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Není tomu tak dávno, co jsme na hodině publi-
cistiky hovořili s Alešem Palánem o tom, zda exi-
stují lidé, kteří jsou šťastní ve své práci. Na obál-
ce vám tak s velkým potěšením představujeme 
celou plejádu zajímavých osobností s ještě zají-
mavějším životním osudem, naší redakci (bubny 
prosím). Tvoří ji nicméně kariérní ztroskotanci 
a pro šťastnou, nebo alespoň normální práci ne-
využitelná individua. Nemusíte nad námi ovšem 
zoufat. Naší převelešťastnou celoživotní prací 
a jediným smyslem života je připravovat pro vás 
unikátně terapeutický měsíčník Povstalec. Takže 
se pohodlně usaďte, dejte si nohy na stůl a vy-
pněte své mobilní telefony. Dubnové číslo právě 
začíná! (A je opět lepší než kokain! Věřte mi, vím, 
o čem mluvím.)

Jak jste zvyklí, jsme v redakci ochotní pro 
vámi oblíbenou investigativní žurnalistku udělat 
a obětovat cokoliv. Během března jsme obětovali 
Veroniku Šaumanovou. Vyrazila do světa, aby 
pro vás našla tu nejlepší kavárnu. Povedlo se! 
Pět neděl v kavárně vám představí novozélandské 
Harbour Street Collective Cafe. Pro případné zá-
jemce jsme se navíc rozhodli uspořádat na Nový 
Zéland zájezd. Stačí vám k tomu jediné – přihlaste 
se nám a vsuňte obálku s pouhými deseti tisíci 
(jaká krásná cena!) pod dveře naší redakce a my 
za vás… samozřejmě, vše zařídíme!

Pokud jste vášniví cestovatelé a cesta na 
Zéland by vám nestačila, můžete se radovat. 
Jak jsme avizovali v minulém čísle, pojede se 
do Vídně. Tato zpráva potěšila i jinak depresivní

královnu Ševele, která v březnu prožila své 
Existenčně-existenciální ševelení. Třeba ji, a doufáme, 
že i vás, potěší, že studenti VŠKK už nebudou 
muset na jídlo chodit pouze do protější pekár-
ny. Ve Zprávách se dozvíte, jaký podnik jim nyní 
bude konkurovat.

Další radostnou zprávou je, že na škole začíná 
šeptanda o magisterském studiu. Šeptá o něm 
i MgA. Daniel Kubec, host dubnového Slova, 
v článku Literární tvorba byla, je a bude. Můžeme si 
tedy navzájem držet palce, aby alespoň těch pár 
nejlepších z nás doklopýtalo k magisterskému ti-
tulu a pomstilo tak padlé spolubojovníky, hrdiny 
ve vysokoškolské Valhalle.

Potěšit by vás také mohl doktor Šidák, který 
vyslyšel prosby mnohých dětí a pro dubnového 
Povstalce převyprávěl pohádku Boženy Němcové. 
Také si ale našel čas na to, aby vrátil úder královně 
Ševele v jejich dentálně-zápočtovém sporu. Pře-
kvapivě k tomu využil anketní otázku. Inu, za-
myslete se i vy, co byste mohli najít při šťourání 
v nose!

V Umělecké příloze vám konečně také přinášíme 
tvorbu studenta grafiky. Marek Gabík z prvního 
ročníku představuje výběr ze své tvorby. Stejný 
koncept zvolila i Natálka Dočekalová, která v li-
terární části přílohy nabízí výběr z poezie. 

(A samozřejmě, nezapomeňte se s námi podělit 
o vaše aprílové komiksy! Ty nejlepší a nejpovsta-
lečtější otiskneme v příštím čísle a jejich autory 
tak bude čekat věčná sláva!)

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
příjemné čtení přeje
  
  Michal Beck
  šéfredaktor

Vysoká škola kreativní komunikace (@vskk.cz)

mesicnikpovstalec@gmail.com
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http://www.seeklogo.net

Budoucnost je
v kreativním průmyslu.
My tě na ni připravíme!

Art director | Grafik | Spisovatel
PR manažer | Copywriter | Gamedesigner
Publicista | Account manažer | Animátor
Reklamní fotograf | Marketingový manažer
Filmař

Dny otevřených dveří:
31. 1., 28. 2., 8. 4., 18. 4.,

23. 5., 5. 9. 2017www.vskk.cz

Inzerce_A4_tisk:vskk  18.1.2017  10:51  Stránka 1



POVSTALEC
Číslo 4│Ročník I.

Vyšlo v Praze 11. 4. 2017

Šéfredaktor:
Michal Beck

Zástupce šéfredaktora:
Nicole Rebeka Snová
Veronika Šaumanová

Redaktoři:
Jan Bláha

Jana Fleglová
Anna Hladká

Radka Jančová
Jan Mazanec

Barbora Podaná
Kateřina Segešová

Anna Štičková
Martina Weberová
Jazyková redakce:

Barbora Podaná
Nicole Rebeka Snová
Veronika Šaumanová

Anna Štičková
Fotografie:

Anna Hladká
Ilustrační doprovod:

Veronika Šaumanová
Grafická úprava:

Michal Beck
Veronika Šaumanová

Obálka:
Anna Hladká
Gabriel Uhlíř

Sazba:
Michal Beck

Technická redakce:
Jan Bláha

Spolupráce:
Dobrá čeština (www.dobracestina.cz)

Vydavatel:
Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

OBSAH duben
4 Ševel
Každej den nemůže bejt neděle
aneb Existenčně-existenciální ševelení

6 Zprávy
8 Hrr na ně...!
10 Zbloudilá střela
Nutný přesun

11 Filmové okénko
Jak (ne)adaptovat komiksy

12 Recenze
Svítit baterkou do noci

(Marek Vajchr)

14 Slovo
MgA. Daniel Kubec:

Literární tvorba byla, je a bude
17 Doktore, vyprávěj
Bylo, nebylo
(Božena Němcová)

18 Umělecká příloha
Natálie Dočekalová: Výběr poezie
Marek Gabík: Výběr z tvorby
32 Mimo barikády
Pět neděl v kavárně

34 Anketa
36 Komiks

Jak to bylo s... vaším komiksem?!
 36 Epigramy

Měsíčník POVSTALEC (sídlící v blízkosti Praž-
ského povstání) byl založen v srpnu 2016 
skupinou bývalých studentů zaniklé Literární 
akademie a současných studentů Vysoké školy 
kreativní komunikace. Cílem měsíčníku je při-
nášet čtenářům díla mladých tvůrců studujících 
VŠKK a zařazovat aktivity na škole do kontextu 
širšího kulturního dění.



KAŽDEJ DEN
NEMŮŽE BEJT
NEDĚLE
Abych pravdu řekla, tenhle Ševel 
skoro nevzniknul. Svůj lehkej 
problém s uzávěrkou přisuzuju 
březnovýmu střídání teplot, 
tlaků a nálad. Ano, i královnu 
Ševele může popadnout depina. 
Kromě toho, že jsem měla 
imrvére chuť pobodat svý spo-
lužáky, jsem začala vnímat ja-
kousi povadlost mejch jindy 
vřelejch pocitů, který k tomuhle 
baráku chovám. Nepoveselila 
mě ani ta korouhev, konkorda 
nebo to cosi středověkýho na 
ko-, co nám visí na škole. A to je 
co říct! Ta by mi totiž obyčejně 
vyloudila úsměv na tváři. Když 
jsem navíc zjistila, že ve škole 
nefunguje wifina, tak jsem se 
chtěla sebrat a demonstrativně 
zahynout někde v pangejtu.

