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Vážení čtenáři,

Co by se tak asi mohlo objevit v  dubnovém čísle Vedneměsíčníku? Majáles, majáles 

a zase majáles, jak jinak. Píšeme o něm každý rok, ale pokaždé je mnoho nového a lep-

šího o čem psát. Mohl bych jako vždy vychvalovat Budějovický Majáles, ale raději kouk-

něte sami na články o programu kapel, divadel, výstav a streetartu a udělejte si obrázek.

 Pro mě je toto číslo výjimečné ale něčím jiným. Končí pro mě dvouleté období v pozici 

šéfredaktora. Naposledy si můžu narcisticky prohlížet svou fotku na první straně. Ta se 

sice stala obětí všech možných vandalismů, ale člověka potěší i namalovaný knír, když 

už mu ani ve dvaceti žádné vousy nerostou. Doufám, že příštímu šéfredaktorovi bude 

věnována stejná péče.

 Na svou první schůzi redakce před čtyřmi lety jsem se dostal skoro omylem, ani jsem 

nevěděl, že se ty noviny jmenují Vedneměsíčník. Dva roky na to jsem se stal šéfredakto-

rem díky rozhodnutí tak trochu „ o mně beze mě.“ Ale rozhodně toho nelituji, protože 

práce na Vedneměsíčníku pro mě znamená jednu z nejdůležitějších zkušeností za čtyři 

roky studia na gymplu. Nebudu říkat, že mi budou chybět noci po uzávěrce, kdy proklí-

náte každého, kdo se zapomněl pod článek podepsat nebo neposlal v příloze fotku. To 

je blbost. Ale když je číslo konečně hotové, stojí to za to. 

 No, nebudu se pouštět dál do nostalgických keců. Děkuji všem, kdo mi ty poslední dva 

roky s Vedneměsíčníkem usnadnili. A vy se v příštím letním čísle můžete těšit na úvodník 

od mého nástupce, Jakuba Axmana.
                     Příjemné čtení přeje 
               šéfredaktor Tomáš Erhart

Foto: Kristýna Padrtová

Budějovický Majáles 2013 se letos usku-
teční v  době od  6. do  11. května. Jako 
již každý rok se vám pokusí organizá-
toři zpříjemnit jeden z  prvních oprav-
du jarních týdnů tím, že předvedou, 
co to znamená, když celé město ožije. 
O  podrobnějším programu se dočtete 
na  druhé straně, nyní bych vás rád se-
známil s několika (ne)podstatnými změ-
nami, které tento rok nastanou.

Sokolák x Sloňák
 Již mnoho let se pro stovky (ne-
jen) středoškoláků stalo tradicí vyrazit 
na  konci prvního květnového týdne 
na Sokolský ostrov. Důvod byl vždy pro-
stý – konalo se zde vyvrcholení celého 
festivalu aneb velká stage a na ní mno-
ho skvělých hudebních umělců.
Nebojte, skvělý program chystá Majáles 
i letos, jen musíte zavítat na Sloňák. Že 
nevíte, kde to je? Velmi blízko dosavad-
nímu místu, kde byl areál umístěn. Stačí 
přejít lávku ke  sportovní hale, uvidíte 
plac po pravé straně… vězte, že toto je 
ten záhadný Sloňák.

majálesová kavárna x ostatní 
kluby
 Aby vám nebylo líto, že se letos 
na  Sokoláku v  pátek moc neohřejete, 
rozhodli jsme se postavit vám na tomto 
legendárním místě přes týden majá-
lesovou kavárnu. Od  úterý do  čtvrtka 
budete moci přes den zavítat do šapita, 

které rozhodně nepřehlédnete. Těšit se 
můžete na  skvělé jídlo a  pití za  velmi 
přátelské ceny, ale taktéž na neskonale 
vyladěný program street-artu, divadel 
nebo Dark Side of Majáles.

Otevřeno x zavřeno
 S  přesunem hlavního areálu taktéž 
souvisí i  další vylepšení. Tím je ohra-
ničení celého areálu, zlepšení služeb 
a  zajištění nejen vašeho bezpečí. Ale 
nemusíte se bát, pokud se ptáte, zda 
tam bude dost místa pro každého. Vaše 
spokojenost je pro organizátory na prv-
ním místě všech priorit a tak pořadatelé 
připravili několik set metrů Oplocení, 
které bude zároveň sloužit jako plo-
cha pro výtvarné ambice (ale to už se 
nechte překvapit). A tedy samotný areál 
bude takřka shodný s tím na Sokoláku, 
takže o nic nepřijdete.

Podpořit x nepodpořit majáles
 Možná jste si již všimli, že z  každé 
jedné změny vychází změna další. Vět-
šina lidí bere jako jedinou možnost, jak 
Majáles podpořit, koupí trička nebo 
placky. Ovšem ono je to jednodušší, 
stačí už jen to, že si budete kupovat jíd-
lo a pití v oficiálních osvěžovnách přes 
týden a barech v pátek a sobotu. Pokud 
nechcete o nic přijít, sledujte facebook 
Budějovického Majálesu stejně jako 
majálesovou televizi.

Text: Jakub Axman
Foto: Budějovický Majáles

Budějovický majáles 2013 
se nezadržitelně blíží

TO nejlePší z majáleSu

Silent disco, 

Dj Tvyks, 

Divadlo Archa, 

autokino, 

Listolet, 

Shugo Tokumaru (JAP), 

Young Fathers (UK), 

Vladimír 518, 

Floex, 

From Our Hands (SK), 

Lights Out! (ROM), 

Kyklos Galaktikos, 

cyklojízda, 

Irena Dousková, 

Marek Šindelka, 

BuranTeatr, 

Divadlo Valentýn, 

Berlin stage, 

Mydy Rabycad, 

NANO, 

The Linings, 

fotografický, malířský, 
dj a vj workshop
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Připravili jsme si pro Vás 
anketu s otázkou:
„Pokud bys byl králem 
majálesu, preferoval 
bys autoritativní vládu 
nebo konstituční mo-
narchii? 

Jako král bych nejradši spojil někte-
ré prvky z  konstituční monarchie 
a některé z autoritativní vlády. Kdy-
bych si ale musel opravdu vybrat, 
tak jako král s dobrými úmysly bych 
si  vybral autoritativní způsob vlády, 
ve kterém bych se mohl rozhodovat 
sám za  sebe a  tím i  prospívat naší 
společnosti. 

Jiří Kraffer

Já bych zvolil konstituční monarchii 
hlavně proto že umožňuje lidem 
daleko víc svobody než autoritativní 
režimy, zachovává demokratické
způsoby a  navíc spojuje národ 
v tom že stojí za svým monarchou,
který je většinou odmalička vycho-
váván k tomu, aby jednou reprezen-
toval svojí zemi. 
Když se podívám na dnešní svět tak 
je tu spusta monarchií které fungují 
velmi dobře, 
daleko delší dobu než autoritativní 
režimy a  k  větší spokojenosti oby-
vatel.

Bohumil Kavka

Asi bych si vybral konstituční 
monarchii, nechtěl bych být v té 
politice sám za debila.

 
David Plos

Jak jistě víte, součástí Majálesu není jen 
volba krále a velkolepý průvod, ale také 
plno hudby, která se celý týden line měs-
tem hlava nehlava. Jako každý rok pořa-
datelé zapracovali na pestré hudební ná-
plni a i letos opravdu nikdo neostrouhá. 

Headliner letošního Majálesu je Shugo 
Tokumaru, japonský zpěvák a  multi-
-instrumentalista, který prosvítí svou 
hudbou davy fanoušků a  vžene vítr 
do  vlasů. Jeho tvorba, inspirovaná ze-
jména Beach Boys, je doprovázena více 
než stovkou tradičních i netradičních ná-
strojů. Do  Budějovic přijede představit 
své zbrusu nové album In Focus, které 
má podle mnohých recenzí opravdu co 
do sebe. 

Pořadatelé nebyli skoupí na electro a in-
die music a pozvali k nám na jih hned ně-
kolik kapel. Jako první jsou to Nano, kteří 
nejednou navštívili budějovické kluby 
a mnozí doufali, že se vrátí zpátky. Jejich 
tajná přání se vyplnila. Nano si tentokrát 
můžete poslechnout v Café klubu Slavie. 
Pražští umělci však nepřijedou z  hlavní-
ho města sami. Vedle nich vystoupí jejich 
konkurence Mydy Rabycad, kteří do-
plňují electro i  příjemnými swingovými 
beaty. Kromě českých indie-electro kapel 
nás obšťastní svou návštěvou také britští 
Young Fathers. Ti však nabízí hudbu z ji-
ného soudku. Skotští mladíci propagují 
trochu nezvyklý styl hudby - psychodelic 
hip hop, který se u nás zatím moc nepro-
sadil. Uvidíme, třeba se zadaří.

Aby nám nebylo líto, že se na Majáles sje-
dou hudebníci z celého světa a na české 

se zapomene, poctí nás svou návštěvou 
legenda českého rapu Vladimir 518. 
Raper, známý hlavně svými početnými 
featuringy s  jinými zpěváky, vystoupí 
tentokrát s  Terezou Černochovou, což 
bude nepochybně velkým zážitkem pro 
velkou část početného publika. To ale 
není z  tuzemských kapel vše! Z  Plzně 
k nám dorazí s dávkou slušně opracova-
né indie - dance hudby The Linings, kte-
ří se zúčastnili již mnoha festivalů. Ano, 
i na Budějovickém Majálesu jste je mohli 
nejednou slyšet. Instrumentální hudbu 
zastupuje český klarinetista Floex, který 
se svým nástrojem dokáže opravdové 
divy. Jeho vystoupení jsou opravdovým 
zážitkem a kompozice skladeb nepopsa-
telná.

