
1 / květen 2014
z d a r m a

www.vednemesicnik.cz  •  vednemesicnik@centrum.cz

Vážení čtenáři, 
s nelehkým srdcem a nutno podotknout, že pod tvrdým nátlakem jsem byl před čtyřmi 
lety donucen vzdát se šéfredaktorské židle J. H. Krchovského v Literce. Rozumí se, že to 
všechno nebylo jen o té židli, ale i o místě u okna při četných schůzích redakce tohoto 
plátku. 
Čekal jsem čtyři roky. Čtyři roky plánoval. Ve dne, v noci. Vůbec to ale nebylo jen tak.  
Postupně uspořádat nástěnku (jak jinak než z anketových fotek) všech redaktorů a jedno-
ho po druhém likvidovat. Jako ten Mexičan s kloboukem a černou páskou přes oči jsem se 
za vehementního propichování (fotek) v kruzích blížil k usurputárovi trůnu. 
Poté přišel festival Literatura žije a s ním nevyhnutelný chaos v celém městě (ale i v naší 
již dlouho nečinné redakci) a mně se naskytla příležitost. Okamžik, ve kterém se Krchov-
ského trůn nepatrně otřásl v základech. A tak to přišlo. Konečně. Převrat, puč. Sesadit 
současného šéfredaktora, využít nepřítomnosti mladého čekatele na jeho post, ome-
zit jeho pravomoce, navrátit se ke kořenům. Převzít kontrolu a přitom ještě spunktovat 
nové webovky (vednemesicnik.cz). Povedlo se. Oboje. Teď už jen sehnat nějaké ty nové  
redaktory.

Petr, navždy váš šéfredaktor 
Literatura žije a je sexy / foto František Nárovec

Po  tři dny, od  23. do  25. dubna, čes-
kobudějovické ulice zaplavila kultura 
a zasáhla snad každého. Stačilo kráčet 
po Lannově třídě a mohli jste přikres-
lit svou část nejdelšího komiksu nebo 
si to zkrátit přes náměstí a mohli jste 
si odnést domů knížku  náměstí, pří-
padně nasednout do „socky“ a  zapo-
slouchat se do  přebásněného hlášení 
zastávek. Ale opravdu kulturně živo 
bylo i  na  dalších místech... Celá akce 
s oficiálním názvem festival živé kultu-
ry Literatura žije! se však točila přede-
vším kolem galerie a literární kavárny 
Měsíc ve dne. O festivalu jsme si proto 
povídali s autorkou myšlenky, Eliškou 
Štěpánovou. 

Můžeme říci, že jde o  „nultý ročník“ 
ročník festivalu a jeho pokračování se 
dočkáme i napřesrok?
Rovnou říkáme, že se jedná o první roč-
ník festivalu a  s  dalšími ročníky proto 
určitě počítáme.

Organizace takovýchto velkých akcí 
dnes takřka není myslitelná bez gran-
tu, ucházeli jste se o něj?
O grant jsme žádali, nedostali jsme nic. 
Město o  podporu literárního festivalu 
zájem nemělo. O to víc nás všechny těšil 
velký zájem lidi každého veku. 

Jak moc je těžké dnes udělat festival 
bez veřejné podpory?
Bylo to hodně těžké, i když všichni pra-

covali zadarmo, zaplatili jsme hodně 
peněz. Tisk, hodně spotřebního materi-
álu, benzin do aut, kterými jsme odvezli 
postupně sedm tisíc knih na  náměstí. 
Městu jsme museli zaplatit poplatky, 
dokonce jsme dostali pokutu za parko-
vání na  náměstí, když jsme ráno první 
den festivalu naváželi na náměstí všech-
ny věci. Platili jsme vše ze svého a něja-
ké dluhy po festivalu zůstaly. 

Je zřejmé, že festival by se neobešel 
bez dobrovolníků, kolik se jich podíle-
lo na jeho přípravě a realizaci?
Festival čtyři měsíce intenzivně připra-
vovalo pět lidí, postupně se přidalo dal-
ších pět, při samotném festivalu se v uli-
cích vystřídalo asi třicet dobrovolníků.

Program byl velmi pestrý. Jaký bod 
z  programu byste vybrala jako nejú-
spěšnějšího „záchranáře“ života lite-
ratury? A  jaká je vlastně vaše osobní 
odpověď na otázku: Literatura (ne)žije?
Podle mého nejúspěšnější akce festiva-
lu dává zároveň i moji osobní odpověď 
na  to zda literatura žije. Dva měsíce 
jsme sbírali knížky, které lidé sice už 
nechtěli, ale protože knížky mají rádi, 
chtěli je poslat dál. Na náměstí jsme pak 
rozdali sedm tisíc nashromážděných 
knížek. Stan byl celé tři dny obležený, 
lidi vybírali, radovali se z „nových“ knih. 
A tak podle mne jednoznačně: literatu-
ra určitě žije! 

Martin Volný

Literatura 
žila, 
žije 
a bude žít!

Když mi někdy před jedenácti lety Jir-
ka Boudal, tenkrát student Jírovcovky, 
na jedné z prvních redakčních schůzí Ved-
neměsíčníku povídal, že shánějí organizá-
tory, neměl jsem představu, oč mě vlastně 
žádá, a  už vůbec jsem netušil, že z  pro-
jektu, do kterého se pouští, se během let 
vyvine největší kulturní událost v  našem 
městě. Tehdy by se konec konců něco ta-
kového neodvážili předpovídat ani samot-
ní zakladatelé a přesto semínko, které za-
sadili, vzbudilo takovou odezvu u mnoha 
lidí, zakořenilo v jejich srdcích a díky jejich 
péči se z jednodenního studentského fes-
tivalu rozrostlo v týdenní oslavu jara, která 
láká návštěvníky už nejen školou povinné 
ale napříč všemi generacemi. Pokud vám 
předchozí řádky dostatečně nenapovědě-
li, vězte, že je řeč o Budějovickém Majále-
su, jehož jedenáctý ročník právě nadešel.  
Už při prvním ročníku Majáles netroškařil, 
jedno pódium měl na  náměstí Přemysla 
Otakara II., druhé na  Piarisťáku a  ještě se 
tancovalo a  hrálo divadlo u  Černé věže. 
Program byl tak naditý, že jsem ho nebyl 
s to obsáhnout, i když jsem, coby náruživý 
deváťák snažící se připravit co nejlepší re-
portáž do našeho plátku, běhal sem a tam 
celý den. A od těch dob festival jen koša-
těl, až časem nerekrutoval umělce pouze 
z  řad místních studentů a  ochotníků, ale 
vybíral zajímavá jména z  celé republiky 
a poté začal do Budějovic dovážet i ze za-
hraničí. Tak kupříkladu jedním z letošních 
headlinerů bude britská kapela The Feud. 
Mezi hlavní hity festivalu ale patří i české 
kapely – rock’n’rolloví The Fireballs a elek-
troničtí Vložte kočku. Studentská složka 
však byla vždy nedílnou součástí našeho 
Majálesu, vždyť je výjimečný právě tím, že 
jej pořádají samotní studenti, a  dělají to 
nikoli pro zisk, ale z čirého nadšení a víry, 
že kultura není jen rozptýlením na  jeden 
večer, ale že za  sebou zanechává hlubší 
odkaz a  pomáhá vytvářet pozitivní vztah 
obyvatel k místům, kde žijí. I proto je celý 
festival zdarma, nepodbízí se kapelami 
známými ze všech veřejných médií, ale 
snaží se obohatit místní dění o  nezvyklé 
ovšem pozoruhodné projekty, a  kromě 

koncertů a divadelních představení přiná-
ší také řadu přednášek, projekcí, worksho-
pů, vernisáží, sportovních aktivit a tak dále 
a tak dále. 
 O zachování odkazu prvních ročníků 
a zařazení studentských, netradičních a al-
ternativních kapel do  programu se stará 
Dark Side of Majales. Krom toho si mů-
žete zajít i  na  řadu představení místních 
ochotnických spolků a to hlavně díky pil-
né spolupráci Studentského univerzitního 
divadla neboli SUDu. Název tohoto sdru-
žení se slovní hříčkou skryl i do názvu Úděl 
osudu, muzikálové inscenace knihy Otec 

prasátek, která bude na festivalu také k vi-
dění a kterou si nemůže nechat ujít žádný 
příznivec Terryho Pratchetta. Po celý festi-
valový týden, od pondělí 12. do pátku 16. 
května, budou probíhat i boje o post krále 
či královny Budějovického Majálesu 2014. 
Pokud chcete podpořit některého z kandi-
dujících studentů, určitě se zajděte podí-
vat na některé ze studentských jamování. 
Tohle klání vyvrcholí tradičním pátečním 
průvodem masek, který je svým rozsahem 
jedinečný v  celé republice a  letos bude 
o to bohatší, že se do majálesového dění 
ke středním školám připojí i ty vysoké. Už 
loni se účastnila Jihočeská univerzita a le-
tos k ní přibudou ještě VŠTE a VŠERS.  
 Z  ověřených majálesových recep-
tů stojí za  to zmínit oblíbené autokino, 
tentokrát zaručeně dabované od  začátku 
do  konce, takže nikoho nebudou trápit 
špatně čitelné titulky. Na  Sokoláku se už 
v pondělí vztyčí stan, kde se zbuduje majá-
lesová kavárna, která se loni velmi osvěd-
čila. A není se čemu divit. Vždyť spojuje to 
nejlepší ze zevlování na Sokoláku a kavá-

renského povalečství a ještě nabízí pestrý 
kulturní program. V pátek se poté promě-
ní ve druhou stage závěrečného open-ai-
ru. Ten se letos navrací zpět na  Sokolák, 
a  i když bude pouze jednodenní, celkově 
by měl letošní ročník nabídnout více vy-
stupujících než kterýkoli předchozí. Nutno 
podotknout jen to, že pro věčné potíže 
s  překračováním povolených limitů hluč-
nosti, se program po  desáté hodině pře-
sune na  velkou afterparty do  Slavie, kam 
vás pomůže nasměrovat ohňostroj, který 
se nad kulturním domem rozzáří. Uvnitř 
vás pak čeká další z  Majálesových vrcho-
lů, kapela Skyline, nebo také DJs z  Midi 
Lidí a naši hoši v kapele VEES. S ohledem 
na  omezenou kapacitu je ovšem třeba si 
za  drobný poplatek zajistit na  afterparty 
vstupenku v podobě látkového náramku.
 Bodů programu je nepřeberné 
množství, ale zdá se, že se letos organi-
zátoři na vše připravují obzvláště pečlivě. 
Ještě před festivalem je čeká technické 
školení, takže každý bude mít o všem pře-
hled. Nejen duchovní podporu, ale také 
historicky první majálesový sklad, jim 
poskytne spirituál Biskupského gymná-
zia, Josef Prokeš, a  v  týmu přibyla pozice 
skladníka. Zdá se, že je tedy vše na svém 
místě. „Letos nic neztratíme,“ slibují or-
ganizátoři. Jejich zázemí bude v  literár-
ní kavárně Měsíc ve  dne, kde si budete 
moci vyzvednout majálesová trička nebo 
zcela nově majálesové tašky, které si však 
nesmíte opomenout předem objednat 
na  internetu pomocí systému Everfund. 
Díky tomu každý dostane přesně to, co 
chce – nic nebude zbytečně přebývat 
a  ničeho nebude nedostatek. Na  stej-
ném serveru si můžete i rezervovat místa 
na páteční afterparty ve Slavii. Neváhejte 
tedy blíže prozkoumat veškeré festivalové 
dění na  webu www.budejovickymajales.
cz. A  mimochodem, pokud by někoho 
zajímalo, jak takovéto a podobné kulturní 
iniciativy vznikají, doufám, že neopomněl 
navštívit úterní program v Kredanci, kde 
o tom promluvil Jirka Boudal ve společné 
přednášce s Matějem Hollanem. To chceš!  

Michal Kubala   

majáles 014

11 let konání festivalu
213 umělců v programu
5 dnů výjimečné kultury

14000 návštěvníků festivalu
pro studenty, děti i seniory
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Kniha pro 
každého
Kdo stále věří, že Literatura žije! a namí-
řil si to někdy mezi 23. až 25. dubnem 
přes náměstí Přemysla Otakara II, mohl 
si vzít knihu. Některé knihy zde ležely 
vyskládané na nízkém stolku, dalšími se 
lidé probírali v krabicích.
 Úplně každý si tu může vzít knížku, 
i  když žádnou nepřinesl,“ říká jedna 
z  dobrovolnic Magdalena Marková, 
která pomáhá s  pořádáním festivalu. 
Samotné akci předcházel dvouměsíční 
„sběr“ knížek. Kdokoli mohl do kavárny 
Měsíc ve dne přinést své knihy, které už 
přečetl a chtěl se o ně podělit s dalšími 
čtenáři. 
 „Sice jsme nikdo knihy nepočítal, ale 
nakonec se jich odhadem nashromáž-
dilo šest až osm tisíc,“ zdůrazňuje Mag-
dalena Marková. Při tomto množství 
knih není praktické je každý den skládat 
do beden a na noc odvážet, proto dob-
rovolníci dávají knihy do stanu a přikrý-
vají igelitem – což je zároveň ochrana 
i proti případnému dešti – a přes noc je 
střeží zaměstnanec hlídací služby.
 Ačkoli se lidé nestydí si knihy brát, 
může se při takovémto množství knih 
stát, že se nerozeberou. Ovšem i  s  tím 
pořadatelé počítali. „V  kavárně Měsíc 
ve dne bude zařízená malá knihovnička, 
která bude fungovat na principu přines-
-odnes, takže něco jako knihotoč, a tam 
budou zbylé knihy,“ vysvětluje dobro-
volnice a  dodává: „Lidé si tam budou 
moct vzít knížku, odnést knížku… Bude 
to jakési pokračování třídenního festi-
valu živé literatury, akorát v kavárně.“
 Ti, kdo na  festival zavítali, nápad 
oceňují, například studentka Karolína 
Krhutová. „Věděla jsem o  akci a  chtěla 
jsem dát i nějaké knížky do oběhu, ale 
bohužel v  Českých Budějovicích jen 
studuji a bydlím daleko,“ lituje student-
ka, která si prohlíží časopis novinového 
formátu s názvem Bluepaper. „Hned jak 
přijdu na kolej, pustím se do čtení,“ sli-
buje Karolína Krhutová, která si z  festi-
valu odnesla patnáct knížek.
 Mezi dalšími, komu se nápad s živou 
literaturou líbí, jsou i  Michala Bohusla-
vová a  Jana Penzkofer. Z  akce si odná-

šejí plnou tašku knížek a obě se shodují, 
že se mezi knihami na festivalu dají najít 
skutečné perly. „Já se to stydím říct, ale 
závidím Janě jednu knížku, kterou na
šla,“ směje se Michala Bohuslavová. „Ale 
ty jsi našla Homolky, ty jsou super!“ rea-
guje Jana Penzkofer.
 Kolemjdoucí se na festivalu živé lite-
ratury mohli sami podílet. Nejen přine-
sením knihy, ale rovnou na  místě, kde 
byly různé kartonové „zážitkové bud-
ky“. Jednou takovou byla i ta s názvem 
„Příběh města“. Zde měli kolemjdoucí 
možnost připsat kus příběhu Českých 
Budějovic. „Vždycky je u  toho náš člo-
věk a  láká lidi, ale spíš to zajímá malé 
děti, které tam píšou vzkazy a  kreslí si 
tam obrázky,“ říká Magdalena Marková. 
„Po  pravdě původní idea moc nevyšla, 
nikdo moc nechtěl na  příběh navazo-
vat, teď tam spíš lidé píšou svoje básnič-
ky nebo nějaké ideje.“ Živé kultuře pros-
tě neporučíte. Až festival skončí, karton 
se pravděpodobně použije na výzdobu 
kavárny, nebo bude k  vidění v  galerii 
nad kavárnou.