Co se demonstrativní nálady 
týče, největší událostí března 
byla skoro stávka knihovnic. 
Ty tři ubožačky totiž čekaly na 
stípko, který jim mělo přijít na 

konci prvního semestru. Co jsem 
slyšela, tak Fleglová byla tak chu-
dá, že musela na pokladně v Tescu 
vracet zboží, poněvadž tam nejde 
platit stravenkama, který dostává 
vod táty, a hotovost jaksi neměla.
Štičková se zase dostala na svým 
osobním účtu do mínusu, i když 
to prej nejde. Zaplacení těch tří 
stipendií nakonec vyžadovalo 
účast šesti lidí, aby knihovnicím 
ty prachy přišly aspoň v půlce 
druhýho semestru. Bylo to prej 
jako čekání na Ježíška v židov-
ský famílii.

K dalšímu rozladění při-
spělo zjištění, že obor Literární 
tvorba se nějakým záhadným 
způsobem transformoval na 
Kreativní psaní. Tohle líbivý 
sousloví přirozeně všem trapně 
konzervativním literátům moc 
nejde přes pusu. Kdybyste 
slyšeli nějaký dávivý zvuky,
nelekejte se. To se jenom ti out-
sideři pokouší vyslovit slovo

kreativní. Ale zájemci o studium 
jsou z toho slova asi celý paf, po-
něvadž se na školu valí po stov-
kách. Což je dobře, páč si budu 
moct v Ševelu zas stěžovat, že mě 
nováčci nezdravěj na chodbách. 
Každopádně je načase začít vy-
mejšlet zasvěcovací rituál pro 
budoucí prváky. Návrhy posílejte 
na mailovou adresu redakce.

Jestli jsem ale v březnu byla 
z něčeho upřímně vodvařená, 
tak ze zásahu policie, forenz-
ních antropologů a hledačů po-
kladů, který začátkem měsíce 
vykopali NĚCO v parku vedle 
školy. Viděla jsem to na vlastní 
voči, a snad bych i přísahala, 
že jsem zahlídla stehenní kost. 
Mám na to spoustu konspirač-
ních teorií, nicméně nechci dě-
lat konkurenci Zbloudilý střele, 
tak si to přečtěte o pár stran dál. 
Jako očitej svědek vám k tomu 
můžu říct, že u druháků to 
vzbudilo fakt velký pozdvižení. 

Celou přestávku stáli nalepený 
na voknech ve třetím patře. Ty 
mastný fleky od jejich čel jsou 
tam možná doteď.

Krzeva literární druháky 
se dostávám k literárním pr-
vákům, kterejm se po delší 
odmlce vrátil Kiril, takže jich 
je zase o jednoho víc. V tomhle 
počtu si už můžou založit ho-
kejovej tým. Bez střídání. Totál 
nenápadně jsem se dostala ke 
sportu. Tělocvična, kterou ve 
škole máme, je pořád zastavěná 
krámama. Škoda. Kdyby se to 
vyklidilo, tak bychom tam mohli 
cvičit. Léto se totiž neúprosně 
blíží! A tím nechci říct, že jsem 
tlustá, jak o mně tvrdí paní rek-
torka, která teda mimochodem 
poslední dobou vypadá hrozně 
unaveně, což královnu Ševele 
ani trochu netěší. Stejně tak ji 
mrzí nešťastná dentální situace 
dalších dvou pedagogů. Doktor-
ku Bicanovou trápí bolavej zub 

už čtyři měsíce. A doktor Šidák 
si to u víly zuběnky zřejmě ně-
jak rozházel, poněvadž mu tu 
pé dvojku pořád ještě nevrátila. 
Přesto (abych si to vyžehlila) vy-
padá tento téměř nejmenovaný 
pedagog na obálce dubnového 
čísla skvěle! Stejně jako všichni 
Povstalci, který se u toho mimo-
chodem moc pobavili.

Což mě přivádí k tomu, že 
v dubnu snad bude líp. Doktor 
Burget a doktorka Kofránková 
nás berou na vejlet do Vídně. Pů-
vodně to měla bejt taková malá 
skupinka, ale nakonec jejich po-
pularita přitáhla čtyřiadvacet 
fakanů. Bude to bezpochyby za-
jímavý nejen kulturně, ale i spo-
lečensky. Jedu taky, samozřejmě 
jen kvůli čtenářům, abych sem 
pak mohla vyševelit všechny
detaily tohodl ezběsilýho tripu za 
uměním. A už se na to moc těším!

A stejně jsem tu depinu 
zakončila docela optimisticky. 

Kdyby nás ta škola totiž občas 
nevytáčela, tak by se tomu ani 
nedalo říkat škola, ne? Takže 
dnes končím radostným posel-
stvím. Užívejte si života, a hlavně 
nezapomeňte na to, že každý 
vaše rozhodnutí je špatný, proto-
že stejně všechny spějou ke smrti.

Pac a pusu
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KRÁLOVNA ŠEVELE

BŘEZEN

aneb Existenčně-existenciální ševelení
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KOČIČ je zkratka pro Klub odpoledních čtená-
řů i čtenářek. Má celkem tři členy. Tedy členky. 
Jediný mužský člen přestal klub navštěvovat, 
protože si našel holku. A KOČIČ, dneska už asi 
jenom KOIČ, šel za kulturou do divadla. Člen-
ky vybraly jeden hit ze Studia Hrdinů – Mlčky 
křičet. Ještě před představením se zakladatelka 
Šárka pohádala se zakladatelkou Kateřinou a je-
diná členka nezakladatelka, důchodkyně paní 
Marie, musela spor rozsoudit. Divadlo bylo 
otřesné! O tom netřeba psát reportáž, škoda 
energie. Po divadle šel KOIČ na pivo a shodl 
se, že příště radši půjde na dýmku do čajovny 

a přečte si nějakou pokleslou literaturu. Souhla-
sila i paní Marie. Divadlo nemá budoucnost.

Pokud bylo vaším dosavadním dilematem, zda 
chlebíček, či bagetu v pekárně, blýská se na lepší 
časy. Na skrovný vysokoškolský „wishlist “, co si 
sehnat k obědu, přibude výběr z tradičních tu-
reckých pokrmů. Provozovnu, která se nachází 
hned vedle pekárny a v níž se stále namísto ku-
chařů hbitě míhají stavebníci a štukatéři, opřádá 
mnoho tajemství. Bude tam místo k sezení, či 
budeme nuceni obědvat v parku a ve školních la-
vicích? Jaké bude menu a ceny? A to nejdůležitější, 

kdy se otevře? Otázek je prozatím více než od-
povědí a jedinou jistotou zůstává hlavní položka 
chystaného menu – tedy, alespoň nápis to směle 
hlásá. Ale věřte, že pro vás situaci budeme i na-
dále sledovat, abychom včas ukojili váš apetit.

Po Malvazinkách a vyšehradském Slavíně jsme 
nakonec probádali i Olšanské hřbitovy. Svými 
padesáti hektary jsou největším pohřebištěm 
v České republice a za celou dobu jejich trvání 
zde bylo pohřbeno přes dva miliony zemřelých. 
Ačkoli za svými zdmi skrývají mnoho funerál-
ních památek a zajímavých staveb, nás – vyso-
koškolské nekromanty – nejvíce zajímaly hroby 
významných osobností. Naše olšanská pouť za-
čala u malíře Josefa Navrátila a pokračovala přes 
Karla Havlíčka Borovského, dramatika Ladislava 
Stroupežnického, Josefa Jungmana až po spiso-
vatele Karla Pecku, s jehož náhrobkem se pár lite-
rárních nadšenců nechalo ochotně vyfotografo-
vat. Doktor Burget nás pak zajímavým výkladem 
zasvětil do své práce o spisovateli a dramatikovi 
Františku Zavřelovi, o němž právě vydal knihu 
Dramatik na pranýři. Také nám přednesl verše ze 
sbírky, již Zavřel věnoval Miladě Pakůrové, která 

jeho život a tvorbu velice ovlivnila. Kromě zají-
mavých faktů jsme se také dozvěděli, že některé 
slavné a zde ležící si můžeme dokonce adoptovat. 
Pokud by se tedy našel nadšenec, který má zájem 
podílet se na záchraně významných pražských 
hrobů, více informací najde na stránkách Správy 
pražských hřbitovů.

