popovou kulturou. Za  předlohy svých 
děl si bere loga nebo obaly hudebních 
desek.
 Všichni tři ve své tvorbě pracují s ty-
pografií, každý z  umělců však používá 
své vlastní písmo – díky tomu lze kaž-
dého autora s jistotou rozeznat. Münch 
používá Arialblack, Breuer upravenou 
kurzívu a Freytag typ písma DIN.
 Golden Dream construction, vý-
stava vytvořená speciálně pro Dům 
umění, aktivně využívá prostory galerie 
– první dvě místnosti zahrnují společ-

nou instalaci, zbývající tři už patří kaž-
dému umělci zvlášť, avšak nijak násilně, 
instalace na sebe navazují a vzájemně 
se prolínají.
 „Domluvit výstavu nebylo vůbec 
složité, naopak je to moc potěšilo a  ří-
kali, že je čest na naší adrese vystavovat, 
když vidí, jaké děláme výstavy a  jaké 
máme jméno - což nás samozřejmě 

moc těší,“ uvedl kurátor Michal Škoda.
 Zahájení výstavy, kterého se zú-
častní Noemi Smolik (historička umění 
a  významná kritička působící přede-
vším v Německu), proběhne 18. června 
v 18:00. Výstava sama potrvá do konce 
srpna.

Text: David Bláha
Foto: archiv Konsortium

Dům umění přivítá německé trio KONSORTIUM

aleš seifert uvádí… alšovu jihočeskou galerii
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Kresba: Lucie Krausová

Pryč; do nebe

Unášejí mě.
Svírají mi nohu.
Jsem hlavou dolů.
Křičím? – Copak mohu?

Rovný milion barevných balónků
letí dál, myslíce:
„No co, tuctová holka, 
jedna z tisíce.“

Jsem neplavec,
a přesto mezi mraky plavu.
Kožichy beránků mě dusí;
v oblacích mám hlavu.

Martina

s hlavou v oblacích

jeden člověk skončil s hlavou v oblacích
možná proto nikdy už tu hlavu nenašli

co prolétlo hlavou té hlavě bez těla
přitom když si vzduchem tak krásně letěla

prolétlo jí hlavou kam až doletí
nebo jestli spadne kamsi do smetí
   Josef Padrta

Láskou motýlí

V oblacích hlavou
a se srdcem na zemi,
koukám, koukám,
zdá se mi,
že vidím lásku motýlí.
V křídlech barvu pozbyli
a předali ji dále světu.
Světu šeptám hloupou větu,
šeptám, že ho miluji.
Svět usměje se, později,
a mávne nad mou láskou rukou,
říká, tuhle holku hloupou,
vážně bráti nebudu.
Tu motýlí, tu pobudu,
co chodí s hlavou nahoře,
tak vysoko, snad protože,
si věčně někde hore lítá,
hlavu má v nebi
a proto to říká,
Říká a vlastně to neví.
  Linda Coufalová

hra

Hlavou v oblacích, 
kde svět už neruší,
sleduji výstřihy,
a ženy netuší
Nejsem tu sám,
jsou nás tu oblaka!
Že prý nás odpařila,
vodička stojatá
Hlavičkou v oblacích,
kde svět už nevnímám,
z těch dětských her,
vždycky se dojímám.

Pepa Mráček

Ústřižek křídel

„Sněním jsi naivní“,
řekl mi přítel.

věty, co ovlivní,
ústřižek křídel-

sebral jsem ze země,
s nadějí obracím,
že nazpět vrátí mě,
s mou hlavou v oblacích.

Kepíš

Jindy 

Půjdeme ven,
bude svítit slunce, sněžit,
vše jako sen,
nemusíme tomu věřit.

Rozprostřeme se v prázdnotě,
dokreslíme nebe
A pak všichni v samotě
oblaka obejmeme.
  A.K
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Na  hostel jménem Party Grandio jsem 
narazila náhodou při cestách po  Ma-
ďarsku, konkrétně v Budapešti. Původní 
ubytovna, kterou jsem si vyhlédla před 
cestou na internetu, totiž vůbec neexis-
tovala a kolem centra se vyskytovaly už 
jen pochybné hodinové hotely. A  tak 
jsem musela najít jiné místo, kam složit 
hlavu po dlouhé cestě.
 Měla jsem velké štěstí, že jsem 
na  Grandio Party Hostel vůbec narazi-
la – vcházelo se do něj totiž velice ne-
nápadnou a zapadlou bránou a člověk 
musel být velice trpělivý, než se dozvo-
nil nějakých lidí. Za vchodem se otevřel 
velký prostor – prostorný čtvercový 
dvůr, uvnitř něho rostly stromy, které 
na  svých větvích nesly všelijaké před-
měty od  spodního prádla po  nábytek. 
Spoustu takových věcí se válelo i po ce-
lém dvoře. I  když to na  první přečtení 
může působit jako prachobyčejný bor-
del, dohromady však tato kombinace 
židlí, stolů, bot a skleněných flašek tvo-
řila nezapomenutelné zátiší skrývající 
svá tajemství. 
 Od recepčních jsem nečekala nic než 
„hunglish“ a kotel guláše a o to víc jsem 
byla překvapená. Na  recepci seděli jen 
mladí lidé kolem 25 let, a  i  když vypa-
dali, že se právě vzbudili (a  to už bylo 
pozdě odpoledne), ochotně našli volný 
pokoj a plynnou angličtinou doporučili 
pár zajímavých míst v centru. Dále mu-
sím zmínit, že i  když na  první pohled 
pokoje nevypadaly jako v  pětihvězdič-
kovém hotelu, byly velice čisté, měly 