Martina Mašková

Jak se čte 
potmě

Ocitáme se v zabedněné místnosti. Ne-
vidomí Jirka Holzinger a  Marek Müller 
nám pomohou se v  neproniknutel-
né tmě posadit a  Jirka se hned pouští 
do vysvětlování: „Braillovo písmo je sys-

tém šesti bodů, jejichž kombinace značí 
buď písmena, čísla anebo noty.“  Vede 
můj ukazováček po řádcích, ale zatímco 
já pod bříšky prstů nahmatám jen chao-
tickou změť miniaturních výstupků, on 
suverénně předčítá z vydání Werichova 
Fimfára pro nevidomé. I když přiznává, 
že číst v  Braillově písmu jde přece je-
nom o něco pomaleji. „Také zabere da-
leko víc místa. Třeba jeden díl Harryho 
Pottera vyjde na 27 svazků.“  
 Knihy v  Braillově písmu se navíc 
snadno poškodí, stačí jen promáčk-
nout některý z bodů. I proto jsou dnes 
na  ústupu. „Místo toho posloucháme 
hodně audioknihy namluvené pro po-
stižené a  taky požíváme tzv. Braillův 
řádek – to je zařízení, které převádí di-
gitální text do Braillova písma.“  Vyzkou-
šíme si i program, který dokáže text pro 
nevidomé předčítat.  Počítač ale postrá-
dá jakoukoliv intonaci lidské řeči, takže 
úryvku není téměř rozumět.
 Po  chvíli se diskuze stočí spíše 
na všeobecnější otázky. „ Lidé mají čas-
to představu, že postižení by se měli 
držet při sobě,“ vysvětluje Marek. „My 
jsme ale rádi, když se můžeme zapojit 
do normálního života a dělat věci, kte-
ré bychom jenom s  postiženými dělat 
nemohli.“  Oba teď studují, Marek prá-
vo a Jirka sociální činnost, jak ale hned 
dodávají, vystudovat s  postižením vy-
sokou školu je jedna věc, najít smyslu-
plnou a slušně placenou práci pak něco 
úplně jiného.
 S  podporou od  státu se podle nich 
vyjít dá. Důležitou roli hrají i neziskové 
organizace, např. v  podpoře postiže-
ných při studiu. „Chápu ale, že lidé ra-
ději přispějí na  konkrétního člověka,“ 
říká Marek Müller. „To pak hodně záleží 
na kontaktech a zájmu médií. Navíc ne 
všichni mají sílu pořádat dobročinné 
koncerty. Já říkám, když už žebrat, tak 
s hrdostí.“
 Překvapí mě ale, když se bavíme 
o příspěvcích na pomůcky pro nevido-
mé. „Slepeckého psa bych nechtěl. Jak 
se o něj má postižený starat, jak po něm 
má uklízet? Přitom, aby mě někam do-
vedl, stejně ho nejdřív musím naučit 
trasu, kterou už sám znám.“  Slepečtí psi 
jsou navíc drazí a stává se, že nevidomé-
ho kolikrát někam se zvířetem nepustí. 
„ Vystačím si se slepeckou holí,“ dodává 
Marek.

Kateřina Šimková

KULTURA
V pondělí ve tři přijdu podpořit Tomáše 
Auterského k Jihočeskému divadlu. Sice 
ho vůbec neznám, nicméně práci a sna-
hu amatérů oceňuji. Obdivuji jejich ne-
vysychající kreativitu, smysl pro humor 
a  hlavně nadšení vrhat se do  všeho 
po hlavě.
 Když už budu ve  městě, ve  čtvrt 
na  sedm se zajdu podívat do  Divadla 
U  Kapličky na  hru Madam Colombová 
zasahuje aneb Kam zmizel ten diamant?  
Hru jsem už viděla, proto ji mohu vřele 
doporučit. Ačkoli je divák svědkem krá-
deže diamantu, přesto si až do poslední 
chvíle nemůže být jistý, kdo zlodějem 
vlastně je. 
 Úterý, patnáct nula nula, Kredan-
ce, Jiří Boudal, Matěj Hollan. Rozhovor 
s prvním zmiňovaným jsme otiskli v mi-
nulém čísle v  souvislosti s  projektem 
Rekonstrukce státu, jehož je Jiří Boudal 
spoluzakladatelem. Matěj Hollan pak 
nese spoluautorství na portálu Žít Brno. 
V  přednášce se nám oba budou snažit 
vyvrátit, že „všechno je na hovno, o nic 
se nesnažte, stejně se to nepovede“.

 Show! bude ve středu v Horké vaně 
od čtyř hodin. Show! je totiž název ab-
solventského dokumentu Bohdana 
Bláhovce z pražské FAMU o životě čes-
ké teenagerské kapele 5Angels. Jelikož 
o tomto filmu v poslední době slýchám 
ze všech stran, chci ho už konečně vidět 
sama na vlastní oči!
 Už jen kvůli názvu – „Apokalyptická 
lež v plechovce“ –  se půjdu ve čtvrtek 
ve čtyři hodiny podívat na komedii Mla-
dé krve SUDu.

Martina Mašková

HUDE BNí MENU 
BUDěJOVICKéHO 
MAJáLESU JE 
VELMI PESTRé
Ne, bohužel. Ani na letošní Budějovický 
majáles nepřijede Vypsaná FiXa, a  do-
konce ani Mandrage si nebudou drtit 
svoje hitovky na  pátečním Sokoláku. 
Budeme se tedy muset opět spokojit 
pouze s  interprety, za  které nemluví 
jméno, ale čerstvá a  originální hudba. 
Její rozmanitost se pokusím ve  struč-
nosti ukázat:
 Je libo trochu něžného folku? Tak to 
pro vás organizátoři připravili celý Fol-
kový večer a také koncerty Mirka Keme-
la nebo Honzy Vlažného. Pro vyznavače 
techna nebo house music jsou přichys-
tané dvě DJs Night, kde vystoupí napří-
klad berlínská producentka Tigerhead 
a mezinárodní duo Black Girl White Girl.
Neoželí se samozřejmě ani rockové ky-

tary, kterých se ujmou zejména známé 
firmy jako Pošťák Jim, Kool-Aid a  také 
několik cizích spolků jako drážďanští 
Trieblaut. Skvělou příležitostí nejen pro 
milovníky vážné hudby bude také mož-
nost dirigování orchestru opery Jiho-
českého divadla.
 Na  své si ale mohou přijít i  poslu-
chači world music, hardcoru, popu 
a  dalších žánrů. Pokud vás zatím nic 
z  představeného programu zcela ne-
zaujalo, máte poslední šanci. Záměrně 
jsem totiž nezmínil interprety vystupu-
jící na pátečním open airu a na jeho po-
kračování ve Slavii. 
 Tady vás čekají ty hlavní hvězdy 
jako pražští dadaisté Vložte kočku, kupa 
indie-rockových tlup v  čele se sloven-
skými mladíky Billy Barman a Talkshow, 
budějovičtí VEES, DJs jako Bad Mojo 
nebo Tomino a  Myslivec z  Midi Lidi. 
Vrcholem všeho bude samozřejmě vy-
stoupení britských The Feud, kteří už 
jsou v Budějovicích jako doma. 
 Mám takový soukromý dojem, že 
nám bude v sobotu z celé té šestidenní 
párty zase dost pískat v uších...

Petr Šrajer

MAJáLES  
V ULICíCH
Kromě open-airu a  volby krále dělá 
náš majáles Majálesem ještě něco. 
Street-artový program, který každo-
ročně zaplavuje ulice a  způsobuje, 
že Budějovickému Majálesu prostě 
nikdo neunikne. Je všude: v  parcích 
a  klubech, zákoutích a  náměstích, 
celé město najednou ožije a  rozkvete 
a  i  kulturou naprosto neposkvrněný 
člověk si povšimne, že se něco děje. 
Je to právě pouliční scéna, díky kte-
ré je Budějovický Majáles považován 
za  jedinečný kulturní festival. Pojďme 
si proto říct, kam letos vyrazit, ať už 
po škole, nebo za školu.   
 Street Art znamená doslova po-
uliční umění a  zahrnuje např. různé 
druhy graffiti nebo buskery. V  majá-
lesové mluvě jde ale o  pracovní ná-
zev veškerého majálesového dění, 
které nespadá ani pod koncerty, ani 
pod divadla. A  ačkoliv se street-arto-
vá dramaturgie snaží letos dělat čest 
svému jménu a dostat program hlavně 
do ulic, patří sem i spousta dalších akcí, 
které se konají pod střechou a  díky 
kterým si v  programu Budějovické-
ho Majálesu zaručeně vybere každý.  
 Každý den majálesového týd-
ne bude letos zaměřen na  jiné téma 
a  na  jinou cílovou skupinu. V  pondělí 
a úterý bude program zaměřen na ob-
čanskou iniciativu a  na  to, jak může 
město i  mimo Majáles oživit a  zkul-
turnit každý z  nás. Kromě jiného si 
můžete například poslechnout před-

nášky Aleny Rybníčkové z  Pražské-
ho fóra, které vzniklo, aby dohlíželo 
na  to, jestli tamější magistrát plní své 
sliby obyvatelům města, Martina Pe-
tříka z  občanského sdružení Žijeme 
tady nebo přednášku o  komunit-
ním zahradničení. V  úterý se v  Horké 
Vaně můžete těšit na  kreslíře Mirka 
Kemla, v  kavárně Černé oči porcelá-
nových šálků zase na  Lénu Brauner. 
 Středa se ponese v  duchu pro-
blematiky queer, neboli sexuálních 
menšin. Hlavním tahákem je tady 
zejména beseda s  Jiřím Hroma-
dou, který se zasadil o  přijetí zákona 
o  registrovaném partnerství, a  per-
formance Marka Menšíka Q jako 
Questioning, na  které bude komuni-
kovat s každým návštěvníkem osobně. 
 Čtvrtek bude zaměřen hlavně 
na  mladé lidi, kteří se zajímají o  věci 
jako je graffiti nebo skateboarding. 
Čeká na vás beseda s matadory české 
skate komunity, celodenní skejtování 
u  Slávie, sprejování a  pouliční tanec. 
 Kromě časem přesně ohraniče-
ného programu bude město po  celý 
týden ožívat drobnými změnami 
v  ulicích, jako jsou třeba gauče s  kni-
hovničkami pro veřejnost, básně 
nebo majálesová seznamka. Ve  spo-
lupráci s  Městskou charitou České 
Budějovice se uskuteční první roč-
ník MY TAKY FESTU a  na  náměstí 
zakotví na  pár dní Kavárna potmě. 
 Ale ani příznivci klasických bodů 
majálesového programu nepřijdou 
zkrátka, opět se uskuteční oblíbená Re-
tropárty, Autokino nebo program pro 
děti. Tak vzhůru do budějovických ulic! 
                                          Karolína Zikešová

Na co se půjdu podívat na majáles 
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Je už klišé vnímat květen 
jako měsíc lásky, co tedy 
znamená květen pro vás?

Květen je měsíc osvobození. Ne-
myslím tím osvobození v tradičním 
smyslu jako osvobození od nacismu 
– i když… Kdybych si měl vybrat, 
určitě není symboličtějšího měsíce. 
Vždyť vše kolem kvete a překypuje 
životem. Jenže na studenty ma-
turitních ročníků čeká Velká květ-
nová zkouška dospělosti. A s  nimi 
vlastně i na jejich učitele. A právě 
květen přinese po všech těch bi-
tvách sváděných na střední škole 
konečně osvobození. Na absolventy 
čeká otevřená náruč velkého světa 
a na učitele blednoucí vzpomínky 
(a téma pro debaty: vzpomínáš, to 
bylo, když maturoval Pepa Voháň-
ka). Tak si popřejme, ať to všichni ve 
zdraví přežijeme a na konci máme o 
důvod víc ke společnému poslední-
mu slavení.  