Říkáte si, že japonský umělec je dost vel-
ká exotika? Pro organizátory tomu tak 
patrně není. Pro fanoušky reggae hud-
by či dancehallu vystoupí afričtí Fireson 
(Keňa) v  doprovodu české kapely Rid-
dimshot. Tato dvojka rovnou ze dvou 
kontinentů má za sebou četné festivaly 
a turné.

I  zapřísáhlí punkeři, kteří nedají dopus-
tit na  staré dobré NOFX nebo Rancid, 
budou potěšeni nadcházející kapelou. 
Stačí nahodit číro a hurá pogovat na The 
Sidekicks, představitele nefalšovaného 
undergroundového punku z  Británie. 
Pokud je to na  vás moc moderní hud-
by najednou, radost vám určitě udělá 
Orchestr opery Jihočeského divadla. 
Ptáte se kdy a kde? Snad nebudete příliš 
překvapení, ale v sobotu od dvou hodi-
na na hlavní stage.

Je tomu dva roky, kdy byl naposledy čtvr-
teční open-air na  Piaristickém náměstí. 
O důvodech přesunu pouze na Sokolský 
ostrov můžeme jen spekulovat. Jedním 
z  často zaznívajících argumentů je fakt, 
že před dvěma roky přijeli a totálně za-
plnili Piaristické náměstí Prago Union, 
kromě samotných fanoušků si tento 
moment pamatují patrně i  organizátoři 
a tak letos pozvali Prago znovu. A vy je 
budete moci slyšet hned jako úplně prv-
ní kapelu v pátek po průvodu. Těšíte se?

Hop Along, v čele s nadanou zpěvačkou 
Frances Quinlan, přeletí kvůli májovému 
fesťáku velkou louži a  opustí rodnou 
Philadelphii, aby mohli předvést, co umí. 
Jejich rockové variace jsou opravdu ob-
divuhodné a  zaujmou hned po  prvním 
poslechu. 

Nesmíme však zapomenout i  na  naše 
bývalé slovenské bratry. Další rockovou 

nálož odpálí From Our Hands, mládenci 
ze Slovenska, kteří za pět let své existen-
ce zahráli před vyprodanou Inchebou 
v  Praze, ale také před tisícovkami lidí 
na Rock For People nebo Mighty Sounds. 
Snad jim budeme také dobrým publikem 
a pak zajisté i oni nám dobrou kapelou.

Ani skupiny s prapodivným názvem jako 
Piča z  hoven, Indienami, Wild Tides, 
Ventolin nebo Kyklos Galaktikos ne-
budou na Majálesu chybět.

Pokud vidíte jméno kapely poprvé, ne-
váhejte a  přijďte si je poslechnout. Tře-
ba objevíte své nové hudební favority. 
Vždyť každý rok přijíždějí umělci z  ce-
lého světa jako neznámá jména na pla-
kátech a odjíždějí (s notnou nadsázkou) 
zanechávajíce své fanynky se slzami 
v očích…

Text: Kristina Řežábková
Foto: archiv last.fm

Našpicujte uši, Majáles přichází

Majáles je tu a s ním tradičně i divadelní 
scéna. Těšit se můžete na  široké spekt-
rum všedních i nevšedních her, výpově-
dí, životních příběhů nebo audio-vizuální 
instalace. Zde je výběr alespoň pěti před-
stavení, která by vám neměla uniknout:

Spáč
Nevšední příběh, od  nevšedních tvůr-
ců, podaný nevšedním způsobem, pro 
vaše všední dny. Inscenace na  motivy 
knihy Jana Weisse Spáč ve  zvěrokruhu 
pojednává o životě a o všech blbostech, 
které s  ním souvisí. Láska, sex, snění, 
dětství, společnost...

Valentýn
Projekt nezávislé umělecké skupiny An-
tena na motivy divadelní hry Carlose Be 
Čekanka. Inscenace Valentýn, kombinu-
jící techniky činoherního a  nonverbál-
ního divadla s  audio-vizuální instalací, 
směřuje především k  otázce násilí pá-
chaného na  ženách. Odpovědi nabízí 
výpověď malého chlapce, který zůstal 
někde vzadu. Neuchovalo se z  něj víc 
než jméno, o kterém se mu zdálo v noč-
ní můře. Čekanka. Čekanka v  ulicích, 
v  příkopech podél silnic, mezi kontej-
nery, na krajích cest. Někdy v noci plá-

če pro svou matku a říká, že ji má ráda. 
Nikdo ji nikdy neměl rád tak jako ona.

Obraz
Středobodem hry je obraz, který si zu-
bař Boris jednoho dne zakoupí a vzbudí 
v  jeho přátelích dosti vyhrocené emo-
ce. Co se stane, když začne pro všechny 
platit věta: „Když říkám podle mě, mys-
lím tím objektivně“?
 Postupně se tak vynořuje zásadní 
otázka – jsou tito tři pánové skutečnými 
přáteli, schopnými přijmout svou od-
lišnost, nebo na  sebe pouze tak nějak 
v životě zbyli a první konflikt je schopen 
jejich společný svět zničit?
 Komediální výlet do světa mužských 
sebestředností, póz, ješitností a  frází, 
do chvil, kdy se v mužích probouzí dět-
ské: ,,Tak koho volíš“?

Sólo pro lu
Představení je založeno na  osobním 
příběhu čínské herečky a zpěvačky žijící 
v Praze. Ve svých vzpomínkách se vrací 
do dětství, které prožila v komunistické 
Číně. V  intimním příběhu   plném tra-
gických událostí, nepřízně osudu, ale 
i cesty za úspěchem, exceluje na jevišti 
samotná protagonistka. Představení je 

postaveno na kontrastu osobní výpově-
di mladé Číňanky s globálními otázkami 
dnešního světa a  ambivalentním vzta-
hem západní společnosti k Číně.
 Výraznou rovinu tvoří hudba Michala 
Nejtka, která vznikala na základě živého 
zvukového plánu, který sama perfor-
merka vytváří přímo před zraky divá-
ků. Rafinovaná práce s projekcí, čistota 
jevištního projevu a  výjimečný výkon 
Jing Lu přinesly představení úspěch   
na přehlídce APAP v New Yorku.

Sto roků prázdnin
Dobrodružná komedie vhodná pro děti 
od  8 let. Představte si, že si jdete 30. 
června pro vysvědčení a  najednou se 
ve  škole dozvíte, že se pro letošní rok 
zvláštním výnosem prezidenta ruší letní 
prázdniny. Co si teď počít? Jedno je jis-
té, nelze to nechat jen tak! Papundeklo-
vě-dobrodružná inscenace o klukovské 
vzpouře od T. Jarkovského a J. Vašíčka.

Text: Monika Dušková
Foto: archiv Buranteatr

Majálesové divadlo

Majálesový street art
Těšíte se na  Majáles, ale nejste s  to se 
spokojit jen s koncerty? Nebojte se, le-
tošní Street art bude opravdu nezapo-
menutelný! Novinkou je Berlin stage, 
která bude v Kredanci.  Hlavní program 
se zde bude konat v  pondělí a  úterý  
6. a 7. května. A na co že se tam budeme 
moc těšit? 
 Příznivci Berlína už možná trochu 
tuší. Vše začne odpolední přednáškou 
o  squattingu, poté přijde promítání, 
u kterého budete moct zobat podávanou 
vegetariánskou stravu, a  ke  konci bude 
hrát hudba. Ale ne ledajaká! Přijede ber-
línská hvězda Pascal Briggs. Tím zdaleka 
všechno nekončí. V uších vám bude stále 
znít směsice punku a folku, když vtom ale 
zjistíte, že se v Kredanci chystá ještě diva-
dlo, které vám nemůže utéci.
 Další den se v Kredanci sejdou módní 

matadoři. Čeká vás módní přehlídka ladě-
ná do barev punku. Bude spojená i s mi-
niblešákem, kde můžete nejenom skvěle 
nakoupit, ale i prodat oblečení, které vás 
už omrzelo. Pak si přijdou na své milovní-
ci poezie u autorského čtení a přednášky 
Luciáše F. Svobody. Program zde vyvrcho-
lí finálem DJ Tvykse a VEIT B.
 Úterkem však streetartový program 
nekončí, každý majálesový den je pro 
vás připraven nějaký workshop. Uvidí-
te jako vždy žongléry a  bubeníky, kteří 
vás budou bavit na  Sokolském ostrově. 
Nově počítejte s  filmovým a  kreslícím 
workshopem v prostorách škol a u Berlin 
stage na vás bude čekat sprejerský a DJ 
workshop. Ani o  cestovatelské besedy 
nebude nouze, i ty můžete navštívit v kaž-
dém dnu Majálesu ve Slavii nebo v Horké 
vaně. Na středu je na Sokoláku  v kavárně  

připraven program pro maminky s dětmi. 
Uvidíte kejklíře, dětské dramatické sou-
bory a poslechnete si autorské čtení pro 
děti i jazz v podání ZUŠ band.
 Ne každý holduje kultuře a místo ní 
si třeba raději zasportuje, ale i na takové 
z vás Majáles myslí! Konec středečního 
programu je věnován pětikilometrové-
mu běhu Stromovkou a hned ve čtvrtek 
je připravená cyklojízda.
 Zbytek Majálesového streetartu 
bude v  klidném duchu. Přijďte se po-
dívat na čtvrteční přehlídku u Jihočes-
kého divadla a  odpočiňte si ve  středu 
při  pikniku na  Zlatém mostě na  umě-
lém trávníku a nabírejte sil. Protože to 
po  tomto nabitém ročníku Majálesu 
budete zaručeně potřebovat.
 Text: Anna Kárníková