vlastní koupelnu se záchodem, čisté 
povlečení jsme dostali okamžitě a navíc 
překvapily zajímavými kresbami na stě-
nách. Každý pokoj měl vlastní jméno 
a já jsem měla tu čest přespat v „Pride“ 
neboli Hrdosti. Malby nacházející se 
na  zdi byly tedy laděny do  této lidské 
vlastnosti a musím uznat, že se autorům 
výzdoba velmi povedla.
 Po  kratším rozhovoru s  obsluhou 
jsem se dozvěděla pár informací o den-
ním a  především nočním programu 
v našem hostelu. Každý večer zde pro-
bíhají akce pojmenované většinou po-
dle alkoholu, který se pije (např. Jaeger 
train) na  dvoře se otevírá vlastní bar 

a  „party grandio“ trvá, dokud neusne 
poslední a nejodvážnější člověk – větši-
nou tedy až do rána. A další den slouží 
především k dospání a přípravě na dal-
ší noc. Řekla bych, že zátiší náhodných 
předmětů na  dvoře vzniká právě bě-
hem těchto akcí a  autory se stávají ti 
„nejodvážnější“.
 Problém může ale nastat ve  chvíli, 
když se třeba zrovna na  pokoji Pride 
ubytuje nicnetušící člověk, co zde chce 
jen přespat a  v  klidu si užít budapešť-
ské kultury. Kultury si užije, ale asi ne 
tak, jak by chtěl. Zato zjistí, že zdi jsou 
zde velice tenké a  obsluha na  recepci 
se budí spíš později než dříve. Já jsem 
byla spíš opačný typ turisty. Když jsem 
se dozvěděla, že jsem v  pravém party 
hostelu, myšlenka na  probdělou noc 
mě nezastrašila. Bohužel, byla zrovna 
neděle a ubytovaných hostů bylo málo, 
a tak jsem se nakonec žádné legendární 
akce nedočkala. Třeba příště, až se do-
stanu do Budapeště.
 Nakonec bych chtěla dodat, že Gran-
dio Party Hostel není jediný svého typu 
v  Maďarsku, a  jen v  Budapešti existují 
minimálně další dva „party hostely“ 
jako je Carpe noctem hostel nebo Re-
tox party hostel. Takže pro ty z vás, kteří 
si chtějí užít maďarské kultury trochu 
jinak, není nic jednoduššího než se ne-
chat ubytovat v jednom z těchto hoste-
lů a nenechat se odradit obsluhou, kte-
rá třeba zrovna předchozí večer trochu 
přebrala.

Text a foto: Markéta Dadáková

Party v Grandio Hostelu!

Filmové léto 
se Spockem, 
Supermanem 
a Wolverinem
Filmové léto je tu! Uvědomuji si, že ten-
to výrok může znít trochu provokativně 
(vždyť ve chvíli, kdy píši tento článek, je 
venku 10 stupňů a vytrvale prší), ale je 
tomu skutečně tak. Pokud máte zrovna 
po maturitě a nevíte, co s fůrou volného 
času (věřte, že já, jako vysokoškolačka, 
která se nachází uprostřed víru zkouš-
kového, vám trpce závidím), zajděte 
do kina. Při výběru oddechového akční-
ho filmu nemůžete sáhnout vedle. 
 Kdybyste v létě měli zamířit do kina 
jen jednou, tak Star trek: Do temnoty 
je jednoznačnou volbou. Režisér J. J. 
Abrams se před čtyřmi lety zhostil ne-
lehkého úkolu převést tuto legendár-
ní sci-fi ságu znovu na  filmové plátno 
a povedlo se mu to více než dobře. Nový 
Star Trek slavil celosvětový úspěch, vy-
dělal velmi slušnou sumu peněz a  kri-
tici nešetřili chválou. Pokračování bylo 
tedy nutností. A jaké pokračování! Star 
Trek: Do temnoty je velkofilmem v tom 
nejlepším slova smyslu. Emocionálně 
nabitý, s  neuvěřitelnými akčními scé-
nami, perfektními hereckými výko-
ny a  nádhernou hudbou. Třešničkou 
na  dortu je, že J. J.Abrams natočil část 
filmu na  IMAX kamery. Pokud budete 
mít, jako já, možnost na  Star Trek zajít 
v Praze právě do IMAXu, čeká vás téměř 
nadpozemský zážitek. Doporučuji vše-
mi deseti! 
 Muž z  oceli je již několikátým ná-