Radka Jančová

Foto: Hřbitovní skupina

Foto: Kateřina Segešová

Do třetice všeho hřbitovního

Reportáž: KOČIČ v kulturním rozkladu

Kateřina Segešová

Kebab na Pankráci

Martina Weberová
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HRR NA NĚ...!
Akce, které by vám neměly uniknout

Duben

Večer revue Souvislosti:
Ohlédnutí za loňským

ročníkem, rozhledy a výhledy
Knihovna Václava Havla

19. dubna, 18:30
Program dubnového večera 
Souvislostí nabídne následující 
program: „S básníkem Pavlem 
Novotným o jedné „explozivní 
básni“ H. C. Artmann. S překla-
datelem Martinem Pokorným 
o T. S. Eliotovi. Básník Petr Král 
čte ze svých překladů francouz-
ských symbolistů. Herečka Ivana 
Uhlířová čte z textů Patrika Ouředníka, 
Petera Repky, Marie Feryny, Pavla 
Novotného, Friedricha Hölderlina, 
Vlasty Bakalové, Tymothyho Steela, 
Jana Spěváčka, Romana Szpuka, 
Jakuba Čermáka, Magdalény Platzové, 
Ghayatha Almadhouna, Karla Pecky, 
australských aboridžinců.“

Hudební doprovod k celému 
večeru zajistí Dorota Barová 
a Marcel Bárta.

Večer s fotografkou
Gábinou Fárovou

Knihovna Václava Havla
18. dubna, 19:00

„Již během své dráhy modelky 
(Saudek, Stano) a manekýnky fotila 
GABINA městské kolotání a své 
souputníky z polodětských bohém-
ských part kolem underground-
ových časopisů Violit a Revolver 
Revue, z nichž se mnozí stali etablo-
vanými tvůrci (Kremlička, Socha, 
Karlík, Landovská…). V letech de-
vadesátých se GABINA ve fotoagen-
tuře Radost, kterou spoluzaložila, 
soustředila na odvrácenou stranu 
překotné doby, třeba snímky val-
dických vězňů. Její nynější portrétní 
fotografie a akty, zejména bohatá 
sklizeň krásy ženského těla, patří ke 
klenotům klasické černobílé fotogra-
fie. O svém životě a díle bude během 
promítání nových i dnes již téměř 
historických snímků GABINA ho-
vořit s Jáchymem Topolem.“

Běžte ven
4. dubna — dokud je hezky
V této rubrice neustále nacházíte 
akce, kterých se máte dle našeho 
doporučení zúčastnit, akce, které 
nám připadají pěkné či přínosné. 
Nedávno však začalo kalendář-
ní jaro. A o něco méně nedávno 
začalo být krásně. Proto na vás 
apeluji, vykašlete se občas na
všechnu tu kulturu, foťáky, kníž-
ky a sekundární knížky a počítače 
a grafické programy a… kdovíco 
ještě. Až na vás koukne sluníčko, 
kupte si láhev vína, piva, cideru 
nebo třeba limonády a běžte se 
vyvalit někam do trávy. Všichni 
to občas potřebujeme… Pak jde to 
studium hned líp, věřte nám!

6
Čt

Barbora Podaná

Dramatik na pranýři.
Podivný osud spisovatele

Františka Zavřela
Café Kampus
6. dubna, 18:30

ÚČL AV ČR, nakladatelství 
Academia a redakce časopisu 
Povstalec vás zvou na uvedení 
knihy Eduarda Burgeta. Knihu 
uvedou Jan Galandauer a Jiří 
Pokorný. V průběhu večera za-
zní ukázky ze hry Ladislava 
Stýbla Heroika/Play Zavřel v po-
dání herce Jiřího Bartoně.

4 6
Čt

Út

19
St

T2 Trainspotting
Velký sál Ústřední knihovny

6. dubna, 19:00
Kdo chtěl vidět Trainspotting 
dvojku, jistě už to zvládl, kdo 
to nezvládl, tomu nabízíme tuto 
příležitost, v pohodlném sále 
Městské knihovny. A kdo ne-
chtěl vidět, případně snad nevi-
děl první díl tohoto veledíla, má 
jedinečnou příležitost se rychle 
podívat a pak utíkat, usadit se 
do již zmíněného pohodlného 
sálu a zhlédnout i druhý díl. 
O spokojenosti, či nespokojenosti 
s filmem můžete poreferovat 
naší redakci.

„Uplynulo dvacet let. Mnohé 
se změnilo, ale stejně tak zů-
stalo mnohé při starém. Mark 
Renton (Ewan McGregor) se 
vrací na jediné místo, které mu 
kdy bylo domovem. Čekají tu 
na něj: Spud (Ewen Bremner), 
Sick Boy (Jonny Lee Miller) 
a Begbie (Robert Carlyle). Oče-
kávají ho i další staří známí: 
smutek, ztráta, radost, pomsta, 
nenávist, přátelství, láska, touha, 
strach, výčitky, heroin, sebe-
destrukce a smrtelné nebezpečí, 
ti všichni stojí ve frontě, aby ho 
uvítali a společně to všichni na-
plno rozjeli.“

18Út
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NUTNÝ PŘESUN 
Barbora Podaná

Během března tohoto roku se 
kolem budovy Vysoké školy 
kreativní komunikace na Pan-
kráci začaly dít zvláštní věci. 
V přilehlém parku se v inkrimi-
novaný den objevily nečekané 
vozy, z nichž vystupovali neče-
kaně vyhlížející skupinky lidí, 
kteří se postupně a zcela neče-
kaně shlukovali uprostřed par-
ku kolem jámy, svou velikostí 
a tvarem nebezpečně připomí-
nající rozměry lidského těla. 
Nejprve šlo o skupinku policistů 
s bezradnými výrazy v tváři. 
Následovala skupina lidí v civilu, 
kteří svými neméně bezradnými 
pohledy častovali zmíněnou díru 
v zemi. Podle informací mluvčí 
policie šlo o kriminalisty. V ok-
nech školy bylo možné spatřit 
vyděšené tváře studentů, kteří 
namísto výuky českého jazyka 
pozorovali tajemné dění bez 
výsledku. Až po příjezdu černé 
dodávky, z níž vystoupili lidé 
v bílých oděvech, se začala zá-
hada objasňovat. Forenzní ant-
ropologové, vybaveni vším, čím 
má být správný forenzní antro-
polog jako z amerického seriálu 
vybaven, postupně z jámy vyta-
hovali předměty ne nepodobné 
lidským ostatkům. Naše redakce 
se s antropologickým týmem 
spojila hned onen večer a zjistila 
vše potřebné.

Kostel sv. Pankráce, jedna 
z nejstarších památek Prahy 4, 
skýtá svá tajemství. V místech, 
kde se dnes kostelík nachází 
(tehdy ve vesnici zvané Krušina), 
býval v 11. století hřbitov s ro-
mánskou rotundou. Historie 

místa, tedy i výskyt hřbitova, 
je obecně známa, a archeologo-
vé se proto uloženými ostatky 
doposud hlouběji nezabývali. 
Na světlo světa ovšem vyplu-
ly nové skutečnosti – nalezené 
lidské kosti svým stářím neod-
povídají době 11. století, nýbrž 
poukazují na období daleko 
pozdější. Tento fakt dokládají 
dokumenty, které byly nově ob-
jeveny v kostelním sklepení.