Foto:
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Nezastávám ani jednu z  variant, 
protože na  to neumím odpovědět. 
Jen vím, že když bych královnou 
byla, představila bych si vedení 
města ,,království“ způsobem, aby si 
všichni byli rovni. Aby zbohatlíci ne-
jezdili v BMW a aby lidé pod mosty 
měli kde bydlet... Aby se lidé usmí-
vali nad štěstím druhých a ne,

Lenka Myslivečková

Nejspíš konstituční mornarchii 
a vládl bych s pomocí ostatních kan-
didátů a  krále, protože oni by měli 
být ti „nejschopnější

Jirka Hanuš

Jakožto Král bych preferoval auto-
ritativní vládu, stejně jako můj ob-
líbený literární hrdina, lord Vetinari. 
Nespornou výhodou by bylo, že by 
Nám nikdo nebránil v  provádění 
skvělých věcí pro Budějce, avšak vel-
kou nevýhodou by bylo, kdyby Naše 
maličkost dělala ne moc dobré věci 
pro Budějce a nikdo by jí  nezastavil. 
Proto jsme se rozhodli vládnout au-
toritativně, ale bedlivě sledovat ná-
ladu ve společnosti a okamžitě rea-
govat na jakoukoliv nespokojenost. 

Tomáš Tříska

Když v  říjnu David Jan Žák předsta-
vil svůj román Návrat Krále Šumavy, 
zvedla se vlna pozitivních ohlasů 
a  především čtenářského zájmu. Kni-
ha se stala natolik úspěšnou, že se 
podle ní bude natáčet i  film. David 
Jan Žák ale není pouze prozaickým 
spisovatelem, ale i básníkem, noviná-
řem recenzentem a v neposlední řadě 
i učitelem.
Kdy a jak začala vaše literární tvorba?
Když mi bylo pět let, kreslil jsem různé 
komiksy, ve  kterých jsem kombinoval 
všechno možné. Později jsem psal dob-
rodružné příběhy, které jsem většinou 
nedokončil. Vážněji jsem se psaním za-
čal zabývat až v pubertě. Psal jsem po-
ezii a má první knížka mi vyšla, když mi 
bylo devatenáct.
A co próza?
V  té době mé psaní v  próze byly spíše 
takové výkřiky do tmy. Povídky a fejeto-
ny mi sice vycházely už na vejšce časo-
pisecky, ale k větší tvorbě jsem se dostal 
až po třicítce.
Pracoval jste také v médiích, ovlivnilo 
to nějak vaši literární práci?
Práce v  médiích naučí člověka se sou-
středit, jít po  tématu, vysedět či vybě-
hat ho. Novinařina vás ale úplně pohltí, 
takže je těžké skloubit psaní pro noviny 
či rozhlas s prózou. Žurnalistou jsem byl 
deset let, za tu dobu má vlastní tvorba 
spala.
Vaše vysněné povolání je nejspíše psát 
a živit se tím. Je to tak?
Potom touží snad každý autor. Valná 
většina z  nich má ale vedle toho ještě 
civilní zaměstnání. Jsme malá kotlinka.
Ve  své práci jste náměty Šumavy za-
čal používat až později. Proč? Táhne 
vás k  tomuto tématu jen spřízněnost 
s  rodným místem, nebo jste svázán 
i s přírodou Šumavy?
Jiří Kratochvíl, kterého si nesmírně vá-
žím, mne stále bombardoval, ať píšu 
o  Šumavě. A  tak jsem začal s  novelou 
Ticho. Ano, jsem svázán s přírodou Šu-
mavy. Vždy jsem k ní inklinoval, už jako 
kluk jsem lítal po lesích. Mám rád stro-
my a mezi nimi se cítím nejlíp.
Ve  svém nejnovějším románu Návrat 
krále Šumavy, popisujete osud Josefa 
Hasila. Kdy a jak jste se rozhodl, že bu-
dete psát právě o něm?
Vyrostl jsem ve  stejném kraji, kde žil, 
všichni jsme ten příběh znali. Dokonce 

jsem seděl v  lavici s  Mirkou Hasilovou, 
Josef je její prastrýc. Vše to vlastně zača-
lo díky novinovému článku, který jsem 
si přečetl. Jeden historik tam o Hasilovi 
vyprávěl, že se z dobrodruha vysoustru-
žil protikomunistický bojovník. Taky 
psal o  jeho pletkách se ženami, to mě 
zaujalo. Spatřil jsem v tom velké téma. 
Pustil jsem se do práce, která trvala šest 
let.
Byl jste hned na  začátku přesvědčen, 
že se vám s  ním podaří navázat kon-
takt?
Ne, neodpovídal na  dopisy, nedařilo 
se mi dovolat se do  USA. Až jeho syn 
mi dal pana Hasila k telefonu a mně se 
podařilo ho přesvědčit. Další pamětníky 
k  rozhovorům zas přemlouvali známí 
z  Prachatic, málokdo chtěl vzpomínat, 
dost lidí se i bálo o své vnuky, co kdyby 
se to ještě otočilo a komunisti se vrátili 
k moci. Knihu jsem mockrát přepisoval 
a předělával, původně měla o 300 stran 
více. Poslední rok jsme na rukopisu pra-
covali s  redaktorem Zdenko Pavelkou 
a konečné škrty navrhl redaktor Ondřej 
Kavalír.
Váš román ale sklidil úspěch a vypadá 
to, že se bude točit film. Máte nějaké 
zásadní požadavky? Jak to s  ním vy-
padá?
Rozhodujeme se mezi třemi režiséry, 
Radimem Špačkem, Markem Najbrtem 
a Davidem Ondříčkem. Taky není jasné, 
jestli se bude jednat o televizní minisérii 
nebo o film do kina. Rád bych spolupra-
coval na scénáři. 
A  na  závěr, co byste poradil začínají-
cím autorům?
Hlavně aby četli různé žánry a  autory. 
Nezahleděli se jen do  jednoho autora, 
pak může docházet k nevědomému ko-
pírování. Je důležité mít přehled nejen 
v české literatuře, ale i v ostatních. Když 
chce člověk psát poezii, měl by mít na-
čtené Bídníky, současné básníky. Měl by 
to do sebe dostat, aby věděl, co už tady 
bylo. Samozřejmě si také zkoušet různé 
věci, ale nemyslet si, že je to hotové. Mít 
radost z  toho, když se někdo k  jejich 
práci vyjádří, i  když třeba negativně. 
Člověk se musí hledat a najít si svou par-
ketu Doporučuju knihu Stevena Kinga 
O psaní. Ani jemu se zpočátku nedařilo. 
Jde jen o to se nevzdat.

Text: Anna Kárníková
Foto: archiv D. J. Žáka

„návrat Krále šumavy vznikal šest let“

V  souvislosti s  událostmi týkajících se 
úmrtí venezuelského prezidenta Huga 
Cháveze jste už určitě v  médiích za-
slechli jméno Yoani Sanchez. Tato třiceti 
osmiletá disidentka, matka jednoho 
syna a  jak se ukázalo, také schopná 
publicistka se dostala do mezinárodní-
ho podvědomí především díky kritice 
kubánského režimu, jež publikovala 
na svém blogu. Yoani naštěstí nedávno 
dostala povolení k výjezdu, jehož ihned 
využila, aby lidem sdělila, jak kompli-
kované je vyjádřit svůj názor na  Kubě. 
Pár dní po  návštěvě Prahy se rozhodla 
přijet i  sem, do Českých Budějovic. Jak 
se svěřila na přednášce 1. března na Bis-
kupském gymnáziu, režim omezuje 
všechny sféry života a ani samotné psa-
ní blogu není nic snadného. Hodinovou 
přednášku doprovázela vážná atmosfé-
ra, jež však byla prolnutá přirozeným 
Yoaniným vystupováním, a  při kterém 
nešetřila úsměvy ani pozitivní náladou.
Tady v  České republice je jednoduché 
založit blog. Jaké to je na Kubě?
Vzhledem k  omezenému přístupu 
na internet je blogování velice složité. 
Texty si tak většinou připravuji doma 
a  až potom jdu na  místo s  připoje-
ním, kde je mimochodem třeba pra-
covat velice rychle a  tam zveřejňuji 
texty. Přednost mají v  takto omeze-
ném čase samozřejmě ty důležitější. 
Naštěstí mezi lidmi panuje velká soli-
darita, a  tak moje články zveřejní tře-
ba i někdo ze zahraničí potom, co mu  

to například nadiktuji po telefonu.
Jak blogování ovlivňuje váš život?
Ve  všech směrech. Bylo mi zakázáno 
vycestování, ale projevuje se to i v jed-
notlivých detailech. I  když jdu k  něko-
mu na  návštěvu, mám za  sebou „stálý 
stín“. Stačí jen, abych zavolala přátelům, 
a  druhý den jim na  dveře zaťuká poli-
cie. Jednou mě dokonce přítel požádal, 

abych šla za  svědka na  svatbu, ale ta 
byla okamžitě zrušena.
Jak vlastně funguje disent na Kubě?
Disident samozřejmě potřebuje a  má 
podporu, například v  podobě usb dis-
ků nebo, v  mém případě, skupinek či 
jedinců překládajících můj blog. Dnes 
už je přeložen do sedmnácti světových 
jazyků.