vratem Supermana na  filmové plátno. 
Důvodem, proč byste tomu novému 
měli věnovat pozornost, je jeho režisér 
– Zack Snyder. Ten má s  převáděním 
komiksových příběhů na  plátno boha-
té zkoušenosti. V  roce 2007 překvapil 
snímkem 300: Bitva u Thermopyl, který 
sice rozhodně není vhodný k  promítá-
ní na  hodinách dějepisu, ale fanoušky 
krvavých akčních řežeb a  originálního 
vizuálu velmi potěšil. V  roce 2009 pak 
dosáhl svého prozatímního režijního 
vrcholu, když natočil další komiksový 
příběh – Strážci: Watchmen, který je 
považován za  jeden z  nejlepších ko-
miksových filmů vůbec. Dalším důvo-
dem, proč se na Muže z oceli těšit je, že 
na produkci se podílel Christopher No-
lan a o hudbu se postaral Hans Zimmer. 
Doufejme, že nás tento hattrick nezkla-
me. 
 Pokud Superman není váš oblíbený 
komiksový hrdina, možná vás potěší 
Wolverine. Tento nezničitelný drs-
ňák s  kovovými vysouvacími drápy se 
na  plátna také vrací již poněkolikáté, 
ale teprve podruhé ve  vlastním filmu. 
Hugh Jackman se kvůli této roli pra-
videlně zavírá na  měsíc do  posilovny, 
aby byl na natáčení v té nejlepší formě. 
Dámy tedy budou mít minimálně na co 
koukat. 
 Dříve jednička mezi tvůrci animo-
vaných filmů, studio Pixar, poslední 
dobou trochu ztrácí dech. Pokračování 
filmu Auta moc pochvalných recenzí 
nesklidilo a  jejich zatím poslední sní-
mek – Rebelka – sice získal Oscara pro 
nejlepší animovaný film, ale kritici jej 
přijali spíše rozpačitě a návštěvnost ne-
byla nijak ohromující. Skoro se zdá, že 
studio nemá nové nápady, čemuž by 
odpovídalo i  to, že snímek, který má 
premiéru toto léto, je taktéž pokračo-
váním. U Příšerek s.r.o. mi to ale vůbec 
nevadí. Dle mého mínění spolu s Úžas-
ňákovými nejlepší pixarovka si pokra-
čování rozhodně zaslouží. univerzita 
pro příšerky se bude dějově odehrávat 
před první dílem a spolu s Mikem a Sa-
llym se ohlédneme za jejich studentský-
mi léty. Pixar tu vymyslel téměř geniální 
marketingový tah – vždyť přece ti, kte-
ří šli na  Příšerky před 12 lety jako malí 
caparti do kina, teď povětšinou studují 
na vysoké škole a rádi se do kina (třeba 
i  s  mladšími sourozenci) vypraví. Dal-
ším animovaným filmem, který vezme 
kina a peněženky rodičů útokem je Já, 

padouch 2. Roztomilý příběh o padou-
chovi Gruovi, kterého v  češtině per-
fektně dabuje Jiří Lábus, cílí na  trochu 
mladší publikum, ale neurazí ani starší 
generace. 
 Michael Caine, Morgan Freeman 
- skoro by se mohlo zdát, že vyjmeno-
vávám obsazení filmů o Batmanovi, ale 
tyto dvě hereecké legendy se v červnu 
znovu setkají ve  snímku Podfukáři. 
Můžeme se těšit na vyprávění o skupině 
pouličních kouzelníků, ze kterých se ze 
dne na den stanou největší esa v obo-
ru, aby mohli pomocí svých triků začít 
loupit banky a  rozdávat peníze chudé 
veřejnosti (aneb Jánošíci pro 21. století). 
Herecké obsazení je skutečně skvostné, 
kromě Michaela Caina a  Morgana Fre-
emana se ve  filmu mimo jiné objeví 
Woody Harrelson, Mark Ruffalo a Jesse 
Eisenberg. Tvůrci nedávno na internetu 
zveřejnili první čtyři minuty filmu a lep-
ší reklamu mu snad udělat ani nemohli 
- okamžitě jsem chtěla vidět víc. 
 Na závěr se musím vrátit k akčnímu 
velkofilmu. Do kin totiž míří film, který 
vypadá, jako kdyby někdo spojil Trans-
formers, Avatara a  Válku světů dohro-
mady a vytvořil z nich explozivní směs. 
Pacific Rim – Útok na zemi od režiséra 
Guillerma de Torra byste si neměli ne-
chat ujít. Už kvůli větě z  traileru: „Aby-
chom mohli bojovat s monstry, museli 
jsme si vytvořit monstra vlastní.“ Tahle 
věta je přeci tak dokonalé klišé, že už 
kvůli ní stojí za to do kina zajít.  

Text: Kateřina Dvořáková

Milano je zajisté jedno z nejkrásnějších 
měst severní Itálie. Nachází se na zápa-
dě regionu Lombardie, jehož je hlavním 
městem a  střetají se zde důležité ob-
chodní i turistické cesty. 
 Stejně jako se říká „všechny cesty ve-
dou do Říma“, mohlo by to samé platit 
i  o  Miláně. Město bylo založeno Kelty 
okolo 6. století před Kristem, později 
bylo dobyto Římany a od 3. století naše 
letopočtu bylo dokonce po  určitou 
dobu hlavním městem Západořímské 
říše. Dnes je to důležité obchodní a prů-
myslové centrum. Říká se mu také Me-
kka módy a designu.
 Navštívila jsem toto zajímavé a  kul-
turní místo před třemi lety. Okamžitě se 
mi zalíbilo. Spousta architektonických 
skvostů, sympatických kaváren, ale 
hlavně kupa módních obchodů a  bu-
tiků – to je něco pro mě. Najdete zde 
i proslulé divadlo La Scala, které mohu 
jen doporučit. Nejen představení vás 
zaujme, ale i  samotný interiér, který je 
krásně zdobený.
 Určitě také stojí za  vidění Lago di 
Garda. Průzračné jezero ležící 70 ki-
lometrů od  Milana. Vlakem jste tam 
za hodinu a půl. Můžete zkusit i potápě-
ní či jachting. Opravdu nezapomenutel-
ný zážitek.
 Na  to, abyste obešli všechny zají-
mavosti tohoto města, vám rozhodně 
nebude stačit jediný den. Návštěvu 
byste si měli dobře rozvrhnout. Nejim-
pozantnější historickou památkou je 
nepochybně Duomo di Milano – milán-
ská katedrála. Jedná se o  jednu z  nej-
známějších a největších ukázek gotické 
architektury na  světě. Skládá se z  pěti 
lodí, které podpírá 52 sloupů. Nejvyšším 
bodem katedrály je Madonnina, neboli 
socha Panny Marie z 18. století, nynější 
symbol Milana.
 Milano je plné krásných a  velkole-
pých kostelů a jiných církevních pamá-
tek, pro které tu není ani dostatek mís-
ta. Proto je dobré zmínit už jen baziliku 
Sant‘Ambrogio  zasvěcenou svatému 
Ambrožovi, patronu města. Jeho bazi-
lika je zároveň jednou z nejstarších cír-
kevních památek v Milanu.
 Mezi necírkevními památkami 
je nejdůležitější a  nejznámější  hrad 
Castello Sforzesco. Nechal ho posta-
vit  Francesco Sforza, kromě jiných vý-
značných staveb, pro svou rodinu v 15. 
století. Nacházelo se zde po  dlouhou 
dobu i městské vězení.
 Pokud máte raději hudbu nebo ope-
ru, pak nesmíte zapomenout zavítat 

