
Šest roků uplynulo od okamžiku, kdy můj 
kdysi oblíbený písničkář JAROMÍR NOHA-
VICA přiléval oleje do ohně uprchlické krize 
kultivovanou, moudrou písní s názvem Arab mi 
šahá na babu. Teď se zkouší přiživit na xenofobii 
těch nejpitomějších z nás a složil slaboduchý 
popěvek s refrénem „počkáme, co řekne pan 
prezident USA“, jímž se snaží vzbudit dojem, 
že to tu za nás řídí kdosi jiný (a bohužel to není 
Putin). Pusťte si to a plačte se mnou.

KATEŘINA 
KADLECOVÁ

Týden po sobě do kin nastoupí dva nové české 
filmy s potenciálem stát se diváckými hity, 
Grand Prix a VÁNOČNÍ PŘÍBĚH. Na Česko-
-Slovenské filmové databázi se najednou objeví 
řada nových uživatelských profilů, které první-
mu snímku svorně nadělí hodnocení „Odpad!“ 
a druhému nasypou pět hvězdiček spolu s tupě 
extatickými komentáři. To je vánoční pohoda, 
to jsou svátky klidu a míru, to je férový konku-
renční boj v české kotlince!

VOJTĚCH 
RYNDA

Známá slovenská herečka maďarského původu 
JUDIT BÁRDOS, kterou už za týden uvidíme 
jako agentku zahraniční tajné služby v třídílné 
minisérii Král Šumavy české VOD služby Voyo, 
se kvůli novomanželovi přestěhovala do  Prahy. 
To je ta dobrá zpráva. Škoda jen, že tím vy-
měnila své nádherně, zajímavě znějící jméno, 
které se snadno vyslovuje v zahraničí, za české 
příjmení Pecháček. Nové umělecké jméno Judit 
Pecháček je možná změna, která nebyla až tak 
nutná.

VERONIKA 
BEDNÁŘOVÁ

PŘIPRAVUJÍ VERONIKA BEDNÁŘOVÁ (VB), JANA BOHUTÍNSKÁ (JB), MICHAL BYSTROV (MB), MAREK DOUŠA (MD), KRYŠTOF EDER (KE), RICHARD ERML (RE), MAREK
GREGOR (MG), KATEŘINA KADLECOVÁ (KK), ANTONÍN KOCÁBEK (AK), JANA „KOKO“ KOMÁNKOVÁ (JK), MICHAL KOŘÁN (MK), JOZEF MRVA ( JM), VOJTĚCH RYNDA (VR), 
TEREZA SPÁČILOVÁ (TS), ŠIMON ŠAFRÁNEK (ŠŠ), JAROSLAV ŠAJTAR (ŠAJ), MICHAL ŠANDA (MŠ), HONZA ŠKODA (HŠ), JAKUB ŠOFAR ( JŠ)

BÁSEŇ T ÝDNEO
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slunce v záclonách 
náhle vidím všechen prach
na věcech kolem

22
nahnu se z okna
muž pod černým deštníkem
podrážky vržou

Již druhou sbírku haiku právě vydává ob-
líbený a oceňovaný prozaik JIŘÍ HÁJÍČEK 
(* 1967). Výborná haiku koncentrují na velice 
omezeném prostoru silný a inspirativní 
obraz, na druhou stranu se může báseň 
snadno zvrtnout v poněkud vyprázdněné 
formalistické cvičení. Byť ne všech 159 troj-
verší, která zahrnuje nová Hájíčkova kniha 
Muž pod černým deštníkem (vyd. Host), splňuje 
představy o skvělém haiku, najdeme jich tu 
nemálo a hluchých míst je poskrovnu. Proto 
se vyplatí vzít knihu do ruky. Třeba nad 
ránem, což je čas, který Jiří Hájíček ve svých 
básních často zachycuje. (KE)
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TANEC V TUNÁCH ZRNÍ
DIVADLO  Netradiční zážitek nabízí písecká 
Sladovna, která pozvala ke spolupráci 
performera, herce a režiséra MATEJE 
MATEJKU. Pro výstavu Jan A jaK dál, 
inspirovanou Janem Amosem Komenským, 
vytvořil interaktivní taneční inscenaci 
Zrnění. A to ve spolupráci s tanečnicemi 
z Tanečního studia T-Dance a v sále, který 
je zaplněný několika tunami zrní. Do zrní 
vstupují nejen účinkující, ale i diváci. Matej 
Matejka pochází ze Slovenska, studoval 
v Brně, dlouhodobě však žije a pracuje 
v Polsku (kde je spojený i se slavným 
vratislavským Institutem Grotowského) 
a v mezinárodním uměleckém prostředí. 
Využijte příležitost vidět jeho práci 
zase jednou v Česku. Po listopadové 
premiéře je Zrnění na programu ještě 
4. a 18. prosince. (JB)

NEVER MORE:
Jaromíru Nohavicovi za jeho umělecký i lidský 
takt.

PORRIDGE RADIO. VÍC NEŽ FAJN KAPELA
HUDBA  Než nastane vánočně-silvestrovský útlum klubových koncertů, vypravím se na mladou 
britskou indierockovou kapelu Porridge Radio. Frontwomanka Dana Margolinová má kromě 
schopnosti napsat přesvědčivé písničky o vztazích a přírodě i výjimečnou barvu hlasu. Určitý 
smutek a silná přesvědčivost dělají z už tak fajn kapely něco extra. V Praze uslyšíme Porridge Radio 
11.  prosince v Café V lese. (JK)
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