Martin Volný

Květen je měsíc, kdy slavíme svátek 
práce, Pražské povstání, připojení 
ČR k EU, ale také Den matek, spuš-
tění vysílání České televize, vydání 
Obnoveného zřízení zemského, 
zahájení provozu pražského met-
ra,  bitvu u Lipan, otevření Eiffelovy 
věže, korunovaci Marie Terezie čes-
kou královnou, narození Jiřiny Boh-
dalové a Karla Marxe, smrt Anny Bo-
leynové a  Franka Sinatry, premiéru 
Star Wars: Epizoda IV-Nová naděje 
a Smetanovy Prodané nevěsty…

Kateřina Šimková

Kyž se řekne: dokument o  bulváru, vy-
baví se nám automaticky představa 
velmi kritického a  velmi „vyváženého“ 
pořadu, který nutně obviní masovou 
část společnosti ze sadomasochismu, 
o  bulvárních novinářích bude mluvit 
jako o „padlých“ a ze zobrazované iko-
ny předvede jako doblikávající hvězdy, 
které si skrze bulvár kupují ještě trochu 
té záře reflektorů, protože větší hrůzu 
než z pošpinění, mají z nicoty... Dělníci 
bulváru Víta Klusáka jsou jiní. Nenabízí 
nám tváře mediálních analytiků, kteří 
myslí za  nás a  rozkrývají nám nástroje 
manipulace bulváru, nevidíme marke-
tingové specialisty, kteří by jako králíky 
z klobouku tahali jednotlivé argumenty, 
proč je bulvár především strojem na pe-
níze. Naopak. Sami o své práci – a je to 
vlastně také práce – hovoří bulvární no-
vináři a  všichni ti mediální „publíkové“ 
přilepení k hvězdám a hvězdičkám.  
Náš bulvár je drsným světem, kde se nic 
neodpouští… Alespoň tak to to má na-
venek vypadat. Mnohem spíše je ale ur-
čitou hrou na kočku a myš, jakkoli v roli 
kočky může být jednou „star“, bývalá, 
současná či možná budoucí, jindy bul-
vární novinář, obsazení role myši se ne-
mění – je to čtenář, divák či posluchač. 
Čím takovéto prostředí může oslovit, 
zaujmout a přilákat si budeme povídat 
s Veronikou Kratochvílovou, která v „do-
kumentu“ sedí před obrazovkou spolu 
s Pavlem Novotným a společně debatují 
o  nástrojích, jak z  prdu uplácat pořád-
nou kouli, na kterou si prostě bude chtít 
sáhnout každý... Stejná Veronika ještě 
před lety absolvovala českobudějovic-
ké gymnázium a vedla studentský Ved-
neměsícník.
Co tě přivedlo na  dráhu bulvární no-
vinářky. Ptám se proto, že bulvární 
žurnalistika často není vnímána jako 
seriózní práce.
 Já bych se na  začátek možná do-
cela ráda vymanila z  onoho titulování 

„bulvární novinářka“. Přesněji řečeno 
působím momentálně jako novinářka 
na  volné noze rozkročená mezi třemi 
redakcemi, a  jednou z nich je také ona 
kontroverzní platforma Extra.cz. 
Po gymnáziu jsem v Praze vystudovala 
FF UK obor Český jazyk, teorie komuni-
kace a  Literatura literární věda a  ještě 
během studií jsem si přivydělávala jako 
redakční externista nebo elév. Prošla 
jsem si redakcemi, jako jsou Pražský de-
ník, Vice magazín, Topzine nebo Český 
rozhlas a  v  posledním ročníku studia 
jsem nastoupila na  plný úvazek jako 
pražský redaktor regionálního týdení-
ku 5plus2, kde jsem setrvala dva roky. 
A prakticky ve stejné době,  kdy tyto tý-
deníky byly sloučeny pod mediální dům 
MAFRA a na naši redakci začaly doléhat 
personální audity a čistky, jsem dostala 
pracovní nabídku od  Pavla Novotného 
a  od  vydavatele hudebního měsíčníku 
Headliner. To mě vedlo k tomu, že jsem 
se rozhodla „osamostatnit“.
Překvapilo tě někdy, kdo všechno bul-
vár čte? Myslíš, že veřejnost je pokry-
tecká a mnohdy ani nepřizná, že patří 
mezi spotřebitele produktů bulváru?
 Musím hlavně říct, že jsem za  svou 
současnou zkušenost nesmírně vděčná. 
Kdybych nebyla nyní integrální součás-

tí toho, co se kolem Dělníků bulváru 
strhlo, nejspíš bych stála jako to „inte-
lektuální stádo“ na  druhé straně bari-
kády a  hlasitě vykřikovala, že bulvár je 
největší zlo. Do  doby, než jsem začala 
pracovat pro server Extra.cz, jsem se 
také stavěla k  bulváru velice kriticky, 
odmítavě až opovržlivě. O  mojí vlastní 
neznalosti a téměř omezenosti mě pře-
svědčil vlastně až Pavel, který mi v ně-
kolika velice racionálních bodech vy-
světlil, že současné fungování médií je 
zkrátka v pohybu. A bulvár určuje jeho 
tempo. Samozřejmě se nabízí i  otázka, 
kolik lidí, kteří odsuzují bulvár, otevřelo 
někdy konkrétně server Extra.cz, kte-
rý je v  mnoha ohledech jiný… Pro mě 
byl vždy, asi jako pro mnohé, hlavním 
reprezentantem bulváru deník Blesk, 
časopis Pestrý svět a  zpravodajství TV 
Nova. Jsem pravidelným čtenářem Re-
spektu a  jako novinářku mě zajímaly 
většinou jen regionální kauzy a kultura, 
takže barevné obrázky a „celebrity“ šly 
vždy mimo mě. Ráda bych tím tedy vy-
vrátila i domněnku, že se bulvární novi-
náři jen otírají o hvězdičky, jejich nevěry 
a  plastické operace. Já plním rubriky 
news a  lifestyle, takže mě vlastně i  na-
dále zajímá především zpravodajství 
a  publicistika. Jen je nyní podávám 

v mnohem svěžejší formě než kdysi.
Změnila tě nějak práce pro bulvár? 
Díváš se teď jinak na sebe či lidi kolem 
sebe? A jak na tebe pohlíží tvoji blízcí?
 Myslím, že práce v Extra.cz mě změ-
nila určitě k  lepšímu. Mám nyní „lehčí 
ruku“, větší nadhled a  musím za  den 
stihnout reflektovat a vytřídit mnohem 
větší množství informací než v dobách 
své pohodlné zaměstnanecké pozice 
v tištěném týdeníku. Někteří lidé v mém 
okolí se samozřejmě podivují a  mají 
tendenci mi obligátně kázat o morálce, 
ale já vím své. Moji blízcí jsou nadšení. 
Většinu mých textů sdílejí, přeposílají si 
mezi sebou a dobře se u nich baví. Mým 
nejvěrnějším čtenářem je asi můj taťka, 
který má dvě vysoké školy, vědecký titul 
a pracuje ve farmacii. Kdo by to byl řekl, 
co?
Sama si se vlastně svým účinkování 
v Dělnících bulváru stala takovou me-
diální „hvězdou“. Jak hodnotíš celý 
projekt a  jeho ozvuky? Řekl ti něco 
více o tvé práci či o lidech, o kterých – 
či pro které – píšeš? A jaká byla reakce 
tvého okolí?
 Rozhodně necítím, že bych se stala 
nějakou mediální hvězdou. K  celému 
„dokumentu“ mám své jisté výhrady, 
ale to není podstatné. Záběry, na  kte-
rých se v  Dělnících bulváru objevuji, 
jsou ze dne, kdy jsem se poprvé přišla 
do  redakce seznámit s  redakčním sys-
témem. Přivítal mě tam kromě kolegů 
tým filmařů ČT v čele s Vítem Klusákem 
a požádali mě, zda by mě u toho mohli 
natáčet. Já souhlasila, protože jsem ne-
chtěla dělat fiflenu, a navíc jsem v tom 
nespatřovala nic závadného. Výsledek je 
proto trochu vytržený z kontextu, ale to 
nevadí. Pro mě je to jen další zkušenost, 
že onen „závadný“ bulvár lze spatřovat 
všude kolem nás. Třeba i  v  praktikách 
takzvaně seriózních dokumentaristů. 

Martin Volný
Foto archiv

Jak se z bývalé šéfredaktorky VDM stala dělnice bulváru

Irié Révoltés 
– 2013
Show plná energie, světových jazyků, 
tolerance a  ručníků. A  to je jen pár 
věcí, které charakterizují koncerty 
výjimečné francouzsko-německé ska 
punk skupiny. Irié Révoltés, ve  vol-
ném překladu Štastní vzbouřenci se 
v  říjnu opět vrátili do  Čech se svým 
„mírovým poselstvím“ v  podobě no-
vého alba „Allez“.  I když nenosí zvo-
náče a květinu ve vlasech, texty jejich 
skladeb jsou jednoznačné – vyjadřují 
touhu po  vzájemném respektu, rov-
nosti,  svobodě a odmítají konzumní 
a  materialistickou společnost. Tohle 
všechno vám sdělí pomocí skvělé mu-
ziky, rapu a akce. Ku příležitosti říjno-
vého koncertu v  rámci podzimního 
turné Live on Tour v pražském klubu 
Roxy jsem se rozhodla krátce zpoví-
dat hlavního zpěváka a  rappera ka-
pely Pabla Charlemoine, který si říká 
po  francouzsku „Mal Élevé“ neboli 
Nevychovanec.
Máte raději koncerty v  klubech nebo 
festivaly?
 Není to tak jednoduché. Festivaly 
jsou super, je tam spoustu diváků a mů-
žeme se tak předvést novým lidem. 
V  klubech je většinou atmosféra lepší, 
protože lidé jdou přímo na  nás. Znají 
texty nazpaměť a  navíc jsme publiku 
mnohem blíž, protože je to tam menší 
než na fesťácích. V klubu taky máme víc 
času dělat show, improvizovat.
Podpoříte někoho finančně z  výdělku 
z letošního turné Live on tour?
 Jako vždycky, podporujeme projekty 
jako „Rollis für Afrika“  a „Viva con Agua“. 
(Německé organizace, které sbírají a po-
sílají potřebným v Africe invalidní vozí-
ky a  podporují stavby nových studen 

v rozvojových zemích pozn. red.)
Skládáte hudbu, která reaguje na sou-
časné dění a sociální otázky. Je to kvůli 
nějaké osobní zkušenosti či události?
 Byli jsme politicky angažovaní už 
před Irie Révoltés. Je tedy jasné, že zpí-
váme o  tom, co nás nejvíc zajímá... Já 
a  můj bratr můžeme poděkovat rodi-
čům za takové politické povědomí.
Jaký je váš názor na protiromské pro-
testy v České republice?
 Je to šílenství. Averze vůči Romům 
v celé Evropě graduje. Děje se to často 
právě v  době ekonomické krize, kdy si 
lidé hledají obětní beránky. Nás se to 
také týká vzhledem k tomu, že naše ba-
bička je také cikánka a  táta nám často 
vyprávěl o tom, co si kvůli tomu prožil… 
Bohužel lidé se dnes zase nechají ovliv-
ňovat populismem, předsudky a zobec-
ňováním.
Máte zkušenost s  vysloveně negativ-
ním postojem k  vaší tvorbě a  názo-
rům?
 Zrovna v  Německu jsou fašistické 
skupiny, které si nás vyhledávají a snaží 
se proti nám brojit. Ale nám je to fuk;-)
Podle čeho se rozhodujete, zda bude 
text písničky ve  francouzštině nebo 
němčině?
 Většinou je to spontánní. Záleží 
na  tom, jak se cítíme, když skládáme 
text. Někdy je to zkrátka lepší ve  fran-
couzštině a někdy v němčině. Teda, čas-
těji ve francouzštině;-)
Jaký by byl váš ideální týden strávený 
v České republice?
 Chtěl bych vidět všechna alternativ-
ní místa v Praze a taky trochu přírody…
Jak probíhá letošní turné? Vycházíte 
spolu v kapele pořád dobře?
 Tenhle rok je atmosfére ve  skupině 
skvělá! Až na  pár onemocnění během 
roku je to to nejlepší turné!! Doufám, že 
bude takhle i pokračovat…

Text: Markéta Dadáková

Čím více času tráví člověk na internetu, tím větší má pravděpodob-

nost, že narazí na obrázky nebo i celé webové stránky poukazující 

na  lidi se špatným vkusem. Nutno říci, že Česká republika získala 

v tomto ohledu velice špatnou reputaci. Ať už se jedná o pověstné 

ponožky v sandálech či zcela identicky oblečené mladé slečny, mno-

ho lidí už nad námi zlomilo hůl a prohlásilo nás za národ vidláků.

Ale podíváme-li se na  to z  druhé strany, kdo jsou lidé, kteří blogy 

typu Módní peklo čtou? Kdo jsou ti, pro něž je móda koníčkem a při 

pohledu na průsvitné legíny mají chuť se zahrabat do země? Prav-

dou totiž je, že se můžeme setkat s mnoha mladými nadšenci, co si 

originální kousky objednávají přes internet, hledají v  second-han-

dech nebo investují do dražších neotřelých značek. A právě to jsou 

zákazníci mladých alternativních butiků, nabízejících módu z celého 

světa.

Jejich rájem samozřejmě zůstávají země jako Anglie nebo Francie, 

ale pokud umíte dobře hledat, dokážete najít roztomilé obchůdky 

s oblečením, ve kterém se můžete přehrabovat celé hodiny, i  tady. 

Přímo v  Českých Budějovicích má už svou tradici Rockabilly shop 

Pink Cadillac vedle kavárny Měsíc ve  dne. Už od  dubna letošní-

ho roku lze v ČB také nalézt dvě pobočky butiku Mata Hari (jednu 

v  České ulici a  jednu v  Kanovnické), který nabízí hlavně oblíbené 

značky Skunkfunk a desigual. Na Mlýnské stoce najdete vintage 

bazar Prego v němž sice koupíte jen věci z druhé ruky (v porovnání 

s ostatními second handy i trochu dražší), ale vždy nositelné a v per-

fektním stavu. A pokud jste příznivcem originální módy a budete mít 

cestu do Českého Krumlova, rozhodně navštivte Sulamit, jehož hes-

lem je „To be or not to be chic, that is the question!“, což snad mluví 

za vše. Šťastné nakupování!