do  divadla  Teatro alla Scala, známější 
spíše jako  La Scala. Je to jedno z  nej-
známějších divadel vůbec. Vystupovaly 
v  něm ty největší hvězdy celého světa 
jako Maria Callas, Luciano Pavarotti, Pla-
cido Domingo a další. 
 Toto je však jen minimální výčet mi-
lánských památek. Při procházce měs-
tem narazíte i  na  zbytky středověkého 
opevnění, nespočet věží a zvonic, nád-
herných náměstí a  ukázek všech mož-
ných architektonických slohů.
 V Miláně můžete zažít také romantic-
ké chvilky při procházkách nebo plav-
bách podél uměle vytvořených říčních 
kanálů Navigli. Miláňané je vyhloubili 
proto, aby se snáze dostali po  řekách 
do centra města.
 Milano je dnes moderním a kosmo-
politním městem. Je to centrum italské, 
ale též světové módy a  designu. Až 
budete v Miláně, zajděte si do Galleria 
Vittorio Emanuele II. Je to nádherná 
stavba z  19. století eklektického stylu. 
Zde se nachází krytá pasáž plná obcho-
dů známých a  luxusních značek jako 
Gucci, Prada, Benetton, Versace apod. 
Najdete tu i  několik výborných restau-
rací a  kaváren. Na  podlaze uprostřed 
pasáže je v  mozaice vyobrazen býk. 
Podle místní legendy, pokud se něko-
likrát otočíte kolem své osy na  pravé 
noze na  býkových genitáliích, budete 
mít štěstí. Kdoví, proč si Italové vybrali 
zrovna tuto část těla….
 Milano je také plné lidského poten-
ciálu, který dodává tomuto město jeho 
osobitou tvář. Místní obyvatelé dodržu-
jí, jako na všech místech v Itálii, své tra-
dice a  zvyky, které pak Milano odlišují 
od  jiných oblastí. Většina oslav se týká 
spíše modernějších událostí jako napří-
klad  Cinque Giornate di Milano  – pět 
milánských dní. Konají se od 18. do 22. 
března a připomíná se jimi slavná bitva 
o  Milano během Risorgimenta s  mar-
šálem Radeckým. V Miláně, stejně jako 
v  Benátkách, rádi slaví  karneval. Bě-
hem tohoto období, můžete ve  městě 
ochutnat typické karnevalové sladkosti 
– Chiacchiere. Jsou to pruhy vykrajova-
né z moučného těsta, smažené na oleji 
a poté obalované v moučkovém cukru.
Nezamilujete si jen památky a  místní 
kuchyni, ale i atmosféru a milánské oby-
vatele. Lidé jsou vstřícní a  milí i  velice 
živí a temperamentní. To ale už musíte 
dávno vědět, když se vysloví Itálie. Tak-
že vzhůru do Milána.
Buon viaggio!

Text a foto: Monika Dušková

M I L A N O
perla 

Lombardie
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Davy lidí se tlačí před pražskou Lucer-
nou. Na stejném místě je nalepený i pla-
kát s  nápisem: „Vyprodáno“. Ano, velký 
sál Lucerny je vyprodán do posledního 
místa. A lidí ve frontě stále přibývá a při-
bývá. Co se tu děje?
 Britská kapela The xx přijela do Čes-
ké republiky. Už jméno skupiny vypo-
vídá o  jejich minimalistickém přístupu 
– a  to i  v  hudbě, která se žánrově blíží 
k indie popu až elektru. Nositelé Mercu-
ry Prize, kteří složili hudbu i pro sound-
track k filmu Velký Gatsby a  inspirovali 
Rihannu k novému singlu, tu nejsou ale 
poprvé. Od roku 2009 se ovšem řady je-
jich fanoušků zvětšily a Strahovský klub 
by jim už jen těžko postačil. Proto všem 
příchozím nezbývá nic jiného než dou-
fat, že se proderou na pohodlné místo, 
odkud si koncert užijí.
 Show zahajují předskokani – Mount 
Kimbie. Zajímavé bytosti rozezvučí sál 
nezvyklým elektrem. Dalo by se na něj 
i  tancovat. To ale většina přítomných 
ignoruje. Jen málokdo se pohybuje 
do  tónů jejich hudby a  oni se snaží 
vytvářet ji na  svých mixážních pul-
tech marně. Jakoby jim něco chybělo. 
Šmrnc? Oproštění od  samotných tónů 
elektra? Nebo všichni vyčkávají na  pří-
chod The xx a  nedokáží se soustředit 