Čím je odlišný kubánský internet 
od toho našeho?
Především k němu neexistuje svobodný 
přístup. A druhé hlavní omezení je cena 
– za minutu online zaplatíte 6-12 $, což 
je třetina až polovina průměrného pla-
tu. Když už se na  internet dostanete, 
zjistíte, že je spoustu stránek úplně za-
blokovaných a to především ty o Kubě. 
Na  vysokých školách je internet každý 
den kontrolován adminem, takže je to 
spíš jakési „fiktivní vězení“.
Je režim na Kubě spojen s Raúlem Cas-
trem?
Fakticky, Fidel a Raúl jsou tím režimem. 
Není to tedy ani socialismus, ani komuni-
smus, ale „castrismus“. Je tedy pravděpo-
dobné, že biologický konec by předzna-
menal i  konec nynějšího systému. Ale 
představa, že Kuba dojde k  vlastnímu 
17. listopadu je nereálná. Režim se spíš 
bude pomalu a postupně rozkládat, než 
abychom zažili ten intenzivní pocit eufo-
rie jako vy zde, před dvaceti třemi lety.
Jaká je nálada na Kubě mezi mladými 
lidmi?
Mladí se snaží uniknout před „realitou 
Fidela a Raúla“ v podstatě pomocí apa-
tie. Místo sledování politiky se kluci baví 
o  fotbale a dívky sledují brazilské tele-
novely. A jestli je tato protestní lhostej-
nost špatná? Podle mě ne. Apatie je to-
tiž lepší než fanatismus – z ní se dá vždy 
uniknout, ale z fanatismu ne.

Text: Markéta Dadáková
Foto: Dominika Lakomá

„za minutu online zaplatíte až polovinu průměrného platu“
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Alšova jihočeská galerie
U Černé věže 22
28.3. – 12.5. 
Pavel Nešleha / Sedimenty paměti IV

Dům umění
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
3. 4. - 3. 5. 
TAKESHI HOSAKA architects 
- Ku u so u

Galerie Nahoře
DK Metropol, Senovážné nám. 2
19. 3. - 12. 5. 
Jiří Plachý: Ohlédnutí

Měsíc ve dne
Nová ulice 3
5. 4.  - 24. 4. 
Jakub Albín
Neexistuje žádná absurdita, kterou 
bychom nemohli prožít přirozeně

od 7. 3. 
Lenka Uhlířová - Otisky (v) nás

Kino Kotva (kavárna a předsálí)
Lidická 2110
1. 3. – 12 .4. 
Na cestě - On the road – Unterwegs

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

Možná každý z nás má snad aspoň jed-
noho kamaráda, kterého považujeme 
tak trochu za  umělce. Ten člověk, co 
vám občas ukáže, co si tuhle za  večer 
nakreslil, namaloval nebo načmáral 
a vy si říkáte“ „sakra, to by se mělo vy-
stavovat“. Jenže prostorů k vystavování 
není tolik co takových talentovaných 
lidí a uspořádat výstavu taky není úpl-
ně jednoduché. Mladí umělci v  Budě-
jovicích mají teď ale jednu možnost 
navíc. Vitriň se aneb umění za sklem je 
projekt, který nabízí prostor k  prezen-
taci v  podobě dvou vitrín ve  vstupní 
hale kulturního domu Slávie.
  První zahajovací vernisáž proběh-
la 20. března. Troufám si říci, že měla 
úspěch, a to i díky hudebnímu progra-
mu. Na  vstupních schodech ve  Slávii 
vystoupil nejdříve školní sbor Mendík 
gymnázia J. V. Jirsíka. Ve vedlejším café 
klubu později hrála i  jazzová kapela 
Groovin High. Každopádně téměř stej-
ný zájem zaznamenalo i dobré občers-
tvení, jak už to na vernisážích bývá.

 Od  vernisáže visí ve  vitrínách práce 
prvních dvou vybraných umělců. Před-
stavil se zde Adam Tomáš z  gymnázia 
Česká se svými kresbami budějovických 
ulic. Linoryty stromů v druhé vitríně pa-
tří Hance Vaněčkové z pedagogické fa-
kulty jihočeské univerzity. Jděte se po-
dívat do konce června, protože po třech 
měsících se bude výstava obměňovat.
 Celý nápad se podobá projektu Ukra-
dená galerie, který vzniknul v  Českém 
Krumlově. Ukradené galerie jen nejsou 
vystavovány v nových vitrínách, ale vyu-
žívají ty staré, nepoužívané. Tento projekt 
funguje od  roku 2010 a  celou dobu se 
rozšiřuje do dalších měst a vesnic. V sou-
časnosti vytváří celou síť galerií ve vitríně.
 V  projektu Vitriň se, ale stvořili 
studenti  GJVJ Markéta Johanusová 
a Adam Vlach zcela nové prostory, hlav-
ně díky finanční pomoci Active citizens. 
Tento tříletý projekt organizace Člověk 
v tísni má podtitul „komunitní vzdělává-
ní pro střední školy“. 
 Jeho cílem je vzdělávání učitelů a stu-

dentů, rozvoj škol jako center komunit-
ního života a tvorba nové metodiky. Po-
máhají tak vytvořit různé další projekty 
ve spolupráci se středními školami. 
 Umění ve vitrínách je rozhodně nápad, 

který stojí za povšimnutí. Teď jen doufat, 
že ty dvě malé skleněné galerie u výcho-
du ze Slavie nějaký blbec nerozbije.

Text: Tomáš Erhart
Foto: Adam Vlach

Vitriň se, aneb umění za sklem

Petr Nikl přivezl do Budějovic panoptikum
Wortnerův dům se proměnil v  panop-
tikum. Nebo aspoň tak se mohli cítit 
ti, kteří v  druhé polovině února nebo 
v  březnu navštívili výstavu Petra Nikla 
s názvem Tváře z New Yorku. Ten v Čes-
kých Budějovicích vystavoval svou kre-
sebnou, ale i  malířskou tvorbu, které 
tématicky pojí, jak již samotný název 
výstavy napovídá, město New York.
 První část výstavy byla inspirována 
fotografiemi z 30. let, zachycující trpas-
líky z  obludária na  Coney Islandu. Šlo 
o  monochromní, černobíle nebo šeda-
vě laděné portrétní malby.
 V  druhé části se autor věnoval již 
současným newyorským obyvatelům, 
které potkává během každého výletu 
městem na  své koloběžce. Ale jelikož 
je zde nemyslitelné zírat na  někoho 
po delší dobu, pořídil si Nikl fotoaparát 
a  zajímavé osoby si během cesty fotil. 
Ty pak vyjmul z  fotografie, vytrhl je ze 
svého prostředí a  kontextu a  přenesl 
na  papír nebo plátno. Tímto vyjmutím 
získávaly postavy ještě více na  zvlášt-
nosti a jejich nápadné rysy vytvořily až 
téměř jakousi svou karikaturu. 
 Za zmínku stojí několik portrétů, kte-
ré byly zaměřeny hlavně na lidi se zvlášt-
ními vlasy. Na  většině z  nich vypadaly 
úpravy vlasů až nereálně a  je otázka, 
jaký podíl na  nich měla autorova fan-
tazie. Vtip kresbám navíc přidávalo i to, 

že nebyly předem pojmenované. Autor 
názvy vymýšlel během instalace výsta-
vy a  zapisoval je tužkou přímo na  zeď. 
Pojmenování zobrazené postavy tudíž 
tvoří někdy opravdu zajímavá asociace.
 K vidění byla i série pěti obrazů, kte-
ré Petr Nikl vytvořil speciálně pro čes-
kobudějovickou výstavu. Šlo mimo jiné 

třeba i o malbu s názvem Henry ve sloní 
čepici, která celou výstavu propagova-
la na  plakátě. Henry se ve Wortnerově 
domě objevil ještě několikrát. Tento 
člověk zaujme na  první pohled svým 
hlubokým pohledem, přesto autor ov-
šem stále není se zobrazenou hloubkou 
na obraze zcela spokojen.

 Výstava měla ještě třetí, méně oficiál-
ní část, kde si návštěvníci mohli listovat 
v  Niklových knihách pro malé i  velké. 
K  nahlédnutí byla i  kniha Divňáci z  Ňj-
újorku, která je kompletní sbírkou kre-
seb prapodivných lidí, které Petr Nikl 
za  svoje pobyty v  New Yorku vytvořil. 
K porovnání tu byly vystaveny i originály 
fotografií, podle kterých kresby vznikaly.
 Výstavy Petra Nikla jsou známé tím, 
že jsou interaktivní. Tentokrát však šlo 
o klasickou výstavu. Menší množství in-
teraktivity bylo vynahrazováno dopro-
vodnými programy za účasti samotného 
autora. Jednalo se o dva večery, během 
kterých Nikl vystoupil se svými básnic-
kými texty, s  vlastnoručně vyráběnými 
hudebními nástroji a  rekvizitami.
 Petr Nikl byl za svou tvorbu oceněn 
řadou cen. Za  připomenutí stojí Cena 
Jindřicha Chalupeckého pro mladé vý-
tvarné umělce z  roku 1995 anebo zís-
kané ocenění Magnesia Litera v  roce 
2008 v  kategorii „kniha roku“ a „kniha 
pro děti a  mládež“ za  knihu Záhádky. 
V nejbližší době se plánuje na jih Čech 
vrátit v květnu a to do písecké Sladovny, 
kde se chystá na vernisáži zahrát se sku-
pinou Sváteční pop, kterou spolu s ním 
tvoří ještě Milan Cais, Ondřej Smeykal 
a Jiří Hradil.