Badatelé ve spolupráci s kri-
minalisty, kteří se zabývají zlo-
činy z historie, zjistili, že některá 
těla jsou ve skutečnosti oběťmi 
brutální hromadné vraždy uči-
telů z 18. století, jejíž okolnosti 
doposud nebyly objasněny. Nové 
vyšetřování tohoto zločinu má
započít v červenci letošního roku.

Objektivně bychom nově na-
lezená fakta mohli považovat za 
úspěch moderní historie, ovšem 
dopady, které budou mít prá-
vě na majitele, studenty a pe-
dagogy Vysoké školy kreativní 
komunikace, jako příliš pozitivní 
neshledáváme. Badatelé totiž 
soudí, že největší množství těl 
je ukryto právě v základech bu-
dovy VŠKK. „Historici požadují 
zbourání budovy ve prospěch 
vědeckých účelů. A vzhledem 
k tomu, že jde o poměrně význam-
nou historickou událost a záhadu, 
jejíž vyřešení by znamenalo vel-
kou událost v oblasti historie naší 
městské části, bude demolice bu-
dovy s největší pravděpodobností 
odsouhlasena,“ vyjádřil se mluvčí 
městské části Prahy 4.

Ptali jsme se tedy jednatele 
školy Ondřeje Štěpánka, jak se 

k celé věci staví. „Samozřejmě 
je to pro nás velká rána, budo-
vu jsme si již oblíbili a její opra-
vy byly poměrně nákladné. 
Výmalba, dílčí rekonstrukce, 
elektrické obvody, a především 
dokonalý soundsystem, který 
zajišťuje svou muzikou dobrou 
náladu všem zaměstnancům 
i studentům školy, to vše nás 
stálo peníze a úsilí…“ Dále jsme 
se dotázali, jestli je již shánění 
nových prostor pro naši školu 
v procesu. „Ano, samozřejmě, 
ve hře je několik budov. Roz-
hodli jsme se opustit centrum 
a přesunout někam na periferii, 
kde snad nebude hrozit podobná 
událost. Ve hře je jeden zcela vy-
hovující prostor na Zličíně, jed-
náme také o vile v Měcholupech, 
nejvíce pravděpodobná je však 
krásná stavba s velkou zahradou 
přímo v Říčanech u Prahy.“

„Pokud škola nebude v Nuslích, 
končím nejen s rektorováním, 
ale i s učením. Taková dálka 
je nepřípustná,“ reaguje na 
možný přesun sídla rektorka 
Markéta Kořená. MgA. Daniel 
Kubec říká, že respektuje histo-
rické bádání, především pokud 
šlo skutečně o vraždu tolika 
učitelů, a doplňuje, že jestli tra-
sa do školy nebude příliš složitá 
na zapamatování, nebude mít 
s přesunem problém.

Touto cestou seznamujeme 
s novou skutečností i studenty. 
Pokud se chcete k tomuto pro-
blému vyjádřit, neváhejte kon-
taktovat naši redakci. Případné 
reakce vytiskneme v příštím 
čísle časopisu.

Logan: Wolverine, nejnovější 
přírůstek do rodiny profesora 
Charlese Xaviera a jeho dětí 
s jedinečnou genetickou muta-
cí, je stejně rozporuplný, jako 
je apríl samotný. Jedni chválí 
a vyzdvihují nového Wolverina 
do komiksových nebes. Druzí, 
a k této menšině se přikláním, 
si myslí, že tento snímek s prů-
měrným příběhem je jen kom-
binací několika desítek dávno 
již natočených filmů. Jediný 
důvod pro nadšení příznivců je 
ten, že takto nikdo ještě komik-
sovou adaptaci nepojal.

Máme tu hned několik kla-
sických dějových linek – pro-
tagonista se stará o duševně 
nevyrovnanou postavu, a i když 
víme, že je to bývalý hrdina, 
dělá podřadnou a nedůstojnou 
práci. Najednou je tato rezigno-
vaná postava konfrontována 
s někým, koho má někam do-
ručit, a ve finále si svoji chrá-
něnkyni oblíbí. Dále, Logan: 
Wolverine se odehrává ve stylu 

road movie, při níž nechybí 
krátká zastávka u přátelské ro-
diny, která na svou dobrotu na-
konec doplatí. A samozřejmě 
dojde na klasický boj hlavního 
hrdiny se sobě rovným. Nako-
nec nám z toho vznikne jaký-
si nesourodý mix čehosi, co se 
chce tvářit jako důstojné rozlou-
čení s jednou z nejoblíbenějších 
postav celé kinematografie, ale 
svých cílů Logan bohužel ne-
dosáhl. Stejně zbytečný je také 
americký rating R (vstup do 
patnácti let pouze v doprovodu 
dospělého). Změna důstojného 
profesora Xaviera na nadávají-
cího důchodce, trocha té krve 
a jedno pevné poprsí, bez toho 
se kvalitní režisér dokáže obejít.

Pokud vás tedy kino odradí, 
je čas nakoupit popcorn, zalézt 
si doma pod peřinu a pustit 
si třináct dílů Iron Fista. Ano, 
i v tomto případě narazíte na 
schematický origin superhr-
diny z ulice, který připomíná 
dalšího Arrowa, ale myslím 
si, že spolupráce Marvelu se 
streamovací společností Netflix 
nese svoje krásné ovoce. Příběh 
je sice tentokrát slabší, má jisté 
malé mezery a v celém seriálu 
je tak nějak přezáporákováno. 
Ale po technické stránce tomu 
nemůžete nic vytknout. Ob-
sazení i herecké výkony jsou 
perfektní, hudba je velmi dobře 
zvolená, příběh si na nic nehraje 
a naservíruje vám přesně to, co 
od něho čekáte. Ani víc (což je 
škoda), ani míň (což je dobře).

JAK
(NE)ADAPTOVAT

KOMIKSY
Jan Bláha



Asi první, nad čím začnete přemí-
tat při četbě knihy Marka Vajchra 
Jména příběhu, je otázka, k jakému 
žánru ji přiřadit. Mohutné dílo 
o 480 stranách doprovázejí po-
známky a obrazové přílohy o cel-
kovém rozsahu téměř 150 stran. 
Je zjevné, že vznik knihy 
prošpikované odkazy před-
cházelo důkladné studium 
kunsthistorické a pramen-
né, v archivech a matrikách. 
Je to však skutečně text 
odborný? Přístup k doku-
mentům se totiž jeví jako 
beletristický. Autor si s tím, 
co prozkoumal, hraje. Vy-
padá to tak, že důkladné 
bádání je zkrátka autorův 
koníček a před „seriózním“ 
vědeckým zhodnocením 
dává přednost fantazii. Píše si 
všem vědcům navzdory poně-
kud marnotratně o tom, co ho 
baví, prostě jen tak pro radost.

Co je tedy předmětem au-
torova badatelského zájmu? 
Rámec knihy tvoří pátrání po 
předcích a to nás přivádí do 

městečka Čistá na Rakovnicku. 
První záznamy v místních ma-
trikách o rodině Weicherových, 
původně zřejmě německy ho-
vořící, pak čtenáře uvedou do 
barokní doby. Hledat příběh ve 
starých matrikách je jako svítit 

baterkou do noci. Prameny při-
nášejí o dávných osudech jen 
kusé zmínky. To, čeho se dopát-
ráme, jsou jen „jména příběhu“, 
jména dávných předků, která 
se autor snaží doplnit domněn-
kami, představami a fantazií, 
k nimž ho prameny inspirují.