na  jejich neobvyklý výstup? Pozoru-
hodná hudba ustává a  koncertní hala 
na chvíli utichá.
 Z ničeho nic se začne všude rozezní-
vat agresivní tón podobný sanitce. Stále 
nepřestává. Opakuje se dlouho za sebou, 
dokud nepřijdou. The xx. Tři černí mu-
zikanti. Nepromlouvají k  publiku slovy. 
Jejich charisma je cítit i z několika metrů. 
Vypadají jako z  jiného světa a  jejich si-
luety mizí ve  tvořící se mlze. Naposledy 
zazní varovný zvuk a vše může začít jejich 
pochmurnou písní s názvem Try. 
 Pro oživení přidávají prvky drum´-
n´bassu, aby fanoušci nepodlehli me-
lancholii jejich pomalých písní. Romy 
skvěle doplňuje Oliver se svým hlubo-
kým medovým a  tajemným hlasem. 
Další songy už jsou nudnější a  v  Heart 
Skipped a Beat s refrénem „Sometimes 
I still need you“ přenášejí do řad diváků 
podivnou úzkost. Ani Crystalised nena-
budí očekávanou euforii.
 Efekty, které blikají do  všech stran, 
nejen dodávají jedinečnost prostoru 
Lucerny, ale začínají zabavovat přítom-
né, člověk neví, kam se dřív podívat. Di-
vákům tikají oči do všech stran a kapela 
pokračuje s  písní Shelter. Jakoby graf 
nálady poposunula znovu úplně naho-
ru. Lidé se pohybují do její jednoduché 

melodie a spolu s nimi zpívají to, co jistě 
každý z nich někdy zažil - „Maybe I just 
said, something that was wrong…“
Kouzlo koncertu stoupá, návštěvníci 
tancují i  na  pomalejší tempo, nechá-
vají se unést na vlnách sametu Olivera 
a v písni VCR s počátečními tóny kláves 
někteří z  nich zavírají oči nebo se tulí 
ke svému protějšku.
 Nadšení přibývá i s Islands, která vy-
volává radostné pocity a  dav se nechá 
znovu rozhýbat lehkostí jejich hudby. 
Neubírají ani v  Infinity. Tento song má 
neuvěřitelnou sílu. S jejich „I can´t give it 
up“, pociťujete cosi, co vám dává pocit, 
že dokážete překonat nemožné. Stejně 
jako oni tento večer.
 Vše se chýlí ke  konci. Přítomní se 
s  ním ale nechtějí smířit. Tleskají ze 
všech sil v neustávajícím parnu a žadoní 
o přídavek. Introvertní Angličané je ne-
zklamou a hrají dál.
 Angels. Po  stěnách všude klikají 
světla v  tvaru X a  kapela nás nechá-
vá ukolébávat v  romantické poklidné 
písni. Refrén „Love, love, love“ se stále 
opakuje a všichni ho vykřikují až do po-
sledních slov. Velké X se na stěnách zne-
hybní a davy odcházejí s láskou pryč.

Text: Anna Kárníková
Foto: Vojtěch Kubec

Festival Fantazie 
slaví 18 let
Jak už se stalo tradicí, i  letos se v Cho-
těboři koná Festival Fantazie - oblíbe-
ný sraz fantasy a  sci-fi kultury. Láká na 
doslova fantastickou dovolenou a  má 
k  tomu důvod. Devítidenní program 
(od 28. června do 7. července) je nabitý 
k prasknutí.
 Účastníci se mohou těšit na 1300 
bodů programu - přednášky, výstavy, 
workshopy a mnoho dalších akcí. Ve vi-
deoherně pro ně bude k dispozici více 
než 50 konzolí a přesně 50 počítačů. 
Další herna bude obsahovat hudební 
hry – můžeme se těšit na tituly jako Gui-
tar Hero, Rock Band a Dance Dance Re-
volution. Důležitou součástí programu 
je herna deskových a  společenských 
her, která bude vybavena sedmdesáti 
herními stoly. Znalci her pracující pro 

Albi, Mindok a jiné firmy budou vysvět-
lovat, předvádět hry, půjčovat je a s fes-
tivalovou slevou i prodávat. Pro zájemce 
jsou připravena i divadelní představení, 
tomboly, výstavy a  možnost nákupu 
knih, herních karet či figurek.
Poslední večer od  osmi hodin proběh-
ne večer fantazie. Program se skládá 
z koncertu na harfu Jany šloufové, svě-
telné show, tanečního programu, křtů 
knih a dalších akcí.
 Jedním z  největších lákadel „eFe-
Fka“ jsou významní hosté. Svoji účast 
přislíbili někteří známí herci – tony 
Amendola, známý mezi fanoušky se-
riálu Stargate SG–1 jako jaffský mistr 
Bra’tac a  David Nykl, český emigrant 
žijící v  Kanadě, který v  seriálu Starga-
te Atlantis představuje doktora Radka 
Zelenku. Pozvání přijali také Michael  
A. Stackpole, spisovatel píšící romány 
ze světů Star Wars, World of Warcraft, 
Věk objevů aj., a dva členové Tolkien So-
ciety Ruth Lacon a Alex Lewis. Po boku 

zahraničních hostů se Festivalu Fantazie 
zúčastní ale i tuzemští vědci, spisovate-
lé a překladatelé (mezi nimi i Jan kan-
tůrek, překladatel Úžasné Zeměplochy 
Terryho Pratchetta).
 Celková kapacita festivalu je 70 
lůžek, 500 postelí a více než 1200 míst 
pro spacáky. Prostory k ubytování jsou 
v Chotěboři, okolí a nedalekém Havlíč-
kově Brodě. O dopravu ze vzdálenějších 
míst bude postaráno, k  dispozici bude 
„eFeF kočár“, který účastníky doveze 
z  místa jejich ubytování až na  místo 
konání festivalu. Podrobné popisy míst 
ke  spaní včetně ceníku  jsou uvede-
ny na  webových stránkách festivalu - 
www.festivalfantazie.cz.
 Vstupné na  jeden den vás přijde 
na  250 korun, na  celých devět dní činí 
2150 korun. K 28. květnu už svoji účast 
potvrdilo tisíc lidí, takže pokud máte zá-
jem, neváhejte dlouho!