Text: Karolína Zikešová
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Když je kulisou 
postel, mohou se 
herci natáhnout
V minulém čísle VDM jsme vám předsta-
vili novou divadelní sezonu Jihočeského 
divadla, z přední jihočeské profesionální 
scény se dnes podíváme za trochu jinou 
oponu…
Ochotnický divadelní soubor J. K. Tyl 
v  Českých Budějovicích vznikl v  roce 
1895. Funguje dodnes, ačkoli už tři 
roky působí v  Divadle U  Kapličky. Také 
obsazení se obměnilo. Několik režisérů 
divadelního souboru pracuje s  celkem 
asi padesáti ochotníky. Jak se jim jejich 
práce daří, se můžete přijít podívat; in-
scenace jsou přístupné veřejnosti.
Jednou z hereček je i osmnáctiletá Iveta 
Průková, která hraje od  svých devíti let 
a  patří do  divadelního souboru s  ná-
zvem Šramot. Přestože se tento soubor 
schází většinou v pátek, Ivetu ani únava 
po  namáhavém školním týdnu neod-
radí, aby šla na  svůj oblíbený kroužek. 
„Hrát mě opravdu baví. Nejlepší jsou 
zkoušky před představením a  předsta-
vení samotné, hlavně děkovačka,“ říká 
Iveta a  jistě mluví za  všechny herce 
v souboru. „Potlesk je pro nás povzbuze-

ním,“ dodává. A právě ocenění publika je 
pro mladého amatérského herce vlastně 
tím nejpodstatnějším zadostiučiněním.
Ale do  ochotnického souboru se ne-
chodí jen za  potleskem. Ochotnické 
soubory jsou pověstné dobrým kolekti-
vem, a jinak tomu není ani u DK Šramot. 
Nejenže se schází i po zkouškách nebo 
představeních, ale dokonce se někteří 
členové, přestože se jejich scéna ten den 
ještě vůbec nezkouší, přijdou na zkouš-
ku podívat nebo prostě jen pomůžou 
postavit kulisy. „Zrovna nacvičujeme 

hru, ve které je potřeba postel a peřina, 
takže se mezitím můžeme klidně natáh-
nout,“ směje se ochotnice.
Jiní si během této pauzy mohou zopako-
vat text. „Já si text zapamatuji při zkouš-
kách, ale chápu, že někomu to může 
dělat problémy. Od  toho tu potom je 
nahazování. To znamená, že někdo v zá-
kulisí čte text ze scénáře, šeptá ho, ale 
tak, aby ho herec slyšel. V podstatě je to 
něco jako nápověda,“ vysvětluje Iveta, 
která „nahazuje“ nerada a  radši pak jen 
pozoruje zkoušku.  
„Hraní samo o sobě mě ale opravdu baví, 
takže plánuju, že i na vysoké škole budu 
pokračovat,“ uzavírá Iveta Průková, kte-
rou aktuálně můžete vidět v  roli služky 
Annet Elisabeth Laury Jane Jacquelin 
Brendy ve hře Madam Colombová zasa-
huje, aneb Kam zmizel ten diamant.

Martina Mašková
na fotce je Ivet vpravo, fotka její vlastní

V  čem vidíte rozdíl mezi ochotnickými a  profesionálními 
soubory?
 Již mnohokrát jsem slyšela názor, že herecké výkony 
našeho soboru se vyrovnají mnohdy profesionálním divadlům, 
takže rozdíl vidím hlavně v tom, že my hrajeme z lásky k divadlu 
bez nároku na honorář. A domnívám se, že když něco člověk 
dělá jen z lásky, vždycky je to znát. Možná to připadá někomu 
jako bláznovství dávat svůj volný čas, energii…. a někdy i své 
finance, ať již na cesty, rekvizity či oblečení, divadlu, ale člověk, 
co je praštěný divadelním ochotnickým prknem, se pozná 
podle toho, že mu jde hlavně o pobavení diváka a také o vlastní 
exhibici. Ta je v  každém z  nás, jinak bychom to nedělali. Ten 
divácký potlesk, ta energie a  radost, kterou na  jevišti pak 
cítíme – je tou pravou odměnou.
Jak to máte s přijímáním nových členů?
 To je různé. Většinou se nám hlásí zájemci a  my jednou 
za čas uděláme konkurz – tedy sejdeme se zájemci, necháme 
jim přečíst text, který mají dopředu k dispozici, abychom viděli, 
jaký cit mají pro intonaci a jak umí vyjadřovat emoce, a potom 
je postupně zapojujeme do  dění v  souboru. Pracujeme 
i  s  dětmi. Například v  nové pohádce Sněhová královna hraje 
kromě dospělých i  devět dětí. Každopádně nemáme nouzi 
o ženy – herečky, těch máme dost a hlásí se další. Horší je to 
s muži, ti jsou nedostatkové zboží a neustále je hledáme.
Zajímalo by mě, jak vzniká taková nová divadelní hra.
 Celý proces mohu například popsat na mé nové komedii, 
kterou jsem nedávno premiérovala jako režisér. Přečetla 
jsem několik scénářů různých komedií a  velmi mne zaujal 
text francouzské komedie Jo, není to jednoduché od J. Islerta, 
hlavně tím, že byl sám o sobě vtipný, což je základ, zbytek se dá 
pak režijně rozvinout. Vytipovala a oslovila jsem herce a začala 
zkoušet začátkem roku 2013 s  tím, že jsem si dala termín 
premiéry 16. října 2013, kdy začíná naše divadelní sezona. 
Zkoušeli jsme dvakrát týdně, ke konci i o víkendu. V průběhu 
zkoušení jsem některé role ještě ą (je to jistější v  případě 
nemoci – velká role se nedá nazkoušet ze dne na den). Mezitím 
jsem na  jaře připravila kulisy, sháněla rekvizity, dávala jsem 
dohromady scénickou hudbu a  některé oblečení, které je 
specifické. Asi tři neděle před premiérou jsem věnovala víkend 
nasvícení scény, aby si osvětlovači zanesli do  databáze, kdy 
a  co se musí nasvítit, a  také nahrávání vybrané hudby, která 
musí klapnout přesně tak, jak je to záměrem režiséra, aby měla 
správný efekt. Když se pak přiblížila premiéra, měli jsme dvě 
generální zkoušky (máme alternace). A pak již „jen“ premiéra 
a  nervy pro režiséra, aby světla svítila, jak mají, hudba hrála 
tam, kde má, herci, aby zvládli text na 100 % a divákům se hra 
líbila. No, a pak úleva s posledním slovem a závěrečnou hudbou 
a „děkovačkou“ …a za týden nebo čtrnáct dní znovu nervy…ty 
nikdy nekončí, vždy je riziko, že se něco stane a nepovede se to 
tak, jak režisér chce. Divák to sice nepozná (nebo pozná a baví 
se tím), ale režisér kolabuje a křísí ho v zákulisí J. Být režisérem 
je prostě adrenalinový sport a ne každý si na to troufne.
Závisí konečná podoba představení pouze na režisérovi?

 Výsledná podoba je výsledkem spolupráce všech, protože 
jako režisér chci, aby se herci s postavou sžili, a nemá cenu jim 
nutit něco, co jde proti jejich naturelu nebo názoru, bylo by to 
vidět a nebylo by to uvěřitelné. V podstatě já jako režisér mám 
představu, upravím hru, dám do  ní svoje myšlenky, vím, jak 
chci, aby se to hrálo – seznámím herce s tím, jakou povahu mají 
jednotlivé postavy, jak jsou provázané, což je velmi důležité 
pro „uchopení“ role. Pak se zkouší a  každý vnáší do  procesu 
nápady, já jako režisér i herci. Ale režisér je vždy ten, kdo má 
právo veta, protože on je ten, kdo drží otěže představení a nese 
takzvaně kůži na  trh. Představení by mělo mít jeden ráz, ten 
dělá jeden „šéf“, aby to nebylo, jak se říká „každý pes jiná ves.“ Já 
jsem demokrat a ve většině případů jsem přistoupila na názor 
a nápady herců, bylo jen málo výjimek, kdy jsem řekla, že to 
tak nechci nebo že postavu a její motivy cítím jinak. A týkalo 
se to většinou dodržení textu tam, kde to považuji za nutnost 
z hlediska návaznosti a logiky.
Ovlivňuje to, že jste ochotnický soubor, výběr vašeho 
repertoáru?
 Zcela jistě. Základem našeho repertoáru jsou pohádky 
a  komedie. Na  ochotníky se chodí na  komedie, drama si 
mohou dovolit většinou jen profesionální divadla. Proto 
vybíráme hlavně lehké konverzační komedie, které zasáhnou 
široké spektrum diváků a přilákají stejné diváky i několikrát.  
Na co se můžeme od vás těšit v letošní sezóně?
 V  říjnu jsme zahájili sezonu 2013/2014 novou komedií 
Jo, není to jednoduché, která teď slaví úspěch a  zatím jsme 
pokaždé měli plný sál, novou pohádkou Jak si pan Pinajs 
kupoval od  kocoura sádlo a  1. prosince jsme uvedli premiéru 
pohádky Sněhová královna. V  nabídce představení máme 
stále komedii Bordel na  ministerstvu a  Dívčí válka, pohádky 
Zapomenutý čert a O loupežnické pri ncezně. Zkouší se další hry 
– pohádka Rumcajs, nové komedie Šťovík, pečené brambory 
a Hrdinské činy lidu českého. Na jaře se opět vracíme po roční 
přestávce způsobené těhotenstvím hlavní představitelky 
k  úspěšné komedii Když se zhasne, se kterou jsme na  letošní 
krajské přehlídce v  oceněních „pobrali, co se dalo“. U  nás 
v souboru se rýsují stále nové projekty, v příštím roce se začne 
připravovat nová komedie a pohádka a nezůstane jen u nich 
- je třeba zkoušet nové věci, abychom měli dostatek diváků…
dorůstají nám stále noví.
Co byste ráda, aby si diváci odnesli z vašeho představení?
 Krásná otázka, děkuji za ni, a odpověď na ni je i odpovědí 
na to, proč dělám divadlo. Já mám ideu, že každé představení, 
jak pohádka, tak komedie, by mělo mít hlavní myšlenku, která 
by divákovi pohádkovou nebo humornou formou měla vedle 
pohodové nálady a smíchu přinést poučení. Jak v životě, tak 
i  v  divadle dělám věci naplno a  smysluplně a  mám radost, 
když mohu zanechat svůj malý divadelní otisk na pomyslném 
chodníku … ne slávy, ale radosti. Nejkrásnější světlo, co znám, 
je radostné světlo očí dětských diváků. A  spokojený smích 
a potlesk obecenstva je krásný bonus našeho snažení.

Kateřina Šimková

Už popáté od  roku 2010 šli studenti 
středních škol k  volbám. Nejednalo se 
ale o volby skutečné, jen volby „nanečis-
to“. Pořádá je organizace Člověk v tísni, 
aby studentům přiblížila základní de-
mokratické principy, zvýšila jejich zájem 
o „věci veřejné“ a podnítila prvovoliče jít 
k volbám. Aby se studenti zbavili osty-
chu ze skutečných volebních místnos-
tí, měly by i  ty volby „jako“ co nejvíce 
připomínat skutečné. Chybět by proto 
neměly státní symboly, urna, „plenta“ či 
voličské seznamy v rukou vážně se tvá-
řící komise.
 O  přínosu této kampaně nepochy-
buje ani jedna z  členek „volební okrs-
kové komise“ na Biskupském gymnáziu 
Zuzana Hajská: „Studentské volby jsou 
fajn způsob, jak přimět mladé lidi zají-
mat se více o politiku a místo jejího za-
tracování se naopak snažit něco
změnit. Pokud tady ta možnost je, je 
škoda ji nevyužít.“
 Poprvé si studenti vyzkoušeli po-
kusně volit ve vypjatých volbách do po-
slanecké sněmovny v roce 2010. Tehdy 
byli k  takovýmto volbám politici velmi 
obezřetní a  především Jiří Paroubek 
mluvil o  nepřípustném ovlivňování 
voleb. Nakonec si ale politici museli 
zvyknout, a tak v roce 2012 následova-
ly volby do  zastupitelstev krajů i  volby 
prezidentské, minulý rok předčasné vol-
by do poslanecké sněmovny a letos, 28. 
a 29. dubna, volby do Evropského parla-
mentu.

 Volit v  těchto volbách, na  rozdíl 
od  těch skutečných, mohou studenti 
už od 15 let. „Protože studentské volby 

nejsou určeny jenom pro již plnoleté, je 
to pro většinu studentů vlastně jejich 
první možnost se s volbami setkat a vy-
zkoušet si je, což je podle mého názoru 
dobrá zkušenost,“ myslí si Zuzana Haj-
ská.
 Volby však poznamenala nízká účast 
– stejně jako tradičně volby do  Evrop-
ského parlamentu. Při předčasných vol-
bách do  poslanecké sněmovny se za-
pojilo 434 škol, na nichž odevzdalo svůj 
hlas na  50  551 studentů, letos to bylo 
jen 254 škol a  25  009 platných hlasů. 
Nízká volební účast nemile překvapila 
i dalšího člena komise Jakuba Chyňavu: 

„Byl jsem trochu zklamán malou účastí 
našich žáků ve volbách.“
 A jak to vlastně letos dopadlo? „Po-
rovnáme-li výsledky právě proběhlých 
studentských voleb s těmi předchozími, 
je zřejmé, že vítězná Česká pirátská stra-
na se mezi středoškoláky dlouhodobě 
těší největší přízni. Další nejúspěšnější 
strany (tedy ANO 2011 a TOP 09 a Sta-
rostové) se objevily spolu s  letošním 
vítězem v první trojici i v loňských Stu-
dentských předčasných parlamentních 
volbách (byť v  jiném pořadí).   Naopak 
některé zavedené strany (například 
ČSSD, ODS) dosahují ve  studentských 
volbách opakovaně špatných výsledků, 
respektive výrazně se zhoršujících,“ při-
blížil výsledky voleb ředitel programu 
Jeden svět na školách společnosti Člo-
věk v tísni Karel Strachota a dodal: „Stej-
ně jako v  předchozích studentských 
volbách získaly poměrně velký počet 
hlasů populistické strany. Někteří mladí 
lidé zřejmě slyší na  jejich zdánlivě jed-
noduchá řešení a černobílou interpreta-
ci současného světa.“
 Této skutečnosti si všímá i poslední 
z členů okrskové komise, Jan Flíček: „Bo-
hužel je vidět, že studenti si sami moc 
informací o  stranách a  kandidátech 
nezjišťují, což je vidět na výsledcích viz. 
Česká pirátská strana. Z čehož vyplývá, 
že volby berou na lehkou váhu, a tak si 
někdy říkám, že jsem rád, že právo volit 
je až od 18 let.“

Martin Volný

Být režisérem je podle JaroSLavy maLiNové, režisérky 
souboru J. K. Tyl České Budějovice o.s., adrenalinový sport:

Máte rádi České Budějovice? Tak to je bu-
dete mít ještě radši, neboť do našeho kraj-
ského města míří zbrusu nová zábava pro 
všechny – Laser Tag. Více vám poví Jan 
rezek, spoluzakladatel budějcké areny. 