Text: Kristýna Padrtová
Foto: archiv AjG

Divadlo, jakožto umění, přežilo de-
sítky staletí a  stále má co nabídnout. 
Troufám si tvrdit, že naštěstí tu pro nás 
bude navždy, i  přes čím dál větší ne-
zájem mladších generací. Ale i  přesto 
se dnes můžeme seznámit s  mladými 
lidmi, kteří divadlo milují, a  dokonce 
ho aktivně provozují. Představovat 
vám Studentské univerzitní divadlo, 
čili SUD, je zřejmě zbytečné. Zmíněnou 
zkratku zná v  našem městě téměř ka-
ždý středoškolák i vysokoškolák. Pojď-
me se blíže podívat na aktivitu tohoto 
spolku, který bychom s  jistou nadsáz-
kou mohli překřtít na „klub přátel kul-
tury“.
 Nechci nikoho nudit zdlouhavým 
popisem SUĎácké historie, ale vzhle-
dem k  jubilejním deseti letům exis-
tence nastíním alespoň základní body 
v  biografii skupiny. Divadlo se dalo 
dohromady poté, co skončil projekt 
„Dialog“, iniciativa se stejnou myšlen-
kou jako dnešní  SUD. Základem byli 
studenti Pedagogické a  Teologické 
fakulty Jihočeské univerzity, kteří se 

rozhodli realizovat své tvůrčí vize a vě-
novat svůj volný čas kulturnímu životu. 
Jak dnes víme, byli více než úspěšní, 
jelikož již od roku 2002 se prostory nad 
Vídeňskou kavárnou, kde „SUĎáky“ na-
jdete, mnohokrát staly místem nevšed-
ních zážitků. Samotní aktéři rádi zmi-
ňují, že občanské sdružení SUD vzniklo 
pomocí studentů a  funguje nezávisle 
na  Jihočeské univerzitě, která divadlo 
nefinancuje. Stěžejní je dobrovolnost 
samotných členů, kteří si svůj koníček 
a vášeň organizují i dotují sami.
 Součástí SUDu není jen samotné di-
vadlo, ale i například dramatické krouž-

ky, do kterých se může přihlásit každý, 
kdo chce rozvíjet své herecké schop-
nosti či kreativitu. Podle vlastních slov 
má spolek jako hlavní náplní činnosti 
realizaci vlastních kulturních projek-
tů pro mladší generace. Díky tomu se 
v SUDu také konají časté výstavy, pořa-
dy (rád bych zmínil především tzv. Lite-
rární šlehy – cyklus večerních kompo-
novaných představení založený nejen 
na  autorských čtení) nebo koncerty. 
Nelze také zapomenout na skutečnost, 
že s  divadlem spolupracují i  někteří 
členové Jihočeského divadla, což také 
dodává SUDu na váze.

 A jaký program na nás čeká v nejbliž-
ší době? Již zmíněné narozeniny SUD 
25. dubna podtrhne vernisáží s jasným 
názvem „SUD – deset let“. V repertoáru 
zůstávají hry jako např.: „Rande-vous 
s tabaťerkou“, či „Hoodin Roob“. Nesmí-
me však zapomenout na  dvě premié-
ry. Devatenáctý duben je synonymem 
pro premiéru komedie „Dobrodruh 
Kid“. Spolek AnoAmat nám připomene 
to nejlepší z oblíbených westernových 
RoDoKapsů (pod režijní taktovkou 
dramaturgyně  JD Kristýny Čepkové) 
a také hororová anekdota „Spolužačka“ 
kroužku Dramec se poprvé uvede 30. 
dubna. Doufám, že květnový (do  uzá-
věrky neustanovený) repertoár co 
do pestrosti nezůstane pozadu za  tím 
dubnovým.
 Pro více informací můžete navštívit 
webovou stránku www.divadlo-sud.cz. 
A vy ostatní, kteří již víte a znáte, uvidí-
me se na nejbližších premiérách. Hallo 
cowboyové!

Text: Michal Kuboušek

Co se skrývá nad Vídeňskou kavárnou? 

PrOgram 
Budějovických galerií
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Kresba: Emma Vrbová

umírá léto....

Umírá léto
tak to oslavíme
pod lípou ve sněhu
teď si posedíme
a až nás ze všech stran
zavalí vánice
zoufale ptáme se
kdy přijde jaro?

Jaro je daleko.

Pod lípou ve sněhu
líbá mě má malá zlá
ledová víla
pro chlad co v srdci má
budu se ptát
kdy přijde jaro?
Kdy přijde zas?!
   

                            Josef Padrta

Hezké návštěvy
Občas mě někdo navštíví.
Zlehka zaklepe na dveře a já za nimi stojím a chvilku čekám,
aby nebylo poznat, že jsem seděl u okna a nemohl se dočkat.
Asi to oba víme,
ale děláme jakoby nic.
Jinak bych přece vůbec nemohl slyšet klepání a museli bychom 
do celé té záležitosti zatáhnout zvonek.
A zvonek k takovým návštěvám nepatří.
Hezké návštěvy klepou.

Sedíme u čaje, který jsme pečlivě 
vybírali, i když je nám úplně jedno
co pijeme.
Je to návštěva, takže můžeme být jakobysnoby a cinkat hrnečky o podšálky.
Když se neusmíváme, tak se smějeme a bavíme se o tom, jestli má lepší 
hlas Turner, Banks nebo Casblancas.
Asi oba víme, že bychom nejraději vykřikli Banks! a hotovo,
ale návštěvy s podšálky jsou přátelé s lehkomyslnou konverzací
a tak děláme jakoby nic.
Čaj z hrnků snad ani neubývá a kdyžtak vždy můžeme postavit na další.
Konvice přece tak hezky pískají.

Jdeme dolů po starých ošlapaných schodech a přemýšlíme, co jsme 
ještě zapomněli říct.
Od samého usmívání nás bolí tváře, ale to není důvod přestat.
Mrzí mě, že pro návštěvu na rozloučenou nemám usušený tulipán,
ale popravdě si nejsem vůbec jistý, jestli se takový tulipán vůbec usušit dá.
Spíš ne.
Přejdu to dalším úsměvem a dávám si pozor, abych se návštěvě díval do očí,
protože dost často uhýbám pohledem bokem a myslím si, že je to hloupé.
Vyměníme si pár komplimentů, které by snad někomu mohly připadat 
jako klišé,
ale mezi námi nejsou, protože je to hezká návštěva.
Pak se nesměle obejmeme a z té tisíckrát opakované šťastné 
rozpačitosti se nám chce vyprsknout smíchy,
ale děláme jakoby nic.
I když oba víme, že si můžeme dělat cokoli, když se nám chce;
svět teď neexistuje, jenom návštěva.
  Pouziboy

Kouzlo
V barvách se roztékám,
tančím a halekám
směju se, vyvádím,
zimu zas podvádím.

Paprsky mne hřejí
plna naivních nadějí
Rozhodnuta nezabít řvoucí ptáky,
nadechni se, ucítíš to taky.
    

A.K

V rukou jara
Kam člověk dal svou sílu,
snad opustil ji, když potkal lesní vílu.
Slunce na rovníku ukáže nám zas onu míru,
v jarním bodě, v čase víru.

Tom Raspberry

možná ani nechoď, jaro

Začalo sněžit. Byl první jarní den. 
Možná přijdou druhý Vánoce. 
„Ježíšek byl napaden a okraden“ 
psali v novinách. Ovoce 

za něj rozdá Mikuláš. 
Mražený jahody z alberta, jako vždycky. 
No jo, holt co naděláš, 
ani dvanáct Měsíčků už nemá opravdický. 

Páč Březen až Září odjeli na dovolenou. 
Podzimní a zimní měsíce jsou ti plně k službám. 
Máš třeba chuť na ledovku sněhem ozdobenou? 

Vánočníma koledama tě k spánku ukolébám. 
(Až budem v tý čvachtanici ležet spolu.) 

Pojď si se mnou a velikonočníma zajíčkama 
dát radši svařák než furt tu studenou kolu. 