Text: David Bláha

Pokud jste fanoušci filmů minulých 
i současných a Karlovy Vary vám připa-
dají trochu moc nóbl, Letní filmová ško-
la v Uherském Hradišti může být festival 
pro vás. Kdo na LFŠ byl, možná vám po-
tvrdí, že je to filmový festival s uvolně-
nou atmosférou, vstřícný ke studentům, 
který navíc není jen o filmech.
 Filmová škola se koná od 26. červen-
ce do 3. srpna v kinech, klubech i na uli-
ci v  centru Uherského Hradiště. Stejně 
jako každý rok bude program rozdělen 
do  jednotlivých cyklů, zabývajících se 
moderními filmy, filmy všech různých 
žánrů, filmovou technikou i  historií fil-
mu. 
 Jedním z  bloků bývá Visegradský 
horizont, který mapuje filmové dění 
v  České republice, Slovensku, Polsku 
a Maďarsku. Na tomto projektu se nám 
letos představí filmové novinky, stu-
dentské filmy, nové režisérské talenty, 
polský historický film nebo propaganda 

Třetí říše na  stříbrném plátně. Tradičně 
oblíbené bývá i  každodenní půlnoční 
promítání zaměřené na spíše béčkovou 
tvorbu. Tentokrát se o dvanácté večerní 
těšte na snímky plné zombíků na všech-
ny možné způsoby.
 Dalším opakujícím se cyklem bude 
projekce němých filmů v  doprovo-
du živé hudby. Nově zkomponovaná 
hudba bude letos doplňovat filmy re-
žiséra Georga Willhelma Pabsta. Jedna 
část programu se zabývá i  technickou 
stránkou filmu.Tento ročník se zaměří 
konkrétně na dobu 60. let, kdy se v Čes-
koslovensku přecházelo na  širokoúhlé 
snímky. Tím program kinematografie 
zdaleka nekončí, z  bohaté nabídky si 
vybere snad každý.
 Festival už za  svou historii pozval 
mnoho zajímavých hostů a  letos tomu 
nebude jinak. Ze zahraničí přijede Pedro 
Costa, nejvýznamější portugalský tvůrce 
filmů střední generace a režisér umělec-

kých filmů. Z českých géniů filmu přijal 
pozvání například režisér Vojtěch Jasný. 
A kromě režisérů se v Uherském Hradišti 
objeví i skladatel filmové hudby polské-
ho původu Jan Kaczmarek.
 Na  začátku jsem zmínil, že LFŠ není 
jen o  filmu, a  to je pravda. Až budete 
mít zadky otlačené z  neustálého seze-
ní v kině, i když na měkkých sedačkách 
kina Hvězda se to stane těžko, vyraz-
te za  jinou kulturou. Těšit se můžete 
na  koncerty Dana Bárty, Psích vojáků, 
Umakartu nebo Vladimíra 518. Program 
doplňuje i  široká škála výstav různých 
umělců, jako Petr Nikl nebo Karel Cudlín. 
Zajít můžete i na divadelní představení 
do nově vzniklého šapitó kabinetu Múz. 
 Vydat se za filmem z Budějovic na vý-
chod do malého moravského města pro 
mě bylo nejlepším rozhodnutím za loň-
ské léto, a možná bude i pro vás. Pro víc 
informací se podívejte na www.lfs.cz.

Text: Tomáš Erhart

Když jsem do  Vedneměsíčníku před 
rokem psala adorující článek o  Dylanu 
Moranovi a jeho seriálu Black Books, ani 
ve  snu by mě nenapadlo, že budu mít 
v dohledné době příležitost napsat také 
reportáž z jeho stand-up show. Ale pěk-
ně popořadě. 
 Pro ty z  vás, kteří nevíte, kdo Dylan 
Moran je – je to nejlepší komik na svě-
tě. A taky Ir, popíječ vína, génius a bůh. 
V České republice vstoupil do povědomí 
hlavně svým seriálem Black Books, který 
před sedmi lety vysílala Česká televize. 
Tento osmnáctidílný sitcom o  majiteli 
antikvariátu, který nemůže vystát, když 
mu do  obchodu chodí zákazníci, ale 
zato má rád cigarety a alkohol, je esen-
cí toho nejlepšího britského humoru 
a v některých společenských kruzích se 
stal téměř kultem. Když jsem měla mož-
nost potkat se s několika studenty ang-
listiky, tak na  můj dotaz „A  znáte Black 
Books?“ odpověděli pouze povýšeným 
pohledem a  slůvky „neasi“. V  součas-
né době se Dylan Moran věnuje svým 
stand-up vystoupením, kdy si během 
hodiny a  půl bere na  paškál nábožen-
ství, národní stereotypy, mladé lidi, 
staré lidi, muže, ženy, umění, politiky 
i  sebe. Ale nečekejte žádné televarie-
té, či roztomilý humor. Dylan si neber 
servítky. Vtipnost jeho projevu čiší ze 
schopnosti pozorovat svět kolem sebe 
a  sarkasticky upozorňovat na  všední 
věci, které se kolem nás dějí. 
 Vidět jeho stand-up naživo bylo 
mým (a  nejen mým) zbožným přáním 
už několik let, byla jsem připravena za-
platit si letenku do Anglie a vyrazit. Bo-
hužel, loni Dylan oznámil pouze jednu 
show v Estonsku (kam jsem chtěla oka-
mžitě odletět, než jsem zjistila, že nej-
levnější zpáteční letenka stojí šest tisíc) 
a já se pomalu svého snu vzdávala. 
 Zázraky se ale dějí. 18. dubna na mě 
na facebooku vyskočila informace, kte-
rou jsem považovala za žert. Dylan Mo-
ran, 12. 5., Praha, Divadlo u Hasičů, lístky 
v  síti vstupenek Ticketpro. Srdce se mi 
rozbušilo jako při infarktu, hystericky 
jsem se proklikala na stránku Ticketpra, 
jen abych zjistila, že show, která měla 
nulové promo, se během 10 minut vy-
prodala. Bez nadsázky jsem měla pocit, 
že můj život skončil! Zatímco jsem pře-
mítala, kolik bych byla za lístek ochotná 
dát překupníkovi (hodně moc), organi-
zátoři, dobří to lidé, přidali termín dal-
šího vystoupení. Tentokrát jsem si lístky 
nenechala utéct a  začala jsem odpočí-
távat dny do onoho magického data – 
11. května 2013. Zájem o  lístky byl tak 