Mohl bys nezasvěceným stručně přiblí-
žit, co vlastně Laser Tag je a  jaká jsou 
jeho pravidla?
 Laser Tag je adrenalinová hra, při které 
se hráči pohybují po speciálně upravené 
aréně a  snaží se zbraní s  laserem zasáh-
nout soupeře. Někdy jsou soupeři všichni 
v  aréně, někdy jen část, záleží, jestli hra-
jete sami za sebe nebo v teamu. Pravidla 
pro hru jsou velice jednoduchá: Zasáh-
nout soupeře a nezranit se při taktických 
manévrech v aréně J
Kdy tě poprvé napadlo zřídit arénu zrov-
na u  nás v  Budějovicích? Přece jenom, 
mám pocit, že lidé znají Laser Tag pořád 
spíš z amerických seriálů.
 Musím se přiznat, že otcem nápadu 
nejsem tak úplně já, ale můj kolega Jin-
dra Hájek. To on byl první, koho myšlenka 
o vzniku napadla. A byl to úctyhodný vý-
kon, protože ve  stavu, kdy ho to napad-
lo, by většina lidí lezla po  čtyřech – ano, 
nápad vznikl v  ne zcela střízlivém stavu. 
Je to vcelku „romantický“ příběh, protože 
chuť společně podnikat jsme s  Jindrou 
měli už léta, jen jsme nemohli přijít na to 
v  čem. Jeden večer jsme si k  tomu sed-
li do  baru a  vymýšleli. Jenomže čím víc 
jsme se posilňovali, tím hůře nápady při-
cházely, a my se někdy ve tři hodiny ráno 
rozhodli, že to asi vzdáme. Už ani nevíme 
proč, ale začali jsme se bavit o laserových 
útocích na  letišti Václava Havla. A najed-
nou Jindra na celé náměstí zakřičel „Laser 
Tag“. V tu chvíli bylo jasno, protože nápad 
to byl a pořád je geniální.
 Osobně si nemyslím, že by lidé Laser 
Tag znali spíše pasivně, řada nadšenců 
kvůli němu jezdí buď do Prahy, nebo do-
konce až do Brna. Teď už nebudou muset, 
aréna bude přímo na náměstí.
Máš k Laser Tag nějaký osobnější vztah? 
Chodíš pravidelně hrát?
 Poprvé jsem tuhle drogu zkusil asi před 
rokem, kdy jsem se nechal zlákat v Brně, 
kde studuji. Od  té doby chodím pravi-
delně asi každý druhý týden. Ono je to 
podobné jako každý jiný adrenalinový zá-
žitek – člověk chce překonávat sám sebe 
a vyhrát o dva tisíce bodů nikdy není dost. 

Je to jako droga, s rozdílem od ostatních 
v tom, že na flashback z téhle budete chtít 
vzpomínat.
Kdy se můžeme těšit na  otevření arény 
v ČB?
 To je trochu složitější otázka. Když 
jsme na našich facebookových stránkách 
oznamovali, že se do pár týdnů chystáme 
otevírat, nedošlo nám, že postavit arénu 
nestačí, a rozhodování o otevření nebude 
jen na nás. Bylo třeba vyřídit řadu povole-
ní na  úřadech, které mají ze zákona mě-
síční lhůtu na vyřízení žádosti. A protože 
jedno povolení navazuje na další, dostali 
jsme se do situace, kdy čekáme na ta po-
slední. S  opravdu velkou pravděpodob-
ností ale otevřeme do 20. prosince.
A jak to bude s cenou, kolik hráči zaplatí?
 Když jsme s  Jindrou debatovali o  výši 
ceny, dostali jsme se k  myšlence, že by-
chom rádi, aby si mohl opravdu každý 
alespoň jednou za čtrnáct dní přijít zahrát 
a  finančně ho to nezruinovalo. Základní 
cena pro dospělého proto bude 90 Kč 
a  pro studenty a  děti 80 Kč. V  řadě arén 
v republice se platí i o deset korun více, to 
už je ale podle nás celkem neohleduplné.
Plánuješ něco speciálního, čím se Laser 
Tag v Budějovicích odliší od jiných arén?
 Jsem rád, že mi tuto otázku pokládáš. 
Laser Tag v Budějovicích bude totiž způ-
sobem provedení v  republice, a  možná 
i  ve  střední Evropě, naprosto unikátní. 
Na  hráče nečekají žádné plastové ves-
ty, ani napodobeniny zbraní. Naopak 
se může těšit na  pravé vojenské vesty 
a upravené zbraně Glock. Taková výbava 
dodá hře dočista jiný rozměr. Věrnou si-
mulaci přestřelky doplní aréna koncipo-
vaná do stylu ulice. Hodiny a hodiny jsme 
se procházeli po  budějovických ulicích, 
abychom načerpali inspiraci, a troufám si 
tvrdit, že se nám to povedlo báječně.
A  na  závěr – co bys rád vzkázal budou-
cím návštěvníkům?
 Byli bychom s Jindrou strašně rádi, kdy-
by se nám povedlo každého, kdo přijde, 
pro Laser Tag nadchnout tak, jak jsme 
z něj nadšení my. Proto bych chtěl vzká-
zat, aby se lidé nebáli arénu považovat 
tak trochu za svou, protože tento projekt 
není primárně podnikatelským záměrem, 
ale hlavně radostí a chutí se o tuto radost 
podělit.

Piráti vyhrávají své souboje nejen na filmovém 
plátně, ale i při studentských volbách
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Kresba: Monika Kocinová

                                                             Král Majálesu 
                                                                    Allen Ginsberg

A komunisté mají co nabídnout – buclaté tvářičky a brýle na nosech a ležící policajty
A kapitalisté nabízí zápalnou látku značky Napalm a peníze v zelených kufřících nahatým
A komunisté vytváří těžký průmysl a těžká srdce
A pěkní inženýři jsou do jednoho mrtví, tajní technici chtějí zapracovat na vlastním kouzlu
někdy v Budoucnosti, v Budoucnosti, ale teď ještě popijí vodku a budou naříkat nad stavem 
jednotek bezpečnosti
A kapitalisté mezitím pijí gin a whisky na palubě letadla a nechávají Indiány hladovými, hnědými 
a třeba indiánovými
A když se kokotští komunisté a kreténští kapitalisté do toho všeho zamotají, člověk se nenaděje 
a už je zatčen, okraden nebo se mu hlava kutálí dolů
a islámský bůh Kabir nad ni vykašlává cigaretové mráčky do jasného sluníčka na pozdrav 
a na zdraví blankytného nebe

Taky jsem byl zatčen, třikrát
Jednou za prozpěvování si v opilosti na Národní třídě
Podruhé, když jsem o půlnoci narazil na agenta s knírkem, který začal vykřikovat BUZERANT
A nakonec, když jsem ztratil poznámky se svými neobvyklými sexuálními sny a politickými 
názory

Poprvé mě detektivové v zelených uniformách poslali letadlem z Havany
Podruhé mě českoslovenští detektivové v oblečení businessmanů poslali letadlem z Prahy
Potřetí karbaníci milující malby od Cezanna, podivní to muži, kteří ráno vstoupili do pokoje 
Josefa K. a teď zašli ke mně a jedli u mého stolu a procházeli mé poznámky a provázeli 
mě ve dne v noci z domu milenců do kaváren v centru –

A já jsem král Majálesu, což je známka sexuálního mládí
A jsem král Majálesu, co má bradku a dlouhý Adamovy vlasy
A jsem král Majálesu, přesně tak se to řekne hezky česky
A jsem král Majálesu, který je prapředkem poezie, a sto tisíc lidí si vybralo mé jméno
A jsem král Majálesu, který za pár minut přistane v Londýně
A jsem král Majálesu, přirozeně, vždyť jsem slovanského původu a buddhistický Žid,
který uctívá posvátné srdce Ježíše Krista, modré tělo hinduistické bohyně Krišny, silná záda 
Rámy, má korálky z Changa a prozpěvuje si nigerijskou píseň Shiva Shiva, a to tak, jak si sám 
vymyslel, a být králem Majálesu je pocta hodna 20. století,
přestože pluji vesmírnou lodí a Strojem Času kvůli tomu, že jsem jednou ve své vizi uslyšel 
podivný zvuk a zopakoval ho 
A taky jsem králem Majálesu, který spí s náctiletými a jen tak se směje
A jsem král Majálesu, přestože mě – ač s úctou – tak trochu vyloučili z mého Království, 
stejně jako kdysi
Tím chci nározně ukázat rozdíl mezi Cézarovým královstvím a Královstvím Majálesu – 

A jsem král Majálesu, protože jsem si prstem zaťukal na čelo pozdraviv tak 
magneticky přitažlivou dívku s třesoucíma se rukama, která řekla „Momentíček, 
pane Ginsbergu“
ještě před tím, než si jeden tlusťoch stoupl mezi nás – 
chystal jsem se právě do Londýna –

A jsem král Majálesu v obrovském letadle dotýkajícím se právě přistávací plochy v Albionu, 
třesu se strachem, když letadlo řve při brždění na šedém betonu, třese se a funí
a valí se pomalu až do zastavení pod mraky, kde je ještě vidět i část modré oblohy 
A přestože já jsem král Majálesu, marxisté mě srazili na ulici, zavřeli mě na noc na policejní stanici, 
pronásledovali mě jarní Prahou, drželi mě v tajnosti a vyhostili mě z našeho království

A tak píšu tuhle báseň v sedadle letadla někde v nebesích. 

Kral Majales (King of May)

And the Communists have nothing to offer but fat cheeks and eyeglasses and 
lying policemen 
and the Capitalists proffer Napalm and money in green suitcases to the 
Naked, 
and the Communists create heavy industry but the heart is also heavy 
and the beautiful engineers are all dead, the secret technicians conspire for 
their own glamour 
in the Future, in the Future, but now drink vodka and lament the Security 
Forces, 
and the Capitalists drink gin and whiskey on airplanes but let Indian brown 
millions starve 
and when Communist and Capitalist assholes tangle the Just man is arrested 
or robbed or has his head cut off, 
but not like Kabir, and the cigarette cough of the Just man above the clouds 
in the bright sunshine is a salute to the health of the blue sky. 
For I was arrested thrice in Prague, once for singing drunk on Narodni 
street, 
once knocked down on the midnight pavement by a mustached agent who 
screamed out BOUZERANT, 
once for losing my notebooks of unusual sex politics dream opinions, 
and I was sent from Havana by planes by detectives in green uniform, 

and I was sent from Prague by plane by detectives in Czechoslovakian 
business suits, 
Cardplayers out of Cezanne, the two strange dolls that entered Joseph K‘s 
room at morn 
also entered mine and ate at my table, and examined my scribbles, 
and followed me night and morn from the houses of the lovers to the cafes of 
Centrum - 
And I am the King of May, which is the power of sexual youth, 
and I am the King of May, which is long hair of Adam and Beard of my 
own body 
and I am the King of May, which is Kral Majales in the Czechoslovakian 
tongue, 
and I am the King of May, which is old Human poesy, and 100,000 people 
chose my name, 
and I am the King of May, and in a few minutes I will land at London 
Airport, 
and I am the King of May, naturally, for I am of Slavic parentage and a 
Buddhist Jew 
who whorships the Sacred Heart of Christ the blue body of Krishna the 
straight back of Ram 
the beads of Chango the Nigerian singing Shiva Shiva in a manner which 
I have invented, 
and the King of May is a middleeuropean honor, mine in the XX century 
despite space ships and the Time Machine, because I have heard the voice of Blake 
in a vision 
and repeat that voice. And I am the King of May that sleeps with teenagers 
laughing. 
And I am the King of May, that I may be expelled from my Kingdom with 
Honor, as of old, 
To show the difference between Caesar‘s Kingdom and the Kingdom of the 
May of Man - 
and I am the King of May because I touched my finger to my forehead 
saluting 
a luminous heavy girl trembling hands who said ‚one moment Mr. Ginsberg‘ 
before a fat young Plainclothesman stepped between our bodies - I was 
going to England - 
and I am the King of May, in a giant jetplane touching Albion‘s airfield 
trembling in fear 
as the plane roars to a landing on the gray concrete, shakes & expels air, 
and rolls slowly to a stop under the clouds with part of blue heaven still 
visible. 
And tho‘ I am the King of May, the Marxists have beat me upon the street, 
kept me up all night in Police Station, followed me thru Springtime 
Prague, detained me in secret and deported me from our kingdom by 
airplane. 
This I have written this poem on a jet seat in mid Heaven. 
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akční jaro 
v českých 
kinosálech
Co si budeme nalhávat – filmové žně 
nás v následujících dvou měsících v ki-
nech rozhodně nečekají. Po  několika 
na  skvělé filmy bohatých týdnech na-
stávají hubenější časy. Naštěstí kina 
zařazují na svůj program i snímky, kte-
ré již našimi sály delší dobu putují. Jen 
v  rychlosti zmíním brilantně napsaný, 
citlivý, romantický snímek Ona, neu-
věřitelně zábavný, barevný a  neotřelý 
Grandhotel Budapešť, temný, atmo-
sférický příběh dvou upírů Přežijí jen 
milenci a  pro všechny Budějčáky po-
vinný režijní debut Jiřího Mádla Poje-
deme k moři. Všechny tyto filmy máte 
stále možnost v  kinech zhlédnout a  já 
mohu jejich návštěvu jedině doporučit. 
 Protikladem k výše zmíněným, spíše 
alternativním a komornějším snímkům, 
bude většina premiér následujících dní. 
Akčním blockbusterem pro masové 
publikum je bezpochyby Amazing Spi-

der-Man 2. Když bylo před dvěma lety, 
pouhých pět let po  skončení trilogie 
s Tobeym Maguirem, oznámeno znovu-
oživení série o  pavoučím muži, klepali 
si mnozí na  čelo. Kombinace režiséra 
Marca Webba, sympatického hlavní-
ho hrdiny Andrew Garfielda a  krásné 
Emmy Stone ale překvapivě dobře za-
fungovala, a proto se k nám do kin nyní 
hrne druhý díl, který jako bonus přináší 
Jamieho Foxe v roli záporáka. Očekávat 
lze solidně zrežírovaný komiksový akč-
ňák – nic víc, nic míň. 
 Na trochu katastrofičtější notu poté 
zabrnká Godzilla.  Snímek o  slavném 
monstru byl na  velké plátno převeden 
již několikrát, nyní se můžeme těšit 
na verzi s hlavním hrdinou seriálu Bre-
aking Bad Bryanem Crastonem. Po jeho 
boku se objeví Elisabeth Olsen a Aaron 
Taylor-Johnson, kterého si můžete pa-
matovat z posledního zpracování Anny 
Kareniny. Trailery slibují akcí nabitou, 
temnou podívanou. Na  vlně teenage 
sci-fi filmů dle teenage sci-fi knižních 
sérií se veze Divergence. Díky neodbyt-
ným fanouškům, kteří si vydobyli uve-
dení snímku v české distribuci, se může-
me těšit na příběh z postapokalyptické 
budoucnosti se silnou hlavní hrdinkou, 
která se vzepře zlému systému a přitom 
najde lásku (jak originální!). Za  oceá-
nem se snímku Divergence nicméně 
dařilo a ohlasy na něj byly veskrze pozi-
tivní, pokud jste tedy fanoušci daného 
žánru, rozhodně by vás neměl zklamat. 
Č tveřici akčních filmů s  velkými roz-
počty a  ambicemi uzavřu tím nejoče-
kávanějším.  Na  X-Men: Budoucí mi-
nulost se těší fanoušci po celém světě 
a mají pro to velmi dobrý důvod. Příbě-
hy o „x-menech“, po Avengers další neu-
věřitelně úspěšné sérii natočené podle 
komiksů vydavatelství Marvel, byly již 
zfilmovány několikrát. Původní trilogie 