Další oblastí, kterou autor 
studuje, je výtvarné umění. I to 
je spjaté s předky – jeho otec byl 
sochařem a za svůj život zrestau-
roval mnoho barokních soch 
či vytvořil jejich kopie. Snaha 
pochopit barokního člověka se 

spojuje se snahou pochopit 
jeho vnímání umění.

Výtvarné umění ba-
roka však těsně souvisí 
s náboženským životem. 
Marka Vajchra silně zaujaly 
takzvané zázračné obrazy. 
Úcta k nim měla významné 
místo v životě tehdejšího 
člověka, ať byl prostý a ne-
vzdělaný, anebo kněz či pří-
slušník šlechty. Autor cituje 
dobovou duchovní literatu-
ru a kázání o zázračných 

obrazech, cituje korespondenci 
kněží i šlechticů, na jejichž pan-
ství k zázrakům docházelo, 
velmi zajímavé jsou výpovědi 
svědků zázraků. Paralelně autor 
sleduje různé osobnosti z Čisté, 
rodiny, které tvořily i po ně-
kolik generací její elitu (patřili 

mezi ně i Weicherovi), kněze, 
kteří z těchto rodin vzešli, a je-
jich osudy. Zkoumá nejvýznam-
nější umělce té doby, především 
Petra Brandla, který nedaleko 
Čisté také působil. Na základě 
zápisů v matrikách a autoro-
vých dedukcí se před čtenářem 
otevírá pohled na obyvatele 
městečka, jejich život a myšlení 
v první polovině 18. století. Vý-
tvarný zájem a především zá-
zračné obrazy zavádějí Marka 
Vajchra i do dalších měst a kos-
telů tehdejších Čech. Popisuje 
vzájemnou inspiraci výtvar-
ných umělců, klade si otázku, 
zda barokní člověk vnímal krá-
su a originalitu („kunstovnost“) 
obrazů a soch, anebo mu slou-
žily jen k duchovním potřebám. 
Některé dobové dokumenty čte-
náři předkládá s lehkým poba-
vením, některé své domněnky 
a představy předem avizuje jako 
nepravděpodobné, ale zábavné. 
S odvahou autora beletrie pole-
mizuje s historiky a kunsthisto-
riky a vyvozuje vlastní teorie.

Literární zájem Marka Vajchra, 
jehož čtenáři znají jako kritika 
a redaktora Revolver Revue, se 
v knize nejvíce projeví v ka-
pitolách o knězi Blažeji Ignáci 
Holickém, který v Čisté krátce 
působil a zapisoval do tamní 
matriky. Vajchr Holického při-
rovnává k Jakubu Demlovi a vidí 
v něm zapomenutého a zneuzna-
ného prokletého básníka. Sleduje 
jeho životní dráhu, dochované 
prameny k jeho životu a zápisy 
z matrik v dalších působištích to-
hoto kněze, cituje je a oceňuje je-
jich slovesnou originalitu. Podle 
všeho je prvním, kdo se posta-
vou kněze Holického důkladněji 
zabývá.

Kniha Marka Vajchra str-
huje tím, že se dotýká života 
a smrti dávno zapomenutých 
lidí. Zaujme i důkladností, 
s níž se autor snaží pochopit 

jejich náboženské cítění, úzce 
spjaté s výtvarným uměním. 
Ukazuje tak i dnešnímu člově-
ku, že umění se může dotknout 
nadpřirozeného (pro barokního 
člověka to bylo zcela jasné).
Pozoruhodný je postoj autora-
-vypravěče. Není zcela odkrytý. 
Dávnými názory barokních lidí 
se nenápadně baví, a přece je 
bere vážně. Jména příběhu jsou 
poctivá kniha, která se nepřed-
vádí. Na čtenáře klade vysoké 
nároky. Pokud je však s auto-
rem „na jedné vlně“, rád ho ná-
sleduje.

Hledat příběh ve starých matrikách 
je jako svítit baterkou do noci. Pra-
meny přinášejí o dávných osudech 
jen kusé zmínky. To, čeho se do-
pátráme, jsou jen „jména příběhu“, 
jména dávných předků, která se 
autor snaží doplnit domněnkami, 
představami a fantazií, k nimž ho 
prameny inspirují.
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práci

     Základy tvůrčícho
  psaní Vedoucí Katedry

literární tvorby

MgA.

Daniel 
Kubec

Nedá mi to, abych nevyužil tuto příležitost 
k nostalgickému ohlédnutí za uplynulým 
rokem, ale co rokem. Není to totiž ještě ani rok, 
co VŠKK zahájila svoji činnost, když se květen 
2016 přehoupl do své druhé půle a společně 
jsme každý týden pořádali den otevřených 
dveří. Pro některé z trousících se zájemců pře-
kvapivě ještě v jiné budově se slovy: „Vidíte, jak 
je to tu hezké, u nás to bude ještě hezčí!“ Díky 
spolupráci vyučujících a ochotných budoucích 
studentů se všechno zvládlo. A dnes chodí na 
DOD padesát až sto zájemců, a dokonce máme 
vlastní trička. Následovalo hektické partyzánské 
obíhání veletrhů, festivalů i hradů, kde se mnozí 
z redaktorů i čtenářů Povstalce zasloužili o nábor 
studentů prvního ročník.

Dovolím si osobní vzpomínku, když jsem tak 
stál v bohnickém areálu s vlastnoručně napsanými 
letáčky a s heslem „Pojďte studovat Literární tvor-
bu!“ jsem sbíral nové duše. Kamarád, doktorand 
z VŠCHT, kterého jsem zlákal ke spoluúčasti pří-
slibem vstupu zdarma na festival Mezi ploty, zas 
odesílal návštěvníky za mnou a pobízel je: „Běžte 
támhle k té lampě, tam je pravděpodobný vedoucí 
katedry, který o té vznikající škole i něco ví!“ V té 
chvíli jsem se jen zaobíral myšlenkou, jestli si 
na daném místě, na paloučku mezi bohnickou
kavárnou a protialkoholickým pavilónem, připa-
dám nepatřičně, nebo naprosto patřičně. Neuply-
nul ani měsíc a VŠKK přijímala první studenty, 
za necelé čtyři měsíce započal první akademický 
rok. Všechno se to zdá tak dávno.

Jak všichni víme, zdaleka to nebyl zrod oboru 
Literární tvorba, spíš jeho zmrtvýchvstání. Jeho 
historii se v Česku váže k založení Literární 
akademie v roce 2000. Ač můj diplom tvrdí, že se 
obor nejdříve nazýval Tvůrčí psaní a publicistika, 
vždy kombinoval umělecké směřování s uplat-
něním slovesné tvorby v praxi. Na posledním 

dni otevřených dveří se mě jedna maminka 
zeptala, jestli její dcera po absolvování studia 
Literární tvorby, která má hned jednu speciali-
zaci Kreativní psaní, najde uplatnění. Za jeden 
a půl semestru studenti obou ročníků rozvíjeli 
svoje dovednosti nebo se obeznámili se základy 
redakčních prací, publicistických žánrů, reklam-
ní tvorby. Absolvovali úspěšně dílny prozaické-
ho i dramatického textu, poezie, scenáristiky. Jak 
dokazují zde v Povstalci i jinde, jsou schopní na-
psat recenzi, fejeton, zprávu, rozhovor, reportáž, 
črtu, povídku. Více nebo méně dobrovolně se za-
pojují do spolupráce na reklamních kampaních, 
pořádání festivalů, sami iniciují veřejná čtení 
a aktivně realizují dlouhodobější redakční a lite-
rární projekty. Je to radost, když studenti nejen 
objeví hrob spisovatele Karla Pecky, ale dokonce 
se u něj i vyfotí!