obrovský, že byla nakonec přidána ješ-
tě třetí show a den před představením 
byly lístky aukrovány i  za  čtyřnásobek 
ceny. Připadala jsem si ohromně privile-
govaně. 
 Před představením se setkáváme 
s  kamarády a  přemítáme, o  čem bude 
Dylan vyprávět. Naše přemítání proklá-
dáme hláškami z  Black Books, protože 
je všichni samozřejmě známe zpaměti. 
V  divadle panuje napjatá atmosféra. 
Hypnotizuji očima stolek, ke  kterému 
má za chvíli přijít Dylan Moran, položit 
na  něj skleničku vína a  začít vyprávět. 
Stále tomu ale moc nevěřím. 
 Když vejde na  pódium, spustí se tak 
frenetický a dlouhotrvající potlesk, že je 
to až trochu trapné. Dylan se s tím vypo-
řádá po  svém: „Nechte toho, vždyť ne-
víte, jestli to bude aspoň trochu dobré.“ 
Poté začne valit vtipy s takovou kadencí, 
že divákům nedá téměř šanci vydech-
nout. Po  první půlce mám ruce bolavé 
od  neustálého tleskání a  cítím, jak můj 
level euforie stoupá a stoupá. Před před-
stavením jsem měla obavy, že budu vět-
šinu vtipů znát z jeho předchozích show, 
ale mýlila jsem se. Improvizace tvoří 
velkou část, Dylan občas přidá k  dobru 
poznámku o Češích („Jste známí hlavně 
tím, že jste měli tu nejnudnější revoluci 
za  všech. V  jiných zemích lidé pro svo-
bodu umírají, ale u  vás? Vy jste koukli 
na hodinky a řekli jste si – Aha, revoluce, 
změna režimu. Mám se převlíct?“) a přes-
tože se stále pohybuje ve  známých ko-
lejích, tak překvapuje stále novými a no-
vými nápady. Když se po  ohlušujícím 
aplausu a  přídavku rozloučí, řekne jen: 
„Thank you, thank you. I’ll see you again.“ 
Všichni v sále tomu věří. 
 Vystoupení Dylana Morana bylo 
v mnoha směrech premiérou. Byl první 
velkou stand-up comedy hvězdou, kte-
rá v České republice vystoupila a ohlas, 
který jeho představení vyvolala, pře-
kvapil snad i jeho. A aby ne – stand-up 
comedy je žánr, který je většinou pevně 
spjatý se zemí, ve které vznikl, ať už kvů-
li specifickému humoru či jazyku. Jazy-
ková bariéra se zdála právě tou největší 
překážkou, u  těchto představení není 
jakýkoliv překlad možný. Čím dál větší 
množství mladých Čechů ale umí an-
glicky perfektně a  s  porozuměním byl 
téměř nulový problém. Doufejme tedy, 
že k nám Dylan brzy znovu zavítá příště, 
ideálně do  větších prostor, aby všichni 
jeho fanoušci měli tu úžasnou příleži-
tost zažít jeho představení. 

Text: Kateřina Dvořáková
         Foto: Petr Klaper, www.klapper.cz

The xx  – koncert s překvapeními

Nejen za filmy do Uherského Hradiště

Jak jsme šli na 
dylana morana
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jen je vyžeňte!
V  posledních několika letech jsme 
v  Českých Budějovicích svědky dvou 
trendů. Prvním je otevíráním možností 
pro perspektivní lidi, kteří se snaží v kul-
turní oblasti město posouvat někam 
dál, rozproudit ho. Druhým je upozor-
ňování na  chyby těchto lidí politickou 
opozicí, což je zcela legitimní – jenže 
tato pochybení (a  kdo v  životě nikdy 
nepochybil?) jsou v  rámci politického 
boje a snahy o totální dehonestaci po-
litických soupeřů rozmazávána, nafuko-
vána a  překrucována až do  obludných 
rozměrů.
 Kreativní lidé, kterým je nějaká po-
litika ukradená a  kteří se pokoušejí ze 
své dobré vůle udělat něco pro město, 
jsou za  formální administrativní chyby, 
z  nichž nikdo neměl žádný prospěch, 
ani kvůli nim nedošlo k  žádné škodě, 
označováni za podvodníky. V ohavném 
politickém boji jsou veřejně a mediálně 
semleti na největší špínu.  
 Někdy, když vidím ty nabubřelé 
ksichty, které se po  nich vozí, si po-

chmurně říkám – jen tak dál! Jen dál 
pomlouvejte slušné lidi, kteří se o něco 
snaží. Hlavně abyste přes ně mohli na-
kydat co největší špínu na  své politic-
ké soupeře, protože si myslíte, že vám 
to pomůže znovu se vrátit k  moci. Jen 
v  tom pokračujte! Znechuťte všechny 
lidi, kteří chtějí, aby z  tohohle města 
něco bylo. Jen je znechuťte a  vyžeňte 
z Budějovic. 
 Jim totiž neublížíte. Jsou mladí, mo-
derní, kosmopolitní. Neztratí se ani v za-
hraničí. Oni Budějovice ke svému životu 
nepotřebují. Což neplatí naopak. 
 Jen pokračujte a  podporujte nená-
vistnou a  nepřejícnou atmosféru. Jen 
všechny schopné vyštvěte. Jen ať je 
z  našeho města buranov a  prdelákov. 
Hlavně, že vy se budete zase moci spo-
kojeně rochnit při rozdělování veřej-
ných zakázek svým kumpánům. O  nic 
jiného vám totiž nejde.