filmů se datuje do rozmezí let 2000 až 
2006. Po nějaké době pak přišel nápad 
natočit k  této trilogii prequel. To sice 

nejprve působilo jako klasické ždímá-
ní značky, výsledek ale předčil veškerá 
očekávání. X-Men: První třída byl jako 

svěží vítr na  přehlceném trhu komik-
sových filmů. Velký podíl na  tom měl 
geniální casting – těžko si představit 
lepší představitele mladého profesora 
Xaviera a Magneta než Jamese McAvo-
ye a  Michaela Fassbendera. Připočtěte 
perfektně napsaný scénář, velmi po-
vedený retro nádech, k  tomu Jennifer 
Lawrence a  adept na  divácky nejvděč-
nější film roku je na světě. Není divu, že 
za námi nyní míří pokračování, které má 
být ještě akčnější, napínavější a nabitěj-
ší slavnými jmény, než jeho předchůd-
ce. Doufejme, že nebudeme zklamáni. 
 Velkou pozornost za  oceánem 
v  těchto dnech vzbuzuje přisprostlá 
komedie Sousedi. Od  snímku o  páru, 
který se musí vyrovnávat s  tím, že se 
do sousedního domu přistěhovala vel-
ká skupina mladých pařmenů, si nikdo 
nic velkého nesliboval. O  to překvapu-
jící jsou nadšené reakce, které od  za-
hraničních recenzentů Sousedi sklízejí.  
Po  dlouhé době se prý můžeme těšit 
na třeskutě vtipnou, hodně nekorektní 
a hlavně velmi povedenou komedii, což 
je v  dnešní době ojedinělý jev. Pokud 
vás ale ronění slz smíchu omrzí, zajděte 
se nechat dojmout na  adaptaci best-
selleru Hvězdy nám nepřály, příběhu 
o  chlapci a  smrtelně nemocné dívce, 
kteří se do sebe zamilují. Nečekejte jen 
depresi a  smutek, kniha v  sobě, jako 
každý dobrý příběh, obsahuje i  dávku 
humoru a naděje. Papírové kapesníčky 
ale doma rozhodně nenechávejte.
Trochu klasiky na závěr. V rámci Projek-
tu 100 budete mít možnost v  kinech 
zhlédnout Pulp Fiction: Historky 
z podsvětí. Jestli snad někdo tento kle-
not ještě neviděl, má nyní jedinečnou 
příležitost. A  jestli ano – proč si nedat 
repete na  velkém plátně, vždyť tenhle 
„biják“ neomrzí ani po x-tém zhlédnutí?

Kateřina Dvořáková

Povedlo se mu to. Odvážný krok s vlast-
ním scénářem i  vlastní režií Jiřímu 
Mádlovi vyšel. Shodují se kritici i  divá-
ci, včetně autora tohoto článku v obou 
rolích. Jiří Mádl dokázal, že je dobrý vy-
pravěč. 
 S  filmy je to trochu jako s  vtipy. 
Můžete znát superzábavný vtip, ale 
když ho nedokážete patřičně odvyklá-
dat, nikdo se smát nebude. A sebelepší 
vypravěč zase nedokáže nic vykřesat 
z mdlého příběhu bez pointy. Jiří Mádl 
se úspěšně popral s  obojím.  Nejenže 
dokázal vymyslet dobrý příběh (napsat 
scénář), ale zvládl ho i  dobře odvyprá-
vět (jako režisér) navzdory omezením, 
která si sám ve  scénáři stanovil – totiž 
že film bude vlastně domácím videem 
malého kluka.
 V tom se skrýval velký kámen úra-
zu a  přes pozitivní očekávání, zvláště 
ze strany Budějčáků, v  jejichž městě se 
děj filmu odehrává, vzbuzoval obavy 

hraničící až s podezřením, zda se nejed-
ná o jakýsi předběžný alibismus tvůrce, 
který bude právě na  to případnou ne-
dokonalost snímku svádět. „Děti přece 
nedokážou točit a  hrát tak dobře jako 
dospělí, to byl záměr, ne neschopnost.“ 
Tak nějak mohly znít alibistické výmlu-
vy. Ale neznějí. Protože se to povedlo.
Předně se Jiřímu Mádlovi podařilo vy-
brat opravdu výborné dětské herce – už 
to je samo o sobě zázrak, protože najít 
dítě, které bude opravdu „hrát“ a ne jen 
odříkávat repliky před kamerou, je ne-
uvěřitelně těžké a  už to odráží jakousi 
pečlivost a odhodlání nesnižovat náro-
ky. Petr Šimčák a Jan Maršál v hlavních 
dětských rolích byli rozhodně dobrá 
volba.
 Samotné provedení onoho „do-
mácího videa“ se také povedlo. Fakt, 
že je film natáčen pouze na fotoapará-
ty, nijak po obrazové stránce neruší, až 
na občasné rozmazané zoomování – to 
naopak jen dotváří iluzi „domácího vi-
dea“. Ta samozřejmě není dokonalá, di-
vák musí přistoupit na  režisérovu hru, 
že forma filmu natáčeného dětmi je 
jen jako a nikoli důsledným napodobe-
ním, ale nemá s tím problém (na rozdíl 
od  hyperintelektuála Fily z  Respektu, 
který Mádlovo dílo z  tohoto pohledu 
rozebral na prvočinitele a zepsul).
Samotný příběh se od  prvotního nad-
šení z natáčení „vlastního“ filmu a odha-
lování rodinné záhady odvíjí svižně, byť 
v polovině filmu poněkud ztrácí tempo, 
neboť klukovského blbnutí před ka-
merou začíná být až příliš. A závažnější 
témata, na něž přijde řeč později, by si 
zase zasloužila trochu důkladnější a po-
drobnější zpracování (a  úmrtí v  rodině 
naopak méně klišovité zobrazení, než 
posmutnělé krmení labutí ve  fráčku, 
ke  kterému hlavní hrdina za  babiččina 
života nedokázal přimět). 
 Mádl ve  svém filmu zobrazil svět 
předpubertálních kluků (i na dívky do-
jde) a  především prostředí mládežnic-

kého sportu, konkrétně fotbalu, jenž 
oba hrdinové hrají (Roman Nevěčný je 
jako fotbalový trenér mládežníků, přes-
tože před kamerou působí hlavně v po-
zadí, naprosto výborný). Nepochybuji, 
že v  tomto ohledu čerpá Jiří Mádl, bý-
valý dětský hokejista, ze svých osobních 
zkušeností, stejně jako ze zkušenosti 

náhlé ztráty kamaráda z dětství. Doka-
zuje tak, že je dobrým pozorovatelem, 
který navíc dokáže své postřehy vtipně 
a věrně předat dál.
 Pojedeme k moři je film, který si po-
zitivní hodnocení jednoznačně zaslouží 
(až na Filu z Respektu jsem žádnou ne-
gativní recenzi nezaznamenal a  79% 

na  ČSFD je odpovídajících).  V  české 
kinematografii vzniká opravdu málo 
kvalitních filmů, což je jaksi statisticky 
logické při její malosti, proto považuji 
Pojedeme k moři za takový malý zázrak. 
Který je o  to cennější, že se odehrává 
v  mém rodném a  milovaném městě 
a stává se bezděky jeho filmovou kroni-
kou, neboť ho zachycuje v době, jakou 
si budu nejvíce pamatovat a  připomí-
nat, v době, kdy jsem zde prožíval mla-
distvá léta a  dospěl, v  době, kterou si 
rád jednou připomenu třeba právě opě-
tovným promítnutím snímku Pojedeme 
k  moři. Když vidíte Budějovice na  fil-
movém plátně, uvědomíte si o mnoho 
silněji, jak je třeba Sokolský ostrov krás-
ným místem, jak se proměnil k lepšímu 
z  dávných divokých houštin plných 
smažek, jak krásné jsou ulice, jimiž den-
ně chodíme. (I  když Budějovice přímo 
ve filmu jsou trochu „zpřeházené“ z hle-
diska  prostoru i času, když chlapci tře-
ba někam putují, ať symbolicky fixem 
po mapě nebo přímo po svých – a ka-
mera je při tom zabírá v lokacích, které 
jsou pěkné pro ni, ale místně na  sebe 
nenavazují.). 
 Hezký je nejen příběh, který Jiří 
Mádl předložil divákům, ale i  to, jakou 
roli tento film hraje v  příběhu jeho 
vlastním. Kluk z  malého města, který 
se víceméně náhodou stal přes noc 
teenagerovskou superstar díky laciným 
komediím Snowboarďáci a Rafťáci, neu-
strnul. Nejen herecky, jak dokládá třeba 
jeho výkon v roli pankáče Jerryho v Slá-
mových Čtyřech sluncích. Roste i jinak. 
Už dávno říkal, že chce hlavně psát scé-
náře, což mohlo dříve být vnímáno jen 
jako rádobyzajímavé plácání herecké 
hvězdičky, co nechce spadnout do ška-
tulky. Jenže on na sobě pracoval, odejel 
studovat scénáristiku do Ameriky, něco 
si odžil a prožil, naučil se, napsal scénář, 
pak si ho i sám zrežíroval – a uspěl. Gra-
tuluji a děkuji za pěkný zážitek.

Milan Brabec

Pojedeme k moři – hold rodnému městu a klukovským létům
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Když jsem jednoho chladného podzim-
ního odpoledne na doporučení studijní 
referentky, která si přečetla můj článek 
zaměřený na  kávu, dorazil na  konec 
podloubí v Kněžské ulici, byl jsem mír-
ně řečeno v šoku. Z „milé kavárny, kte-
rou vedou dva příjemní lidé, nabízející 
mimo jiné i  výborné citronové koláčky 
či kuskus“ se vyklubal espresso bar.
 Abychom si rozuměli: espresso ba-
rem bývají nazývány kavárny, které se 
specializují na nápoje, v jejichž základu 
je espresso (tj. to pravé, ± třiceti mililit-
rové). Espresso bary se zrodily jak jinak 
než v Itálii, odtud se rozšířily do celého 
světa a  je pravděpodobné, že i  vy jste 
už někdy v  takovém baru (sice možná 
nevědomky) byli. Ano, hádáte správně, 
kupříkladu Starbucks je také espresso 
bar. Na  rozdíl od  těch italských však 
v  espresso barech našich končin větši-
nou kávu nepijeme na stojáka a stejně 
tak si nepřiplácíme za  židli. Kávu vám 
nenaservíruje ani číšník, ani kavárník, 
ale barista.
 A na  rozdíl od Starbucks si můžete 
už i  v  Budějovicích (volejte třikrát slá-
va) dát šálek kvalitně připravené výbě-
rové kávy z předních českých pražíren, 
a to z La Boheme Cafe a Doubleshotu. 
Nikdo se vás nebude ptát, jakou pří-
chuť si přejete, a nikdo na vás nebude 

koukat zvláštně, když odpovíte, že prá-
vě tu kávovou. Samozřejmě nesmí chy-
bět ani alternativní způsoby přípravy 
kávy, a tak se Černé oči porcelánových 
šálků (dříve EspressoBar v  Plachého 
ulici) stávají první českobudějovickou 
kavárnou, ve  které vám připraví kávu 
na filtru (V60). Další alternativní meto-
dy prý přibydou časem. Výhodou, kte-
rou oceníte až zase s  příchodem jara, 
je, že vzdušné bílé nekuřácké prosto-
ry espresso baru jsou doplněné také 
o venkovní posezení.
 Abychom nezůstali jen u  kávy, Čer-
né oči točí i pivo Žumberk a v nabídce 
nechybí ani vína a  něco k  zakousnutí 
z  pekárny Handycake. Do  konce roku 
jste si mohli do Černých očí porceláno-
vých šálků přijít prohlédnout výstavu 
fotografií nazvanou “Slané ženy” od fo-
tografky Terezy z  Davle. Krásné černo-
bílé fotografie krásných žen už s méně 
krásným onemocněním zvaným cystic-
ká fibróza. Od  nového roku vystavuje 
v  prostorách espresso baru jihočeský 
malíř Hynek Fuka.
 Několik důležitých informací závě-
rem: espresso bar je otevřen od  pon-
dělí do  soboty, od  devíti do  devíti, 
Wi-Fi je k dispozici. Jeho prostory jsou 
uzpůsobeny i  rodinám s dětmi. V Čer-
ných očích porcelánových šálků se 

můžete zastavit i pro kávu s sebou, a to 
v  jakékoliv přípravě (od  espressa přes 
flat white až k  filtru). Nejen alergici 
mohou využít i sojové mléko. Nadstan-

dardní kvalita kávy se v  kombinaci se 
standardními cenami (espresso 32,- Kč, 
flat white 50,- Kč, V60 55,-/75,- Kč) po-
stará o nevšední zážitek, kterého určitě 

nebudete litovat a rádi se pro něj často 
budete vracet. 