Absolventovi Literární tvorby se tedy dá s čistým 
svědomím odpovědět, že o práci nebude mít nouzi. 
Ovšem stejně jako škola samotná vznikla za pouhý rok, 
její vývoj by měl alespoň podobným tempem pokra-
čovat. Rozvoj zmíněných profilací zajistí noví vedoucí 
tvůrčích dílen, je zapotřebí navracet se ke zkušenostem 
z let minulých, například zavést opět dílnu, která se 
bude věnovat literatuře pro děti. Spolupráce s katedrou 
Vizuální tvorby a technické zázemí by mělo vést k tvůr-
čím výstupům, které se i realizují. Nabízí se dílna psaní 
komiksu a následně i jeho nakreslení, vyhotovení krát-
kého filmového scénáře a jeho natočení, napsání rozhla-
sové hry a její auditivní zpracování. Iniciativa a nápady 
vyučujících a zájem studentů rozhodnou, kudy se vy-
dat. Ze současných profilací se mohou vyvinout samo-
statné specializace, už jen abychom v počtu specializací 
dohnali vizuály, zájem o obor Literární tvorba dokazuje, 
že bude v blízké době možné otevírat i více seminárních 
skupin najednou. Primárním cílem však je, aby se v nej-
bližší možné době otevřelo i magisterské studium. Co se 
stihne, a co ne, si můžeme opět za rok povědět či napsat.

Slovo│15

LITERÁRNÍ TVORBA BYLA, JE A BUDELITERÁRNÍ TVORBA BYLA, JE A BUDE

 Základy
             redakční

práce

 Dílna
       k bakalářské
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„Primárním cílem však je, aby se
v nejbližší možné době otevřelo
i magisterské studium.“

Daniel Kubec (*1988) vystudoval obor Literární tvorba na Literární akademii, kde mimo jiné navštěvoval semi-
náře Daniely Fischerové, Radky Denemarkové či Petry Hůlové. Již během studia napsal řadu prozaických textů, 
rozhlasových, dramatických a komiksových scénářů. Některé z nich byly inscenovány v cyklu divadelních jednoak-
tovek v divadle Viola a Ypsilon. Publikoval novelu Štěně bez oušek a povídkové sbírky Rodina, rakovina, rozklad 
a Negativní povídky a dále jednotlivé povídky v časopisech Host a Tvar. V současné době se věnuje zejména on-line 
publicistice, publikuje v internetovém magazínu Dobrá čeština, který rovněž řídí. Jako redaktor se podílel na pří-
pravě řady publikací. Jeho odborná činnost se zaměřuje na výuku tvůrčího psaní a teoretickou reflexi audioknih. 
Spolupracoval s Ústavem pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., na pořádání bohemistického kongresu a na cyklu 
literárních a redakčních seminářů. Rovněž organizuje kulturní akce, edičně se podílí na přípravě knih věnovaných 
dílu a osobnosti Karla Pecky. Je spoluautorem připravovaného knižního rozhovoru s operním pěvcem a knězem 
Jiřím Kusým.

Doktore, vyprávěj│17

Doktore, vypravuj pohádku, volaly děti. Tak tedy 
dobrá. Bylo, nebylo, roku 1811 publikoval Ludwig 
Tieck pohádku „Die Elfen“ (do češtiny přeloženo 
nepřesně jako „Skřítkové“). Děvčátko v ní za-
bloudí do podzemní říše elfů, je jimi obdaro-
váno a jsouc vázáno slibem mlčenlivosti o tom, 
co v jejich říši vidělo, vrací se zpátky na zem. 
Slib poruší, elfové se musí ze své říše vystěhovat, 
a také svět lidí uvadá a pustne. Tolik na úvod. Do 
prvního dílu svých Národních báchorek (1845–47) 
pojala Božena Němcové pohádku „Jak Jaromil ke 
štěstí přišel“. Fabule navazuje na Tiecka; hlavním 
hrdinou je ovšem chlapec, uhlířův syn Jaromil. 
V říší skřítků a vil (lidé jim pří říkají „pidimužíci“) 
stráví chvilku, která však na lidské poměry 
trvá deset let. Dary, jichž se mu tam dostane, 
posléze použije k sladkému úkolu – uzdraví 
princeznu, překrásnou Boleslavu. A teď hádejte!
Jsou silnějším motivem oni duchové, jež K. Krejčí 
stopuje až k Paracelsovi a jeho teorii o duchách 
elementárních, tedy gnómech, sylfách, sala-
mandrech a nymfách, nebo sladký motiv citů? 

Jaromil praví Boleslavě: „,Mohu prý za tvé zdraví 
celé království žádat, řekl tvůj otec, já ale nežá-
dám jeho pokladů; to, co by mě učinilo na věky 
šťastným, toho požádat nemohu.‘ – ,A co by to 
bylo?‘ ptala se tiše Boleslava a krev jí tváře polila, 
neboť tušila jeho odpověď. – ,Tebe, krásná panno, 
bych si od krále vyžádal a nic jiného bych na světě 
nechtěl.‘“ No jo! Ale pomněte, že nad Jaromilem 
visí zákaz cokoli naznačit… bude Boleslava 
zvědavá? A prozradí Jaromil? A kolika živlům 
vládnou skřítkové Boženy Němcové? A co nako-
nec čtenáři vhrne slzy do očí? Přečtěte si první 
díl Národních báchorek a pověstí (kritické vydání 
z r. 1950 je mj. dostupné on-line v Edici E na webu 
ÚČL), zvědavkové, tam vám to – halasovsky 
řečeno – naše paní Božena Němcová tuze krásně 
sepsala.

BYLO,
       NEBYLO...

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. převyprávěl
pohádku Jak Jaromil ke štěstí přišel 
(1845) Boženy Němcové
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Natálie Dočekalová
- Výběr poezie
Marek Gabík
- Výběr z tvorby

Umělecká
        příloha
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Výběr 
poezie

Afrodité
(kavárenským povalečům)

Počátek mikrosvěta
za vysokými zdmi

andělská epiteta
jsou někdy námi

okamžik vytrženi
objevil se

však čistě iluzivní
pocit

nezmizel
z povědomí zúčastněných

a plyšová Afrodité
se pouze tiše pochechtávala

Věnováno smíchu

Ze dne až na dno
Tam dolů

Ke hvězdám
Příběhů na sto

Na počátku prý je slovo
Jaké je?
Kdo ví

Možná to, jež nese mnoho
I déšť…

Prší?
Prší.

Prší…
Pšt!