Milan Brabec
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Familiární název TED v  tomto případě 
neoznačuje plyšového medvídka ale 
zkratku pro Technology, Entertainment, 
Design. Každý z nás asi při hospodských 
diskuzích přišel na  pár nápadů, které 
nám připadají opravdu objevné. Ale 
jestli jednou objevíte myšlenku globál-
ního významu, můžete to dotáhnout 
právě na  jedné z  konferencí konceptu 
TED. Tyto každoroční konference totiž 
nesou podtitul ideasworthspreading 
aneb „myšlenky, které stojí za šíření.“
 Každá konference je přístupná širo-
ké veřejnosti a  sestává z  tzv. TEDtalks, 
což jsou přednášky, na  které jsou po-
zváni hosté ze všech možných oblastí 
vědy, techniky i umění.na konferencích 
tedy lze tedy najít prezentace nějaké 
technické novinky jako v  současnosti 
googleglasses, přednášku o vzdělávání, 
vyprávění egyptské umělkyně o průbě-
hu arabského jara nebo se dozvíte něco 
o  problémech souvisejících s  vybíje-

ním supů v Africe. Do  téhle různorodé 
směsky často přispívají i  světově uzná-
vané osobnosti, například Bill Gates, Bill 
Clinton, Sir Ken Robinson nebo Jamie 
Oliver. Často seriózní přednášky jsou 
prokládány i  originálními uměleckými 
představeními, třeba tanečním vystou-
pením robotů.
 Nejlepším prostředkem pro šíření 
myšlenek z  konferencí je samozřejmě 
internet. Proto se všechny přednášky 
nahrávají a na stránkách www.ted.com 
jsou zdarma k dispozici. Navíc jsou pře-
kládány do  desítek světových jazyků 
včetně češtiny. Kdo neovládá angličtinu 

na  excelentní úrovni, u  většiny nejzají-
mavějších videí si můžete pustit titulky. 
Osobně jsem na  tento web přišel díky 
jedné přednášce Sira Kena Robinso-
na, kde kritizuje současné vzdělávání 
v USA, kde se dle něj v dětech i starších 
studentech zabíjí kreativita. Pokud se 
zajímáte o dění kolem sebe dost možná 
pro vás bude objevení webových strá-
nek TEDu tak jako pro mě hodiny a ho-
diny sledování dalších a dalších předná-
šek.
 Hlavní konference TED se pořádá 
v kalifornském Long Beach. Ale podob-
ných konferencí se koná mnoho po ce-
lém světě. Od  roku 2009 může každé 
město koupit licenci a uspořádat vlastní 
lokální konferenci TEDx. Nedávno 25. 
květnaproběhlo TEDx Prague a  pokud 
se chcete na  nějakou konferenci podí-
vat co nejdříve 7. září proběhne TEDx 
Kroměříž.

Text: Tomáš Erhart

Tento článek bych chtěla věnovat tvůr-
cům internetového bulváru, jak už se 
možná dalo poznat z  nadpisu. Každý 
den žasnu nad umem těchto špičko-
vých redaktorů. Nejde tak ani o zvolená 
témata, ty se dají u bulváru celkem jasně 
předpokládat, mluvím o neuvěřitelném 
talentu nalézt ta správná slova  a  po-
skládat je do titulků tak neuvěřitelných, 
že nikdo nemůže pochybovat o  super 
senzaci, která je v  článku vždy velmi 
důkladně ukryta. Jistě k  tomu nahrává 
i  fakt, že titulek je psán tučně, červeně 
a mnohdy zabírá více místa na stránce 
než celý článek. Ale už dost slov a sku-
tek utek, vybrala jsem pár „peciček“ :„To-

hle jsme vidět nechtěli, Kristýno: Leichto-
vá se nacpala do korzetu a předvedla svá 
psí ouška.“ další „Zapomeňte na růžovou, 
teď frčí fialová. Rolins jezdí ve voze v bar-
vě krávy, která dojí čokoládu“.                               
 Další skvělá věc na  internetovém 
bulváru je, že z  jedné celkem nezají-
mavé informace, dokáží udělat kolem 
šesti článků. Použijí jednu fotku, jednu 
informaci a šest různých nadpisů, mám 
pocit, že tohle se blíží až k podnikatel-
skému zázraku! A tady jeden takový pří-
klad:
„Zadlužený Pomeje se již zítra podruhé 
žení: Svatba ho vyjde na pořádný balík!“
„Pomeje se dnes žení. Jeho těhotnou na-

stávající ženu s ňadry č. 6 zasáhly nečeka-
né potíže.“
„Jiří Pomeje a nádherná Andrea jsou svo-
ji! Podívejte, jak vypadají šťastní novo-
manželé.“
„Exkluzivně: Velký podvod se svatbou Po-
mejeho: Byla to jen fraška, právoplatný 
obřad proběhl o den dřív!“
„Ani prsa číslo šest nevěstě Pomejeho ne-
pomohla: Obrovská hádka o peníze!“
 Co vzkázat na závěr? Děkujeme, tvoř-
te čile dál.
 Rozloučím se titulkem:
„MattDamon je hrdý na  svůj obnažený 
zadek. I předek.“

Text: Kristýna Novotná

myšlenky, které stojí za to šířit

ŠOK! EXKLUZIVNĚ! VELKÝ TRAPAS