text Petr Kuthan, 
fotografie Kateřina Kuthanová

Skandinávie. Pro někoho neznámá ob-
last, pro někoho nejkrásnější část Evropy. 
Obecně je ale sever starého kontinentu 
pro spoustu lidí řekněme neprobáda-
ným tajemnem. Přitom právě zde je 
nádherná příroda, pochází odtud skvos-
ty kinematografie a  obecně je to rodiš-
tě spousty zajímavých a  významných 
osobností. Zkrátka vám nabízí mno-
hem víc, než se může na  první pohled 
zdát. A  ještě víc! Kromě toho všeho má 
Skandinávie ale také výbornou literatu-
ru a právě ta začala v posledních letech 
pomalu ale jistě atakovat všechna knih-
kupectví v  České republice. Především 
s žánrem krimirománů. 
 Ať už jste tento boom severských au-
torů postřehli nebo ne, je to poměrně 
neočekávaná věc a  mnoho lidí překva-
pilo, že právě seveřané začali být tak 
oblíbení u  českých čtenářů. „Pro mě je 
ten boom opravdu hodně překvapivý, 
i méně známí autoři jsou tady čteni. Těž-
ko odhadnout, jak dlouho může tahle 
vlna trvat,“ řekl v rozhovoru pro Českou 
Televizi publicista Jan Rejžek. 
 Nejprodávanější švédský krimi spiso-
vatel Arne Dahl si myslí, že tato expan-
ze je způsobena dějem, který proběhl 
v jeho zemi a v celé Skandinávii. Do jisté 
doby si Švédové mysleli, že jejich národ 
je ten nejlepší na  světě. Byla to uzavře-
ná, pro ostatní neprozkoumaná a dobře 
zajíštěná země. Pak se ale stalo něco, co 
změnilo postoj Švédů. Proběhly určité 
změny, konkrétně ve  Švédsku atentát 
na  významého politika a  Švédové si 
uvědomilii, že jejich země je stejná jako 
ostatní státy. Právě společenské změny 
jsou tedy do jisté míry to, co podle Dah-
la napomohlo švédské a  obecně skan-
dinávské literatuře v  tom boomu, který 
probíhá už nějaký čas a probíhat rozhod-
ně ještě bude. 
 Ať už ale zapříčinilo obléhání českých 
knihkupectví severskými detektivkami 
cokoliv, prostě tu jsou a  oslovují stále 
více a více čtenářů.
 Za  průkopníka skandinávských krimi 
spisovatelů v  naší zemi je považován 
Stieg Larsson a  jeho slavné Millenium. 
V  tomto třídílném světovém díle Lar-
sson využil své zkušenosti z  investiga-
tivní žurnalistiky. Příběh kontroverzní-
ho novináře Mikaela Blomkvista, který 
díky záhadnému případu vytvoří dvojici 
s  mírně řečeno hodně zvláštní Lisbeth 
Salanderovou ohromil miliony čtenářů 
po celém světě a dočkal se dokonce fil-
mového zpracování. První díl se jmenu-

je Muži kteří nenávidí ženy, druhý Dívka 
která si hrála s ohněm a třetí Dívka která 
kopla do  vosího hnízda. Pokud byste si 
nemohli přečíst tuto neuvěřitelně napí-
navou a  poutavou trilogii, rozhodně se 
aspoň podívejte na  filmové zpracování, 
i  když kniha je přece jen kniha! Příběh 
byl zpracován jak doma ve Švédsku, tak 
poměrně nedávno v převážně americké 
produkci. Já za sebe vám upřímně dopo-
ručuji podívat se spíše na starší švédskou 
verzi z roku 2009, v hlavní roli se skvělým 
Michaelem Nyqvistem a Noomi Rapace. 
Smutné je to, že sám Larsson se nedo-
čkal vydání ani jedné z knih. Zemřel ně-
kolik měsíců před tím, než vyšel první díl.
 U  nás ale není nejprodávanější Larr-
son ani nejprodávanější Švéd Dahl. 
České čtenáře nejvíc baví charizmatický 
Nor Jo Nesbø. Ten neuvěřitelnou silou 
vtrhl do našich knihkupectví se sérií knih 
o  osloském, problémy a  alkoholem na-
čichlém, detektivovi Harry Holeovi, kte-
rý kromě s vrahy bojuje dost často sám 
se sebou. Sám Jo řekl, že do něj dál část 
ze sebe, hlavně prý to, že se s  ním těž-
ko pracuje. Právě tato série odstartovala 
raketový vzestup Nesbøho knih. U  nás 
vyšlo zatím 7 dílu z  této série (Netopýr, 
Švábi, Nemesis, Pentagram, Spasitel, Sně-
hulák a  na  začátku listopadu Levhart), 
do  dvou let vyjdou další tři (Červenka, 
Přízrak a  Policie). Kromě toho u  nás sla-
ví Nesbø úspěch s  knihou Lovci hlav, 
která byla mimo jiné zfilmovaná a  také 
vám jí můžu doporučit. Další napínavý 
příběh, tentokrát 165 cm vysokého Ro-
gera Browna, který má dobrou práci, ale 
rozhodně ne tak, aby si dovolil to, co má 
a  vydržoval svou překrásnou manželku. 
Tento životní styl z  něj udělal zloděje 
uměleckých děl, které prodává překup-
níkům. Jednoho dne ale do  jeho života 
vstoupí charizmatický Clas Greve a obrá-
tí Rogerův život vzhůru nohama.  
Nesbø řekl, že ho fascinuje samotná 
povaha zla jako takového. Doposud 
byly jeho knihy přeloženy do  35 jazyků 
a vyšly ve 140 zemích světa. První knihu 
vydal až ve  sedmatřiceti leteh a  o  jeho 
začátcích řekl toto: „Když začínáte psát 
knihy, je to, jako když řídíte bitevní loď. 
Necítíte, jestli zatáčíte doprava, nebo 
doleva, když točíte kormidlem. Já chtěl 
nejprve řídit jen malou loďku, tak jsem 
začal psát detektivky.“ 
 Za Nesbøm a Larssonem je třetí nej-
prodávanější jméno Lars Keppler. Jméno 
protože Lars Keppler není jeden člověk, 
nybrž manželská dvojice Alexandra C. 

Ahndorilová a  Alexandr Ahndoril. Tito 
dva se rozhodli psát thrillery, do kterých 
chtějí vnášet nové prvky inspirované fil-
mem, nové charakterové typy a  záplet-
ky. To je cíl románové série podepsané 
jménem Lars Kepler. A  očividně se to 
Ahndorilům daří! U nás vyšly knihy Svěd-
kyně ohně, Paganiniho smlouva, Hypnoti-
zér a Písečný muž.
 Čtveřici nejprodávanějších u  nás 
uzavírá Dán Jussi Adler-Olsen. Pracoval 
jako novinář, redaktor, nakladatel a  vy-
dal mnoho knih. Mezinárodní věhlas mu 
však přinesla série knih o  kodaňském 
policejním oddělení Q. Ta zahrnuje do-
sud pět knih a čtyři z nich seženete v na-
šich knihkupectvích. Žena v kleci, Zabijá-
ci, Vzkaz v láhvi, Složka 64 a Marco, která 
u nás vyjde v roce 2014.
 Já osobně jsem si ale oblíbil ještě ji-
ného severského krimi spisovatele, který 
se objevil v  českých obchodech a  není 
tak ‚profláknutý‘ jako zmíněná čtvěřice. 
Jmenuje se Johan Theorin. Tento Švéd 
žije v  Göteborgu a  živí se jako novinář 
a spisovatel. Napsal sérii detektivních pří-
běhu z ostrova Öland, kde trávil dětství. 
Právě to mělo osudný vliv na jeho literár-
ní činnost. Díky bohu! Neuvěřitelně mě 
jeho knihy bavily. Bylo to jako kdybych 
se nadechnul a  se zatajeným dechem 
otáčel další a další stránky. Pro mě to je 
rozhodně jeden z nejlepších severských 
spisovatelů. Jeden díl z  této série Smršť 
se stal nejlepším švédským detektivním 
románem roku 2008. Rozhodně doporu-
čuji i  další díly Mlhy Ölandu, Zkamenělá 
krev a  Skrýš. A  klidně mě ukamenujte, 
pokud se vám tyto neuvěřitelně napína-
vé, záhadné příběhy nebudou líbit!
 Opravdu se není čemu divit, že skan-
dinávské krimi začalo tak moc bavit 
české čtenáře. Detektivky ze severu Ev-
ropy jsou prostě napínavé, plné mystérií 
a  s  každou stránkou chcete zkrátka číst 
dál a dál až vám nakonec způsobí menší 
srdeční zástavu dost často neočekávané 
finále. Rozhodně neprohloupíte, když 
dáte šanci jednomu ze zmíněných auto-
rů a v knihkupectích jich najdete určitě 
mnohem víc. Já osobně jsem si nejvíce 
oblíbil Nesbøho a Theorina. To je pro mě 
prozatím to nejlepší ze skandinávie, co 
jsem četl. 
 Vlastně by to byl super dárek k Váno-
cům, pokud znáte někoho, kdo má rád 
detektivky, je trochu otrlý a v některých 
případech malinko zvrácený. Ale jen tro-
chu!

Jakub Bartoš

Kdyby mi ještě v prváku někdo řekl, že 
opravdu jednou nastane ten den, kdy 
půjdu dělat zkoušku z anglického jazy-
ka, tzv. FCE, asi by mě to rozhodilo, ale 
nakonec bych stejně řekla, že „to je pře-
ce až za dlouho“. 
A  najednou byla středa, březen a  rok 
2014 a  já na  schůzce Vedneměsíčníku 
slíbila reportáž o  svých pocitech před 
zkouškou FCE. 

Čtvrtek
Týden do zkoušky? Času přece dost. 
Pátek
Mé pocity se od  čtvrtka nezměnily, až 
na  jeden krátký moment. Procházela 
jsem zrovna chodbou, když jsem narazi-
la na své dvě kamarádky, které se spolu 
učily. „Už je čas?“ zeptala se jedna z nich. 
„Ne, ještě máme pět minut,“ odpovědě-
la druhá. V  tu chvíli na mě padla jejich 
nervozita. Přestože šly jen na  zkoušku 
„na  zkoušku“ k  naší dobře známé paní 
učitelce, k  nikomu cizímu, představila 
jsem si docela živě tu trému, až všechno 
bude pěkně naostro. A nebyl to příjem-
ný pocit, povím vám. 
víkend
„Celý víkend si budu opakovat!“ před-
sevzala jsem si. Jenomže jako většina 
předsevzetí i  tohle se zvrtlo. Nakonec 
jsem si pročetla fráze pro porovnávání 
obrázků a  pak to zabalila se slovy, že 
si aspoň před spaním pustím nějaký 
anglicky mluvený film či seriál, který 
nebude náročný na  délku (Pán prste-
nů), slovní zásobu (Bradavice, Brumbál, 
zlatonka, Famfrpál), ale ani nebude 
pro začátečníky (Prasátko Pepina)… 
Na druhou stranu, proč se před zkouš-
kou znervózňovat zbytečným přeceňo-
váním sil? Proto nakonec zvítězil Spon-
gebob Squerpants.
Pondělí
Rozečetla jsem knihu s  titulem „Kom-
pletní anglická gramatika“. Navíc jsem 
si rozvrhla plán. Ve středu se budu učit 
na mluvní část, ve čtvrtek na písemnou. 
Především šlo hlavně o fráze, které jsem 
ještě neměla moc osvojené.
Středa
Ve  středu večer jsem si dala maraton 
v porovnávání obrázků, až jsem byla tak 
zblblá, že jsem začala motat i  ty věci, 
které bych dřív uměla odvykládat i v ná-
měsíčnosti. Docela mě to rozhodilo 
a poprvé od pátku se mi zase zamotala 
hlava a spolu s ní i žaludek, a to nejmé-
ně do námořního uzlu.

Čtvrtek – den zkoušky
Sešla jsem se se spolužačkou Terkou, se 
kterou jsem ústní část zkoušky dělala. 
Zjistily jsme, že jsme sraz naplánovaly 
mnohem dřív, než bylo nutné, takže 
jsme zhruba hodinu obcházely náměstí 
a přemýšlely, kam po zkoušce půjdeme 
oslavit naši snahu a dlouholetou práci.
Před zkouškou
Seděli jsme v  jakémsi obýváku Britské-
ho centra spolu s  dalšími spolužáky 
a  vzájemně se znervózňovali. Zhruba 
v  krátkosti: „Zkouška za  čtyři tisíce…“ 
– „Hlavně nezačít mluvit německy…“ – 
„Nebudu jim rozumět…“ atd.
zkouška samotná
Skoro nic si z  ní nepamatuji. Jen své 
koktání, gramatické chyby, že nám 
na  porovnávání obrázků dali víc času, 
než jsme s Terkou předpokládaly, takže 
jsme brzy už neměly co dodávat…, jo, 
a taky ten blbý pocit, když se za námi za-
vřely dveře a my opět stály na chodbě, 
bez nároku na druhou šanci (leda zase 
příště, za další čtyři tisíce korun).
Po zkoušce
Pokud jsem před zkouškou měla chuť 
na  dobrou kávu a  druhou snídani, 
po  zkoušce se mi úplně sevřel žaludek 
a  měla jsem tendence tak akorát vy-
hledat víko kanálu, sestoupit tam dolů 
a vydat se domů. Nesnáším mluvit před 
lidmi, natož v jiném jazyce!!
Ale nakonec… jsme na  zákusek s  Ter-
kou šly. Dospěly jsme totiž k názoru, že 
už nic nezměníme a že se hlavně musí-
me posilnit na příští den, kdy nás čeká 
pětihodinová písemná část. 

duben
Diplom se známkou Bé už se v Cambrid-
gi tiskne!!

Martina Mašková

Černé oči porcelánových šálků

Skandinávská invaze českých knihkupectví Tak ten den přece jenom přišel?!



s t u d e n t s k é  n e k r i t i c k é  n o v i n y z   l i t e r á r n í   k a v á r n y   m ě s í c   v e   d n e /8

 POSLEDNÍ SLOVO 

šéfredaktor:
Petr Kuthan

zástupkyně šéfredaktora:
Kateřina Šimková

redaktoři:
Jakub Bartoš, Markéta Dadáková,

Kateřina Dvořáková, Allan Ginsberg,
Michal Kubala, Martina Mašková, 

Petr Šrajer, Karolína Zikešová

grafické prvky:
Tereza Müllerová

poradci:
Milan Brabec, Martin Volný

Autor: VV

Zatímco kdysi muži bojovali na  život 
a na smrt v opravdových válkách, nyní 
už pouze ve videohrách války předstíra-
jí. Zatímco kdysi si děti chodili ven za-
hrát fotbal, dnes ve videohrách ovládají 
avatary, které za ně to „čutání“ odkroutí. 
Zatímco kdysi ženy každý den v  rodi-
nách vařily, dnes zírají na  Deník Dity 
P.  a  sní o  svém vlastním produkčním. 
Zatímco kdysi se lidé učili hrát na  nej-
různější hudební nástroje, dnes posta-
čí plastová kytara, program do televize 
a  několik čudlíků. Zatímco kdysi jsme 
vytvářeli, nyní jen konzumujeme a  na-
podobujeme.
 Konzumerismus nabízí simulova-
nou a  hlavně jednodušší verzi skuteč-
nosti. Konzum, aneb možnost volby 
mezi mnoha dalšími možnostmi (tisíce 
produkty a službami) je prodáván jako 
lístek k té jediné pravé svobodě a vlast-
ní suverenitě. Konzumerismus klade 
důraz především na možnost volby, ale 
zároveň naprosto vylučuje možnou my-
šlenku vlastního soužití s onou volbou. 
Vol, vol, vol. Ale co se stane poté, co si 
zvolím? S tím už samozřejmě konzume-
rismus neláme hlavu. Spotřebitelé jsou 
tak hnáni touhou najít produkty a zážit-
ky, které by jim dovolily reálně zažít ty 
věci, které si vysnili (nebo jim je možná 

podsunula reklama). Samozřejmě ale 
nikdy sebenovější cool produkt, či zá-
žitek nepřinese to potěšení a  zadosti-
učinění, které jsme si představovali. Při-

chází deziluze. Co teď? A tak místo toho, 
abychom si uvědomili, že nás konzu-
merismus vodí za nos, zkusíme volbou 
další, volbu novou. Třeba to teď vyjde, 
myslíme si, doufáme - nebo možná vě-
říme, vždyť bůh konzumerismu je neo-
mylný. Sáhneme proto slepě po  něja-
kém novém a samozřejmě vylepšeném 
produktu, či dalším konzumovatelném 
zážitku. Představivost je ale vždy o krok 
napřed před skutečností. Nehledě na to 
jak skvělé a  úžasné koupené produkty 
jsou, představivost bude vždy doufat 
v  něco ještě lepšího, dokonalejšího. 