  Martina Mašková
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Zajdete si rádi na dobrou kávu a dortík? 
V Českých Budějovicích je takových míst 
k  posezení spousta a  stále přibývají. 
Tento článek je o zatím asi poslední nej-
novější kavárně – CAFÉ (Station).
 CAFÉ se nachází přímo u  zastávky 
Senovážné náměstí – pošta, takže je 
velmi dobře dostupná. Poznáte ji ihned, 
jelikož je celá prosklená a  na  oknech 
září veliký neonově fialový nápis CAFÉ. 
Interiér působí velmi moderně, ale 
útulně zároveň. Některé stoly mají při-
pevněnou počítačovou plochu, pomo- 
cí které si přivoláte číšníka nebo si na ni 
můžete zahrát hru z  možností, které  
zde máte, když se budete chtít zabavit.
 Co se týče personálu, nemohu si stě-

žovat. Obsluhu tvoří dívčí trio, které je 
velmi pozorné a  milé, žádné kyselé ob-
ličeje neuvidíte. Chválím i dezerty, které 
vřele doporučuji. Můj nejoblíbenější zá-
kusek je jahodový s  pravou šlehačkou, 
která už se také pomalu vytrácí z českých 
kaváren. 
 Ke  sladkosti samozřejmě patří i  káva. 
Máte na výběr ze spousty druhů. Já nikdy 
nepohrdnu Lattém Macchiatem. Kromě 
sladkých teček je zde i snídaňové menu, 
které se skládá z  plněných opečených 
bagetek či toastů.
 A poslední perla je opět z nápojového 
lístku – pivo Fénix. Jedná se o  pšeničné 
pivo Plzeňského Prazdroje, které obsa-
huje pomerančovou kůru a koriandr, tím 

vzniká jemná, lehčí chuť. Opravdová la-
hoda!
 Nemusíte se bát, že utratíte nehoráz-
né peníze, ceny jsou běžné. Kavárna je 
kuřácká a je zde i minibar, kde si můžete 
dát i něco ostřejšího. 
 Otevírací doba je od 7 hodin do 19 ho-
din, což je unikátní, jelikož kavárny mají 
většinou od 8 nebo 9 hodin. Takže skvě-
lá doba pro takové z vás, kteří brzy ráno 
vstávají a chtějí si dát kávu a dobrou sní-
dani. Když pospícháte, dostanete nápoj 
s sebou. Nezbývá mi než dodat – rychle 
do CAFÉ Station, abyste si sedli, protože 
v této kavárně se dveře netrhnou!

Text: Monika Dušková
Foto: Café (Station)

Motivací k  návštěvě země, se kterou 
jsme ještě před sto lety byli politicky 
spjati, nebyla jen společná historie. Dů-
vodem k cestě se stala i touha po pozná-
ní a chuť objevovat dosud neobjevené. 
Ačkoliv jsem nejdříve měla v plánu po-
dívat se do  Německa, nevýhodný kurz 
eura za mne rozhodl. A tak se dostávám 
k mé touze poznat Východ. 
 Rozhodla jsem se pro cestování 
autem. Samozřejmě ne sama, ale opět 
s mým doprovodem, jenž se mnou sdí-
lí stejné nadšení pro spontánní výlety. 
A tak jsme se vydali na cestu. Ta začína-
la v moravských Otrokovicích, kde jsme 
naložili, jako praví tuzemští cestovatelé, 
dva řízky v chlebu, celou bábovku a čer-
nou kávu v termosce značky Tesla. Naše 
cesta byla omezena pouze nedávno 
prošlými dálničními známkami a  ko-
nečným cílem: Budapeští.
 Vzhledem k  mé neznalosti jihový-
chodních sousedů jsme zvolili cestu 
přes Slovensko, konkrétně přes Nitru. 
Bohužel, „štúdium našich susedov“ 
byl překaženo neobvykle ponurým 
a  na  únor/jarní prázdniny velice hnus-
ným počasím. Kromě pár zastaralých 
budov oplývajících „krásou“ betono-
vých létajících talířů jsme tedy nic zají-
mavého neviděli a své řízky jsme raději 
snědli za jízdy v autě. A tak jsme se dál, 
s náladou stále pozitivní, blížili k naše-
mu cíli. Nevěděli jsme totiž, že za  pár 
hodin jízdy nás humor přejde.
 Dorazili jsme na  maďarské hranice. 
V zemi segedínu a lázní nás přivítal slo-
venskomaďarský nápis Vítejte, což byla 
ta poslední věc, které jsme na dlouhou 
dobu rozuměli. Samozřejmě díky slo-
venštině. Ponurá atmosféra se ještě více 
umocnila na  první benzínce za  hrani-
cemi. Byla jsem totiž přesvědčená, že 
slovo „toilet“ je prakticky mezinárodní. 
V  Maďarsku nebylo. První dojem byl 
o chvíli později doražen maďarskou vo-
zovkou, která se spíš než silnici první tří-
dy podobala proděraveným ponožkám 
chudého studenta. Kličkujíce po  cestě 
jsme dál jeli vstříc Budapešti, městu, jež 
mělo zachránit naše zmatené pocity. 
A nebýt obrovské sněhové vánice, mož-
ná by se tak i stalo.
 Díky naší stařičké mapě jsme se 
dostali do  centra Budapešti, hlavního 
města Maďarska a  zároveň do  ohniska 
maďarské kultury. Přejeli jsme maje-
státní most se lvími hlavami a Markétin 
ostrov, abychom ve  druhé části Buda-
pešti mohli najít náš hotel, jenž jsme 
si ještě doma vytipovali na  internetu. 
Po  dobré hodině bloudění způsobené 
jednosměrkami a  naší negramotností 
jsme konečně dorazili do správné ulice.  
A byli jsme rádi, že jsme si v hotelu nere-
zervovali žádný pokoj. Abyste to pocho-
pili, hotel totiž vůbec neexistoval.
 Drama se stupňovalo s  únavou 
a beznadějí, protože, jak jsme brzy zjis-
tili, naše více jak padesát let stará mapa 
skýtala různá překvapení a  také jsme 
už, po  dlouhé cestě, chtěli složit hlavy 
někde pod střechou. Nezbývalo než 

zaparkovat auto a  vydat se do  nehos-
tinné džungle ulic se zvláštními názvy 
a  nepřejícím počasím pěšky. První ho-
tel, na který jsme v centru narazili, nás 
odradil leopardími přehozy na  poste-
lích a  velice diskrétně se tvářící hoteli-
érkou. Rozhodli jsme se tedy raději hle-
dat dál. Kousek od  historického centra 
Budapeště jsme našli velice nenápadně 
se tvářící dřevěná vrata, nad nimiž stál 
nápis Hostel. Po otevření jsme vstoupili 
na  velký dvůr a  spatřili něco neuvěři-
telného. Zdi celého domu lemující pro-
storné nádvoří byly pokryté snad všemi 
barvami, vzory a nasprejovanými obra-
zy. V korunách stromů pod okny visely 
různé předmětu od barevného nábytku 
po  boty a  oblečení. Tato na  první po-
hled anarchie však vytvářela zajímavý 
a umělecký komplex, na kterém se mu-
selo podílet mnoho lidí. Ubytovali jsme 
se tedy v  jednom z pokojů. Ten náš se 
jmenoval „Pride“, ale proč, to už jsme se 
nedozvěděli. 
 Po zabydlení se v místnosti vymalo-
vané kresbami obrovského lva, zrcadel 
a  dalšími nápisy jsme vyrazili do  víru 
velkoměsta. Už po  pár krocích cent-
rem jsem si uvědomila, že Maďaři si 
potrpí na megalomanské budovy, a že 
na  velikosti tam opravdu záleží. Co mi 
ale sebralo úsměv ze rtů, byl obrovský 
kamenný památník vytesaný „Hrdinům 
z Rudé armády“. Asi to opravdu mysleli 
vážně. Další zastávkou se stal maďarský 
parlament na břehu Dunaje, který se až 
nápadně podobal britskému parlamen-
tu na  Temži, divadlo, muzeum a  kate-
drála. Ale to už se nad Budapeští snesl 
soumrak studené zimní noci, a tak jsme 
stihli obejít tyto památky jen zvenku 
a  do  Party Hostelu (ano, jmenoval se 
tak) jsme se dostali také nezapomenu-
telným maďarským metrem, které jako 
by nás odvezlo svou atmosférou a  ar-
chitekturou spíše zpět do 70. let…
 Druhý den jsme měli tu čest podívat 
se do  původních římských lázní na  le-
vém břehu Budapešti, ve  kterých jsme 
se sice nekoupali, ale dívat se na šťastné 
cachtající se turisty má jistě také něco 
do sebe… Potom už nastal čas odjezdu. 
Tedy přesněji až za  hodinu, když jsme 
se po dlouhém bloudění po budapešť-
ských perifériích a sídlištích dostali zpět 
na  hlavní cestu. Konečně. Cesta zpět 
do  naší rodné země ubíhala rychle, 
hlavně díky kompilaci písniček, které se 
sice ke konci cesty až nepříjemně často 
opakovaly a  díky kvalitě maďarských 
silnic nám cédéčka div nevypadla z pře-
hrávače, ale radost z  návratu všechny 
tyto malé strasti překonala.
 Jestli se rozmýšlíte, zda má tedy 
cenu navštívit Maďarsko či ne, rozhod-
ně jeďte. I přes občasný nutkavý pocit, 
že jste se dostali někam mnohem dál 
na  východ, než jste chtěli, tato země 
má v sobě skrytý potenciál. Ať už v roz-
krývání jejich tajemné řeči, nebo třeba 
v anonymitě zdejších hotelů.