Jsem

před branou universa
na hraně soucitu

navždy Jsem nedotčena
i přesto sídlím tu

Jsem padlým andělem
hadrovou panenkou
cínovým vojáčkem
s malířskou paletou

říkáš mi
Fantazie

Krasobruslařka

Čekání na cokoli
na ledě vášnivém
nesmělé osamění
nespasí bílý den

S úsměvy pierotů
protančit život jen

na renesanční notu
která je pouze sen

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Výběr poezie
Natálie Dočekalová

Prolog

Hodiny odbíjí 
řádky neúprosné 

tekoucí čas 
v růžových papučích 

přešlapuje 
na prahu 

vzpomínek
 

přišla ryze 
tvůrčí krize 

Sebeklam

Iluze nadskutečna
Na tenké niti

Pro věčnost nedotčena
Snáze se chytí
Vějička osudu

Neklidem vyhrocena
Lapeni v síti

Když slunce zapadá

Na věčnost

Klapot kapek v ulicích
Cejch všednosti vířící

Skrze stíny píšící
Příběhy své po nocích

Život kaskád ledových
V čase jen se měnící
Nikdy se už nedoví
Kolik bylo takových

Po(d)pis stádií opilosti

Realismus.
(Nic)

Dekadence
(není)

Symbolismus.
(skutečné)
Exprese

(Jen)
Dadaismus

(Autorský záměr)

Koloběh

Není moře bez obzoru
jenž něžně se sklání
luk není beze strání
podlehnuvše moru

Není krásy beze smrti
jež by nevěřila

že co živé neochrání
opět vzejde znova

Tvá duše ví co se v dáli
před tvým zrakem skrylo
přesto však v ní neodhalíš

co by právě bylo

Masky

Z šedivého ticha
Masky jasně planou
Tiché na shledanou
Člověk takto slýchá

Skrz modravé dálky
S touhou po svobodě
V tomtéž jasném bodě

Jistě bez pozvánky

V koutech věčně temných
Masky bez pozlátka
Když je aura vratká
Bez nuancí jemných
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¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Natálie Dočekalová
I. ročník, Literární tvorba
O díle:
Jedním z faktorů formujících mou podstatu je jistě betonová neosobnost Jižáku, která 
mě ovlivňuje více, než si jsem často ochotna připustit. Dalším takovým faktorem je lite-
ratura. Ačkoli se ve své tvorbě snažím některak se neinspirovat jakýmkoli oblíbeným 
autorem (jelikož takové jednání v jistém smyslu zavání plagiátorstvím), je nutno počítat 
s existencí podvědomí. Proto se sluší dodat, že z hlediska poezie mě nejvíce oslovuje 
tvorba „prokletých básníků“ a „beat generation“. Jednou z mých přiznaných inspirací 
je hudba (a to zejména hudba klasická, rock a metal). Další inspiraci pro mne předsta-
vují naprosto běžné věci a situace. Za předpokladu, že lze nalézt podstatné jméno, které 
mě zcela popisuje, má k tomuto označení nejblíže slovo paradox. Možnost studovat 
Literární tvorbu na vysoké škole je pro mne požehnáním.

Ona

S umělou představou
Lehce se smíří

Ten kdo ji váhavou
Byť slovem šíří

S představou povrchní
Božského vytržení
Tou, jež je uměním
A nebo možná není

S hrubostí květiny
Možnostmi klece

V ručičkách vteřiny
Svou stopu nese

Statickou tóninu
Ovšem nedopřává
Nabídne ozvěnu

Co se ti zdává

Vždy nových šílenství
Ona je strůjcem

Je prostým vyjádřením
Jež je vždy k ruce

Vždy nová šílenství
Nabídne světu

Jenž s její pomocí
Dokončí větu

Na miskách vah

Bezhlesá kopie
V labyrintu slov

Jediná slza
Co déšť ji nesmyje

Věčně uvězněná
Na miskách vah

Bouře

Řeka vzpomínek
Lodě, jež tříští

Na kusy

Z těch vzácných chvilek
Jen co se blyští

Vezmeš si

Zbytek, jenž v bouři zaniká
Byl tvým jen
Krátký čas

Zbytek, jenž se tě netýká
Bude tvým
Zas a zas



Výběr
z tvorby

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨Výběr z tvorby
Marek Gabík
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Marek Gabík
I. ročník, Grafický a mediální design
O díle:
Mám rád čistou grafiku a originalitu. Zároveň si stojím za tím, že v jedno-
duchosti je krása. Sem tam i fotím, především krajinu, západy a východy 
slunce. Fascinuje mě, jaké barvy a jejich kombinace dokáže příroda vytvořit. 
Nicméně tvorba grafiky mě po dobře odvedené práci naplňuje více, proto 
jsem se rozhodl studovat právě ji. Mrzí mě jediná věc, že jsem s ní nezačal 
dříve. To, že bych se chtěl grafikou živit, jsem zjistil až během studia střední 
školy. Na druhou stranu věřím, že nikdy není pozdě s něčím začít, pokud se 
pro to dokážeme nadchnout.
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PĚT NEDĚL
V KAVÁRNĚ

Kapitánův deník, zápis č. 1417, 
desátý den po vylodění se na téměř 
neobydleném ostrově Aotearoa.

Prodíráme se nekonečnou džunglí, 
síly se pomalu tenčí. S posád-
kou jsme se jednohlasně 
shodly, že ze všeho nejvíc 
prahnou naše těla ne po 
vodě či bílkovinách, ale po 
kafi a muffinu (popřípa-
dě čokoládovém dortíku). 
Po dlouhých a nesmírně 
náročných hodinách strá-
vených v džungli jsem si 
uvědomila (na základě cestičky, 
kterou jsme vyšlapaly), že cho-
díme v kruhu o poloměru při-
bližně pěti metrů. Rozhodla 
jsem se proto stočit náš kurz 

na jihovýchod. Mé rozhodnutí 
vedlo k jednomu z největších 
zážitků, kterých se nám na 
tomto kouzelném ostrově do-
stalo – objevily jsme malé pří-
stavní městečko Oamaru, ve 

kterém jako by se zastavil čas 
v dobách viktoriánské Anglie. 
Zakotvily jsme v kavárně 
v Harbour Street, která se lehce 
vyrovná kavárnám průmyslově 

vyspělejší západní civilizace. 
Collective cafe, jak už název 
(a drobný velocipéd před vcho-
dem) napovídá, není jen kavár-
nou, ale také antikvariátem.

V hlavní rozlehlé místnosti 
návštěvník neví, kam se 
podívat dřív – na bar plný 
neodolatelných dobrůtek, 
vintage výzdobu, moderní 
bílé židle, nebo na kola při-
pevněná na stěně? Tyrky-
sová a bílá barva interiéru 
v kombinaci s nelakovaným 
dřevem neobyčejně lahodí 

cestovatelovu oku. Po několika 
minutách mžikání unavenýma 
očima jsme přece jen, zbědova-
né několikadenním pochodem, 
zamířily na bar a s vypětím 

32│Mimo barikády

Veronika Šaumanová

Po nezdařeném pokusu o to, na-
lézt nápojový lístek, jsme se (lá-
maným) místním jazykem optaly, 
zda nám nějaký neposkytnou. 
Odpovědí nám bylo stručné: 
„You name it, we make it.“

veškerých sil k němu i došly. 
Po nezdařeném pokusu o to, 
nalézt nápojový lístek, jsme se 
(lámaným) místním jazykem 
optaly, zda nám nějaký nepo-
skytnou. Odpovědí nám bylo 
stručné: „You name it, we make 
it.“ Bohužel nejen naše těla, leč 
i mysli byly zbědované, tudíž se 
naše představivost zmohla jen 
na prachobyčejné cappuccino.

Usadily jsme se do pohodl-
ných béžových křesílek vedle 
obrazu s viktoriánskými mo-
tivy, přes nějž byly nalepené 
příšerky a postavičky místní-
ho umělce, které tak posouvaly 
obraz do úplně jiných sfér. Pří-
šerek jsme si všimly i na vysta-
vených hrnečkách, které bylo 

možno v podniku zakoupit. 
Hlavní místnost zdobí několikery 
staré kufry poskládané na sebe, 
a cestovatelé se zde tudíž cítí 
jako doma. Vintage předměty 
v kontrastu s moderní minima-
listickou výzdobou v pozadí vy-
tváří skvělý a jedinečný design – 
naši kavárenští mistři se mají od 
místních divochů co učit.

V zadní části místnosti na-
cházel se průchod do místnos-
ti další, zaplněné starým ná-
bytkem, ozdobným nádobím, 
obrazy a stříbřitě kovovými 
květináči, osázenými zelenými 
rostlinkami.