A  tak začarovaný kruh touhy, nákupu, 
nespokojenosti pokračuje.
 Být, či nebýt hip. To je oč tu běže-
lo. Být „hip“ bylo původně hledáním 
autenticity, nechuti k  mainstreamové, 
konzumní popkultuře. Autenticita zna-
menala naprosto odmítnout převažující 
sociální normy. Úsudek ostatních nebyl 
určující. On nebyl dokonce ani žádoucí. 
Nikdo o  sobě jako o  hipsterovi neuva-
žoval a  nazvat někoho hipsterem byla 
urážka. Paradoxně právě ti, kteří osoby 
ve  svém okolí oním slovem častovali, 
sami nebyli, řekněme, ukázkovými ne-
hipstery.
 V  našem každodenním životě si 
neustále vybíráme mezi tím, co se nám 
zdá býti esteticky přitažlivé, a  tím co 
pokládáme za nevkusné, vyšlé z módy, 
kýčovité či přímo škaredé. Ač bychom si 
to rádi mysleli, nejde až tak o naše indi-
viduální rozhodnutí. Tento úsudek totiž 
sdílíme v rámci své sociální vrstvy.
Pierre Bourdieu ve  své knize La Dis-
tinction z  roku 1979 už na  společnosti 
tehdejší Francie ukazuje, že vytříbenost 
našeho vkusu ve  skutečnosti nijak ne-
souvisí s  jeho kvalitou, ale bude vždy 
různými sociálními skupinami vnímána 
odlišně. To pak platí i v případě oceňo-
vání umění či hudby. Když je příslušník 

jedné sociální skupiny konfrontován 
s  kulturou a  uměním skupiny jiné, cítí 
k  tomuto umění nechuť nebo zděšení 
vyprovokované vlastní vnitřní intole-
rancí. Protože se navíc kulturnímu vku-
su člověk učí již od malička a tento vkus 
je v  něm hluboce zakořeněný, je ono 
sociální formování těžce změnitelné 
a zařazuje člověka do určitého kulturní-
ho původu. Tím je následně znemožně-
na případná sociální mobilita. Kulturní 
vkus (myslíme tím konkrétní produkty 
kultury, hodnoty, ale třeba i  jazykové 
výrazy) „vládnoucí“ vrstvy tak přímo ur-
čuje vkus vrstev ostatních a  podřizuje 

je svým vlastním estetickým ideálům 
a preferencím. Nepodřídí-li se domino-
vaná vrstva těmto preferencím, vysta-

vuje se nesouhlasu vrstvy dominující. 
Majoritní společnost pak takovýto pro-
jev nesouhlasu vnímá jako výraz primi-
tivnosti, vulgárnosti a  nevkusu. Právě 
tyto sociálněkulturní konflikty byly tím, 
co pohánělo komunity lidí označova-
ných jako hipsteři.
 Slovo hipster se ale v  dnešní době 
těší naprosto jinému zájmu. Současná 
populární kultura výraz hipster miluje, 
ba je jím úplně posedlá. Slovo hipster 
se totiž stalo marketingovým tahákem. 
Tuto „značku“ hrdě nese tu retro filtr 
na fotografii či televizní reklama. Ale při-
znejme si to, když něco tisíckrát opaku-
jete, mainstream to jednoduše přijme 
za své, jakkoli je původní význam slova 
hipster postaven na hlavu. Vaši spolužá-
ci zas nosí mrkváče, kradou dědečkům 
dioptrické brýle a ručně pletené svetry, 
mezi hodinami si porovnávají velikosti 
pučícího kníru, jenž má do toho oprav-
dového hodně daleko a  vaše babička 
pravděpodobně váhá, jestli se ten hez-
ký pátý filtr Instagramu hodí víc na fot-
ku vnučky, kocoura či pekáč s králíkem 
na  česneku. Osvědčené pravidlo říká, 
že když už i moderátoři večerních zpráv 
používají slovo hipster, je načase přesu-
nout se k novější slovní zásobě.

Petr Kuthan

Why did the hipster burn his tongue? Because he drank coffee before it was cool. 

Kdo je to hipster? 
Původně z anglického 

slova hip, ze čtyřicátých 
let - jdoucí s dobou.

Zatímco kdysi ženy 
každý den v rodinách 
vařily, dnes zírají na 

Deník Dity P. a sní 
o svém vlastním 

produkčním.

Patříme do Evropy. A proto jsme ne-
přítelem Ruska.
 Ne, že bychom chtěli. Ne, že by-
chom chovali k  Rusku nepřátelské 
vztahy a chtěli ho zničit, nebo poško-
dit či ponížit. Ne, je to proto, že Rus-
ko považuje za nepřítele nás. Západ. 
Ke  kterému díkybohu patříme. Jestli 
někom u ještě nedošlo, jak hodnot-
né je naše členství v  EU a  NATO, byť 
k těmto organizacím můžeme mít vý-
hrady (i já je mám), tak teď má příleži-
tost.
 Devět let. Přesně na  tak dlouho 
vybočilo Rusko ze svého historického 
kurzu. Od  roku 1991, kdy se rozpad-
nul Sovětský svaz, do roku 2000, kdy 
v  Kremlu usedl na  trůn Putin, i  když 
to zpočátku z  naší středoevropské 
perspektivy nemuselo být úplně 
zřetelné. Budování kultu osobnosti, 
koncentraci moci, potírání opozice 
a  médií však mohli nevidět snad jen 
největší rusofilové.
 Přesto jsme nevěřili, že to může 
skončit válkou. Ani po roce 2008, kdy 
se ruská říše vydala „chránit“ ruské 
občany za hranice cizího státu tak, že 

si kus toho státu prostě vzala. Georgia 
Libre jsme tehdy s přáteli nazvali ten 
koktejl z  gruzínského koňaku, který 
jsme v  trudných chmurách nepříliš 
nápaditě vymysleli a o to více na bez-
mocný vztek pili.
  Ale pořád to bylo jaksi daleko. 
Teď už to je to hned za  Slovenskem. 
A  že to není válka? A  co jiného je 
vpád armády jednoho státu na území 
druhého a  pokračující podpora jeho 
rozkladu? Hitler v  roce 1936 obsadil 
demilitarizované Porúří a  porušil tak 
smlouvy uzavřené ani ne osmnáct let 
předtím, podporoval teroristy a  se-
paratisty v  Sudetech, pak spolknul 
Rakousko a  nakonec i  zbytek Česko-
slovenska. A tím rozhodně neskončil. 
Dokud si budeme cenit svobody po-
litické, mediální i  osobní, dokud bu-
deme přesvědčeni, že policie a justice 
mají za úkol chránit nás, občany, a ne 
sloužit vládnoucí moci, do  té doby 
nepřítelem Ruska budeme, protože 
to jsou hodnoty ruskému impériu cizí. 
Rusko zůstává Ruskem, ať ho vede 
car, komunistické politbyro nebo 
Putin. Je to zaostalá koloniální vel-
moc, která nikdy nedokázala zajistit 
důstojný život a  spravedlnost svým 
občanům a která si vnitřní nedostatky 
kompenzuje budováním velmocen-
ského statutu na  úkor sousedů. I  ti 
bolševici, schovaní za  údajně inter-
nacionální ideologii, nebudovali nic 
jiného než jen a  jen ruské impérium, 
pro něž nebyly středoevropské země 
přináležející kulturně k Západu ničím 
jiným než nesvéprávnými koloniemi 
podřízenými ruské vůli. 
 Shodou okolností jsme právě le-
tos oslavili deset let našeho členství 

v EU a patnáct let členství v NATO. Je 
to jedinečná příležitost uvědomit si, 
jak jsou tyto dvě instituce pro mezi-
národní směřování naší země strašli-
vě důležité. 
 Za posledních pětadvacet let to-
tiž nebyla hranice mezi západní civili-
zací, jež stojí na katolických a protes-
tantských základech, a  východní, jež 
naopak stojí na pravoslaví (a není ná-
hodou, že právě pravoslaví je v soula-
du s  byzantskou tradicí ve  službách 
státu, zatímco na západě je víra sou-
kromou záležitostí), nikdy tak zřetel-
ná. A my jednoznačně patříme na zá-
pad, už od  středověku. V  moderní 
době je tato sounáležitost kulturní 
i  geografická vyjádřena naším člen-
stvím v Evropské unii.
 Není to ideální organizace, je to 
nešťastný kočkopes, který není ani 
volným ekonomickým sdružením stá-
tů, ani akceschopnou federací s  jas-
ně vymezenými institucemi danými 
ústavou o  několika článcích a  nikoli 
desítkami smluv o tisících stranách. 
Čekají nás volby do  Evropského par-
lamentu, který je příznakem prázdno-
ty a  chybného nastavení evropských 
institucí, jež nestojí na  základním 
rozdělení moci do  tří rovnovážných 
a  navzájem se doplňujících složek 
moci, které definoval už jasnozřivý 
Montesquieu (totiž zákonodárné, vý-
konné a soudní), ale její exekutivní or-
gány na  sebe centralisticky strhávají 
pravomoci, jež jim nemají příslušet. 
Samotný Evropský parlament tak ani 
není zákonodárný sbor, ale jen orgán 
na okrasu, který dodává líbivou fasá-
du přebujelé exekutivě a byrokracii. 
Evropská unie nemá zdravé insti-

tucionální jádro ani rovněž nekráčí 
dobrým směrem. Na nefunkční a ne-
úspěšné přerozdělování, regulace, 
restrikce, zadlužování, planý boj proti 
oteplování planety a přežitý multikul-
turalismus, které podvazují její růst, 
rozvoj i  stabilitu, ordinuje jen více 
a  více přerozdělování, více regulací, 
více restrikcí, více zadlužování, více 
„zelené“ ideologie a více politické ko-
rektnosti a ustrašenosti...
 ALE. Pořád je to sdružení stá-
tů, které stojí na  stejných základech 
a hodnotách – totiž volném trhu (byť 
ten začíná mít čím dále více na kahán-
ku), osobní svobodě, rozvinuté kultu-
ře a toleranci. Proto má smysl být její 
součástí a  cenit si toho. Minimálně 
pro nás a další středoevropské a po-
baltské státy, které jsou tak malé, že 
jim nezbývá nic jiného, než být sou-
částí něčeho většího. 
 Řeči o tom, jak bychom mohli být 
bez Evropské unie druhým „Švýcar-
skem“ nebo „mostem mezi Západem 
a  Východem“, jsou nesmysl a  vedou 
nás jen na  druhý konec Evropy, kde 
číhá Rusko. Pro malý národ, jako je 
náš, jiná možnost není, o  tom jsme 
se už v  historii přesvědčili. Buď Zá-
pad, nebo Východ. Být cosi mezi tím 
znamená nakonec jedině Východ, jen 
nám to dojde později. 
 Ostatně není náhodou, že 
na  strunu „nezávislosti“ a  jedineč-
nosti „češství“ brnkají v  nadcházejí-
cích eurovolbách nejenom bolševici, 
kteří ruskému imperialismu nepře-
stali sloužit nikdy, ale i  různí obháj-
ci „národních zájmů“, označující se 
za  pravici, od  Bartošovy židobijecké 
freakshow až po Václava Klause, který 

v  EU vidí větší zlo než v  Rusku (pro-
boha!), případně různí apoštolové 
„ekonomické diplomacie“ a „politiky 
mnoha azimutů“. Ukrajinské událos-
ti, zběsilá ruská propaganda, kterou 
přijali, a  bezostyšné lupičství, které 
obhajují a  z  padouchů přitom ještě 
dělají oběti, odhalily, s  kým vlastně 
nejvíce souzní.
 Buďme proto rádi, že jsme v  EU 
a ještě raději buďme, že jsme v NATO, 
které je pro nás zárukou bezpečnosti. 
Ale musíme pro to sami něco také dě-
lat. Od generálního tajemníka Rasmu-
ssena jsme dostali oprávněný kartáč 
za  to, že nedostatečně financujeme 
vlastní obranu, když na  ni ani zdale-
ka nedáváme 2% HDP považovaná 
za minimální přijatelné výdaje. 
 Když sami nemáme vůli k obraně, 
vůli stát na straně spravedlnosti kvůli 
ustrašenosti, aby náhodou nebyly po-
škozeny čísi ekonomické zájmy, ani 
sebelepší spojenec nám nepomůže. 
Svobodě je třeba něco obětovat, svo-
boda prostě vždycky bolí. 
 Možnost vyjít vstříc spojencům 
jsme před lety v případě radaru v Br-
dech promarnili, musíme proto hle-
dat příležitosti jiné. Být týmovým 
hráčem, aktivně hledat příležitosti 
pomoci partnerům, jako tak činí námi 
lehce opovrhované (bezdůvodně) 
Polsko - a ne švejkovat a přitom pořád 
čekat, že to „nějak“ dopadne a  že se 
o to „někdo“ postará. Tohle je největší 
úkol současné vlády i evropských in-
stitucí a mělo by to být také největším 
zájmem občanů. Ne nějaké přiblb-
lé poplatky u  doktora, DPH na  plíny 
nebo povolený výkon žárovek.

Milan Brabec