Text a foto: Markéta Dadáková

Pomalý jarní 
rozjezd 
v českých 
kinech
Přiznejme si to – z  pohledu alespoň 
trochu náročnějšího diváka představo-
vala nabídka českých kin v  posledních 
týdnech jednu velkou bídu. Žebříčky 
návštěvnosti opanovalo Troškovo vele-
dílo Babovřesky a  premiéry, které stá-
ly za  zmínku, by člověk mohl spočítat 
na prstech jedné ruky. Jako spásu jsem 
tedy uvítala festival Febiofest, který 
na konci března v Praze rozvířil stojaté 
vody filmových novinek. 
 Některé ze snímků, které si na Febio-
festu odbyly českou premiéru, nyní míří 
do  klasické distribuce. Z  nich vyčnívá 
brilantní thriller Vedlejší účinky od re-
žiséra Stevena Soderbergha. Strhující 
příběh s originální zápletkou vás chytne 
a do poslední minuty nepustí. Perfektní 
herecké výkony Judea Lawa a  Rooney 
Mary jen podtrhují téměř dokonalý 
filmový zážitek. Další z  festivalových 
snímků, Pravidla mlčení, už tolik neo-
hromí, ale stále se jedná o  velmi zruč-
ně natočený politický thriller, kterému 
dodává šmrnc hlavně Robert Redford 
v hlavní roli. Tato nestárnoucí hvězda se 
ujala i režie a dokazuje, že stále umí. 
 Sezóna blockbusterů, akčních bijáků 
s  velkými rozpočty a  velkými kasov-
ními ambicemi, pomalu začíná. První 
vlaštovkou je Jack a obři, akční fantasy 

na  motivy v  Americe velmi populární 
pohádky o  Jackovi, který koupí kou-
zelné fazole a  ty vyrostou do  nebes-
kých výšin. Stoupající filmová hvězda 
Nicholas Hout (mohli jste ho vidět jako 
sympatickou, modrou, chlupatou oblu-
du Beast v  nejnovějších X-Menech) se 
zhostil hlavní role. S X-Meny pak tento 
film spojuje ještě jedna věc – režisér Bri-
an Singer, který má na svědomí první tři 
díly této série. K sympatickému hlavní-
mu hrdinovi a talentovanému režisérovi 
přidejte Ewana McGregora a  perfektní 
triky a  výsledek se zdá zaručen. Bohu-
žel, i mistr tesař se někdy utne a proza-

timní ohlasy jsou spíše vlažné. To je ale 
zčásti také dáno vysokými očekáváními, 
takže pokud se chcete jít do kina poba-
vit, užít si fantasy podívanou, přízvuk 
Ewana McGregora a nějaký ten 3D trik, 
proč by ne?
 Atentát na prezidenta Spojených stá-
tů amerických není moc originálním 
námětem. Přesto jsem se po zhlédnutí 
traileru začala na Pád Bílého domu ne-
falšovaně těšit. Protože Aaron Eckhart, 
Gerard Butler a Morgan Freeman, echt 
americký patriotismus („Spojené státy 
americké nevyjednávají s  teroristy!“), 
letadla vybuchující nad Bílým domem 
a zápletka trochu alá Smrtonosná past 
ve výsledku jednoduše musí znamenat 
výživnou akční zábavu. 
 Nyní trochu sci-fi a to hned ve velkém 

stylu. Nevědomí se odehrává v  posta-
pokalyptickém světě, kdy lidé po válce 
s  mimozemšťany museli opustit zniče-
nou matičku Zemi a odstěhovat se na ji-
nou planetu. Tam má brzy vyrazit i Tom 
Cruise, jeden z  posledních lidí, kteří 
na  Zemi ještě zůstali. Nebo je všech-
no jinak?  Poměrně klasická zápletka 
o  tom, že není vždy dobré poslouchat 
rozkazy, že vše může být jinak, než se 
zdá, a  že není radno podceňovat silu 
jednotlivce, se nezdá přespříliš originál-
ní, ale klasické, dobré sci-fi už tu dlouho 
nebylo, tak doufejme, že Nevědomí jen 
příjemně překvapí.
 Studio Marvel loni ovládlo kina s me-
gahitem Avengers, ve  kterém vystu-
povali všichni oblíbení komiksoví hrdi-
nové najednou – Thor, Hawkeye, Hulk, 
Kapitán America, Black Widow a  Iron 
Man. Poslední jmenovaný se nyní vrací 
do kin v samostatném filmu již potřetí 
a není divu. Iron Mana v podání Rober-
ta Downeyho si nejde neoblíbit. Před-
chozí díly v sobě vždy měly ten správný 
mix zábavy, akce a napětí, a vzhledem 
k  tomu, že u  Marvelu ví, co dělají, tak 
není důvod, proč by tomu u třetího dílu 
mělo být jinak. 
 V květnu má premiéru mnou dlouho 
a  toužebně očekávaný Velký Gatsby. 
Tento román od Francise Fitzgeralda se 
v minulosti dočkal několika zpracování, 
známá je především verze z roku 1974 
a Robertem Redfordem a Miou Farrow. 
Té je (poprávu) vyčítáno, že je poněkud 
nudná a netěží ze předlohy tak, jak by 
mohla. Podobné obavy ale u  nového 
Gatsbyho mít nemusíme. Režie se totiž 
ujal Baz Luhrman, autor jednoho z nej-
lepších filmových muzikálů všech dob, 
Moulin Rouge. Očekávejte megaloman-
skou podívanou, ze které vám budou 
přecházet oči, velmi originální sound-
track a  epicky vyprávěnou lovestory, 
protože to je přesně to, co Baz Luhrman 
tak dobře umí. V hlavních rolích Leonar-
do Dejte-mu-už-konečně-Oscara Dica-
prio, Tobey Maguire a Carrey Mulligan. 
Neúspěch je vyloučen!
 Na  konec trochu retra. Do  3D byla 
totiž převedena jedna z klasik, Spielber-
gův Jurský park a na konci dubna míří 
do  kin. Pokud máte mladšího souro-
zence, který tuhle pecku ještě neviděl, 
a  chcete mu udělat radost, není proč 
váhat!

Text: Kateřina Dvořáková

Kavárna – CAFÉ (Station) maďarSKé liSTy
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Jiří Boudal pochází z Českých Budějo-
vic; studoval na  Gymnáziu Jírovcova. 
Stojí za  vznikem festivalu živé kultury 
– Budějovického Májalesu. Vystudoval 
sociologii a filozofii na Karlově univerzi-
tě. Spoluzakládal studentskou iniciativu 
Inventura demokracie a  Studentskou 
unii UK. Nyní pracuje v  Ekologickém 
právním servisu v  programu Odpo-
vědný stát, kde se zaměřuje na  proti-
korupční legislativu. A  mimochodem 
– byl prvním šéfredaktorem vašeho ob-
líbeného VDM, jen svou identitu skrýval 
pod pseudonymem Pamela Flet.

Co vás vedlo k  tomu, abyste se pustil 
do  aktivit posilujících fungování ob-
čanské společnosti? 
To je asi trochu povahou, vždycky mě 
bavilo vymýšlet a  organizovat nějaké 
akce, které by trochu proměnily moje 
okolí tak, aby se mi víc líbilo. Takže jsme 
na  gymplu dělali různé kulturní akce 
jako Majáles nebo školní besídky, a po-
tom v Praze na filozofické fakultě jsem 
trochu nasál takový ten étos pražských 
vysokoškoláků, kteří v  minulosti často 
hýbali společenským děním, a  zaválo 
mě to víc k politice. Ale v principu je to 
vlastně stejné. 
Proč právě Inventura Demokracie 
(ID)? 
Ta vznikla z  dost banální pohnutky. 
Moje spolužačka mi líčila, že na 17. lis-
topadu litovala prodavačku v obchodě, 
že musí na státní svátek do práce, a uká-
zalo se, že prodavačka vůbec netuší, že 
je státní svátek. To bylo dva roky před 
dvacátým výročím sametové revoluce, 

tak jsme se hecli, že k  tomu dvacáté-
mu výročí uděláme jako studenti něco 
velkolepého. Chtěli jsme oslavu, ale ta-
kovou bilancující. Tak jsme dělali různé 
debaty, projekce filmů o polistopadové 
politice a kdeco, ale hlavně nás napad-
lo, že budeme rok před výročím ob-
cházet politiky, nahrávat je na  kameru 
a ptát se, jestli budou hlasovat pro ně-
jaké zákony, o kterých se už roky pořád 
mluví a skutek utek – například zrušení 
poslanecké imunity.
Co je nyní cílem ID? 
Já už současnou Inventuru demokra-
cie tolik nesleduju – dělají zase teď víc 
debaty; dělají vzdělávací obědy pro 
novináře k  různým protikorupčním 
zákonům a  taky stále usilovali o  zru-
šení poslanecké imunity, což se právě 
teď konečně podařilo, na  dvacátý po-
kus a  skoro pět let od  doby, kdy jsme 
k tomu začali tu kampaň…
Aktuálně byla zahájena Rekonstrukce 
státu (RS). Mohl byste ji představit? 
To je taková upgradovaná verze Inven-
tury. Zjistil jsem tehdy, že ten konkrétní 
tlak na jednotlivé politiky opravdu fun-
guje, akorát několik studentů ve  vol-
ném čase nemělo šanci ho vytvořit 
dostatečně velký, aby zákony prošly. 
Cílem Rekonstrukce státu je prosadit 
během roku, který zbývá do voleb, de-
vět protikorupčních zákonů. Není to ale 
akce několika studentů, stojí za  tím 50 
odborníků na protikorupční legislativu, 
různé byznysové svazy a poslanci a se-
nátoři se mohou připojit podpisem, že 
budou pro tyto zákony hlasovat. 
Jak si zatím tento projekt stojí, jakou 
má podporu? A jak podporu konkrét-
ně získáváte? 
Čtrnáct dní po začátku máme přes dva-
cet podpisů napříč parlamentními stra-
nami, do června chceme osobně obejít 

všech 281 zákonodárců a  mít od  nich 
jasnou reakci. Politiky obcházejí takzva-
ní ambasadoři, které už máme ve všech 
krajích ČR, ale kdokoli se může přidat 
a pomoci. 
Proč by to politici vůbec měli chtít pod-
porovat, když právě mezi politiky je 
korupce nejrozšířenější? A  o  korupci 