Ještě jsme si ani nestači-
ly vše prohlédnout a již byl 
čas vydat se znovu na cestu. 

Přívětivé povětrnostní pod-
mínky a lahodný kávový nápoj, 
který jsme právě požily, nám 
dodal na optimismu a síle ob-
jevovat další neznámá zákoutí 
této divokrásné země. Sbohem 
tedy, snad se do své vlasti navrá-
tíme v pořádku, abychom mohly 
vyprávět o divech na okraji světa. 
A do té doby: Kia ora, drazí. Kia ora.*

*Po dlouhém pátrání v archivech 
naše redakce zjistila, že slova 
Kia ora, která na konci zápisu 
použila proslulá cestovatelka 
Berenika Von Schaumma, je 
maorský pozdrav a přání všeho 
dobrého.

│33

Harbour Street Collective Cafe
8 Harbour Street
Oamaru, Nový Zelánd
Po—Pá 7h—18h
So 8:30h—22h
Ne 8:30h—18h 
Cappuccino 4.70,- NZD
Zákusky 5—9,- NZD
Wi-Fi/Nekuřácká



Umělecký potenciál. Jenže to 
by nesměl být nos můj, ale 
Baudelairův. Alespoň pokud 
můžeme věřit Michelu Butorovi. 
Asi bych se v něm nešťourala já, 
spíš by se on šťoural ve mně. 
Fungovalo by to ale jen tehdy, 
pokud bych byla muž, v opač-
ném případě by mě nečekalo 
požehnání, ale prokletí. Jedině 
bych měla v osudu vytesáno 
„spisovatelka“ a v dnešní trans-
genderové době to zas takový 
paradox není. Někdy je velkým 
zadostiučiněním vůbec nos na-
jít – Ladislav Stroupežnický by 
mohl vyprávět. Některé nosy, 
zvláště ty kolegiální, se zase 
zčistajasna objevují při šťourání 
v jídle. Tak pozor, a když už 
nos, tak pořádný!

Ale copak já vím? Kdybyste se 
ptali – co bych chtěl najít, to bych 
věděl. Potřebuju nové džíny, 
v mých hodobóžových zeje díra 
přes půlku nohy; potřebuju zuby 
(anonymní královna Ševele 
v minulém Povstalci naznačuje, 
že prskám, což není pravda, ať 
se milá neznámá Ševele podívá, 
kdo prská), a nic z toho z nosu 
nevyšťourám. Ale otázka zní –
co bych mohl najít. Inu, asi 
něco, co se tam vejde; párátko; 
flashdisk; stočenou bankovku; 
cokolivěk. A což já! Ale až bude 
drzá anonymní Ševele chtít 
zápočet – ha!, a to je odpověď 
vhodná a dobrá, ať se v nose 
šťourá Ševele, kdožví, nenajde-li 
ho tam?

Musím podotknout, že záludnost 
této otázky mě přiměla přemýš-
let více než je u mě zdrávo. Prvně 
je důležité stanovit si pravidla. 
Mohla bych si z nosu vyšťourat, 
co bych chtěla kdykoliv? Pokud 
ano, není příliš o čem diskutovat. 
Protože mít kouzelný frňák? Co 
víc si přát!

Ovšem, pokud by to byla jed-
norázová akce, to už je jiná. To se 
pak člověk musí pečlivě zamyslet 
nad tím, co si opravdu přeje a co 
je ten jeho american dream. 

Samozřejmě mi to nedá, za-
mýšlím se a jdu to zkusit. Šťou-
rání to bylo pečlivé a došlo i na 
smrkání. Ale co z toho nakonec 
vzešlo, upřímně… to rozhodně 
nebylo, přátelé, žádné moje velké 
přání.

Nicole Rebeka Snová
II. ročník

Literární tvorba

PhDr. Pavel Šidák, Ph.D.
Klíčová díla české literatury

Poetika

Klára Kučerová
II. ročník

Literární tvorba

34│Anketa

        „Kdybyste mohli
při ŠŤOURÁNÍ v nose najít
COKOLIV, co by to bylo?“



Kresba: vy, Scénář: vy

JAK TO BYLO S... vaším komiksem?!

Vyšší a nižší
Každý Rolník směrem ke Králi sténá: 

„Všichni musí stejně mít! Podmínky všem rovné!“
Když však Žebrák u Rolníka prosí o drobné,

odpověď je vždycky stejná:
„Kuš! Zalezl, kam patříš!“ Ablační

Taje Grónsko, Arktida,
co však trápí nás?
Že nám taje zmrzlina…

36│Komiks/Epigramy

Michal Beck

Dobrá kniha

Dobrá pasáž
Moje řeč

Doktorky radí

Dobré zprávy

Nedělnička

Fejtónky, literární recenze, ukázky knih i zprávy 
v samostatných rubrikách

DOBRÁ ČEŠTINA
www.dobracestina.cz
Dobrá čeština sdružuje autory a redaktory, kteří chtějí psát 
dobře česky a pomáhat i všem ostatním, kteří usilují o totéž.

Chcete-li mít jistotu, že vaše texty budou mít náležitou 
úroveň a styl, že vzbudíte pozornost a respekt těch, jimž jsou 
určeny, a především – že jimi vyjádříte to, co chcete, využijte 
našich služeb.

Opravy textu
základní gramatická, pravopisná a typografická korektura 
Úpravy textu
kromě opravy textu i jeho očištění od formulačních nedostatků, šroubovaných vět, nadbytečných slov, od 
automatismů, klišé a nezáměrného opakování. Cílem je upravit text po stránce lexikální, větné, kompoziční 
i stylové do kultivované podoby
UU knih, publicistických či odborných textů patří k úpravám i strukturování na kapitoly a volba vhodných titulků 
či mezititulků
Ověřování informací, reálií a citací
v textech, které obsahují osobní a zeměpisná jména, názvy institucí či reálie ze specializovaných nebo 
cizojazyčných oblastí (zejména v překladech) je potřeba ověřit a sjednotit jejich grafickou a pravopisnou podobu 
na základě platných norem či věrohodných zdrojů
Přepis textu
nabízíme elektronický přepis strojopisu, rukopisu, audionahrávky či videozáznamunabízíme elektronický přepis strojopisu, rukopisu, audionahrávky či videozáznamu
Překlad textu
překládáme z angličtiny do češtiny (komerční i odborné texty) a ve spolupráci s rodilými mluvčími též kratší texty 
z češtiny do angličtiny (abstrakty, resumé apod.)
Tvorbu textu na míru
potřebujete-li text určitého žánru, který neumíte sami vytvořit, ale máte jasnou představu o jeho funkci, smyslu 
a rozsahu i potřebné podklady, napíšeme ho

kontakt
www.dobracestina.cz

info@dobracestina.cz
733 669 340

Nabízíme

LITERÁRNÍ BAŠTA
www.dobracestina.cz/basta



FILMOVÁ
KLAPKA

PRO BONO
ÚČETNÍ

OBSLUHA
SKENERU

LEŠTIČ KAME-
ROVÝCH ČOČEK

UFOLOG

TOPIČ VYHOZENÁ
ANTIKVÁŘKA

CVIČITELKA
DRAKŮ

NEZAMĚSTNANÝ
AUTISTA

TY-VÍŠ-KDO

SYPAČKA
TECHNICKÉ SOLI

PORNOHVĚZDA BUDU VŠECHNO,
CO SI BUDEŠ PŘÁT

KAVÁRENSKÁ
POVALEČKA

LOGODEALER

JEDEN ČASOPIS,
DESÍTKY EXOTŮ

(Povstalec: Apríl!)

„Zeman je
gentleman.“

— Ferdinand Peroutka