především mluví, ale zůstává u slov… 
Rekonstrukce státu je právě vymyšlená 
tak, aby politici nemohli zůstat jenom 
u slov. Od posledních voleb každý poli-
tik ví, že může být vykroužkován. Zatím 
si ale může být jistý, že to, jak hlasuje, 
mu ve volbách nikdo nespočítá, proto-
že si to nikdo nebude pamatovat. Jenže 

my teď budeme na  základě hlasování 
pro těch devět zákonů dělat politikům 
rating a  před volbami to bude všude. 
Máme dohodnuto, že to bude v  au-
tobusech Student Agency a  v  novém 
bulvárním deníku extra.cz a  celý rok 
budeme shánět další a  další mediální 
partnery. Takže je to pro politiky taková 
nabídka, která se nedá odmítnout.
Teď jste členem  Ekologického Právní-
ho Servisu, jak souvisí ekologická or-
ganizace s ID a RS? 
Ekologický právní servis vznikl před 
dvaceti lety jako nevládní organizace 
právníků, která poskytuje lidem právní 
poradenství, když jim například někdo 
chce v  rozporu se zákonem postavit 
vedle domu továrnu. Čím dál víc ale na-
ráželi na  korupci, která často rozhodla 
o tom, kdo ten právní spor vyhraje. Na-
konec zjistili, že když nebudou přijaty 
zásadní protikorupční zákony, sotva se 
tady běžný občan dovolá svého práva. 
A rozhodli se, že dají dohromady velkou 
platformu organizací, která ty zákony 
pomůže prosadit. V  té době jsem já 
akorát skončil v  Inventuře demokracie 
a dostal jsem od EPS pracovní nabídku, 
abych tenhle projekt pomohl rozjet. 
Znal jsem EPS jako výborné právníky 
a  přišlo mi, že na  rozdíl od  tradičních 
protikorupčních organizací chtějí s těmi 
věcmi opravdu zahýbat, takže jsem 
neváhal. To už je tři roky a  od  té doby 
jsme vlastně připravovali Rekonstrukci 
státu. Není to na první pohled vidět, ale 
je zatím pár let práce. EPS má dnes přes 
40 zaměstnanců ve 3 státech a většina 
z nich se ekologii vůbec nevěnuje, takže 
to začíná být dost matoucí a  tento rok 
bychom se snad už konečně měli pře-
jmenovat. 

Text: Martina Mašková
Foto:

Že bude Odpad fest, to ví skoro každý. 
Že bude letos po páté, to je jasné 
každému, kdo má na ruce všechny 
prsty. A co tam bude, to vědí všichni, 
kdo viděli plakát. Můžeme mluvit a psát 
o  kapelách. Takové Zrní a  jeho letošní 
získaná cena Anděl, by za rozsáhlou de-
batu jistě stála. Jenže nezmínit i Colectiv, 
Epy De Mye, The Average a  ještě Doris & 
Swingin´Bastards, Kabaret Kajbar, Suku-
let Sound, El-Tenére nebo Formát A4, no 
uznejte sami, byla by to škoda.  Navíc, 
proč mluvit o tom, co už je všem jasné. 
Místo toho se tu nabízí možnost jen let-
mo nahlédnout do mysli těch, co vymýš-
lí ten zbytek, tedy to, co dělá atmosféru.  
Tak na co myslí Odpad fest? Co mu kro-
mě těch velkých věcí vrtá hlavou?
 Myslí na  to, že psí návštěvník má 
právo na luxus. Třeba na takový patník, 
misku s vodou a granulemi a na psí kar-
táč pro ty, jenž chtějí být v kulturní spo-
lečnosti upraveni. Stačí na akci vyhledat 
dog-point.
 Myslí na to, že v každém pořád dřímá 
hravé dítko. A taky myslí na Ámose. Ten 
to věděl nejlépe. Proto se dozvíte neu-
věřitelné množství informací, aniž byste 
dělali něco jiného, než si jen hráli, zkou-
mali a bavili se. Zvídaví jedinci ať hledají 
ekopark.
 Myslí na  to, že člověk je tvor tvůrčí. 
Proto vynalezl všemocný a  všestranný 
plast. Pak přišel Odpad fest a  chtěl být 
tvůrčí ještě trochu víc. A tak se rozhodl 
z těch zbytečných pet lahví v kontejneru 
vytvořit skvostný šperk. Je to tak. Pará-
dilky a  šikovné prstíky mohou hledat 
dílničku.
 Myslí na dobrodruhy. Na tu zvláštní 
skupinu tvorů, která ke  svému životu 
potřebuje GPS souřadnici. Malou neofi-
ciální geocatchigovou třešinku smlsnete, 
když budete hledat.
 Myslí na  atmosféru večerního sou-
mraku. Na spokojené lidi sedící na  lou-
ce, vedle sebe stolečky s  lampičkami 
z  recyklo-pomalovaných sklenic, které 

tajemně a  zelenkavě září a  osvěcují 
úsměvy spokojených nezbedníků hou-
pajících se do  rytmu hrajících kapel, 
smějících se vtípkům moderátorské 
dvojce a tlachajících o tom, že být tady 
a teď je přece príma věc.
 Myslí na to, že každý kdo přišel a při-
jde, dělá dobrý skutek a  říká tím světu, 
že chce. Že chce být trochu lepší a tro-
chu víc se starat. A  to je pak jen malý 
krůček k trochu lepšímu světu. 
 A rozhodně nemyslí na déšť.

Text: Tereza Schambergerová
Foto: Odpad Fest

Teď, když je budějovický majáles 
za dveřmi se jeho barevné logo objevu-
je na každém rohu. Ale spousta studen-
tů ho zaznamenala už zpočátku roku 
v souvislosti s akcí studentské krvebra-
ní. Tahle akce s podtitulem „daruj krev, 
zachraň život a vyhraj nákup v templu“ 
stále pokračuje. Zmiňovali jsme se o ní 
už v  minulém čísle, ale propagace dá-
covství krve není nikdy dost.
 Já sám si od svých osmnácti let ne-
chávám každé tři měsíce upustit půllitr 
krve pro dobrou věc, a hlavně pro čoko-
ládu. Nadchlo mě, když se krvebraní do-
stalo do povědomí mých známých a já 
se jal vysvětlovat, co na tom dárcovství 
vlastně vidím. Poznal jsem za poslední 
dobu spoustu lidí, kteří by neměli pro-
blém darovat krev, ale jenom neví jak 
na to nebo co to obnáší.
 V první řadě když se rozhodnete jít 
na  transfuzní stanici, znamená to ulejt 
se ze školy nebo práce a nikdo vám to 
nemůže vyčítat. To byl důvod, proč jsem 
tam šel já poprvé. Na  stanici, kterou 
najdete kousek napravo od  hlavního 
vchodu do nemocnice, jsem brzo zjistil, 
že se není moc čeho bát. Návštěva u zu-
baře bývá podstatně horší. Na  začátku 
musíte vyplnit dvoustránkový dotazník 
s  všetečnými otázkami jako „nechali 
jste si v posledních šesti měsících dělat 
tetování nebo piercing“, „ pobývali jste 
mezi léty 1980 až 1996 ve Velké Británii 
nebo Francii“ (to kvůli nemoci šílených 
krav) atd. Nejlepší je předem si prostu-
dovat podmínky dárcovství na  strán-
kách nemcb.cz. Po  vyplnění dotazníku 
si sednete do fronty první vyšetření, kde 
vás obvykle pěkná praktikanta píchne 
do  prstu, aby vám z  kapky krve zjistila 
krevní skupinu a  počet červených kr-
vinek. Pak si ještě chvíli počkáte, než 
na vás přijde řada u pohovoru s dokto-
rem. Ten většinou studuje váš dotazník, 
a pokud se mu něco nelíbí, může vám 

dárcovství zamítnout. Pokud vás doktor 
pustí dál, už si stačí jen umýt ruce a vy-
dat se do sálu. 
 Sál kde se odebírá krev alespoň mě 
přišel vždy přívětivější než jakákoliv 
ordinace. Opravdu příjemné sestřičky 
často probírají nějaký seriál, co tu zrov-
na běží v  televizi na  stěně a  v  jejich 
péči si připadáte jako privátní pacient. 
Samotné bodnutí jehlou nebolí o  nic 
víc než obyčejné očkování. Pár minut 
si poležíte na pohodlném lůžku s  jeh-
lou v  loketní jamce a  koukáte na  te-
levizi nebo si povídáte se sestřičkou 
a  je konec. Jestli se vám trochu motá 
hlava nebo se cítíte unavení, můžete si 

ještě chvíli poležet, než se odeberete 
do  kantýny. Tam vám ještě uvaří kafe 
nebo čaj a dostanete balíček s čokolá-
dou, sušenkami a  Jupíkem. Když jsem 
jsme ve  zdejší  kantýně seděl popr-
vé a  upíjel kávu, uvědomil jsem si, že 
na tom není nic hrozného a za tři měsí-
ce si to určitě zopakuji. 
 V  případě, že neomdlíváte, nemá-
te vysoký tlak, vážné nemoci v  rodině 
nebo strach z  jehel, můžu vám jenom 
doporučit, Nechte si pustit žilou. Je to 
fajn zážitek. 
 Text: Tomáš Erhart

Foto:  červený kříž

Na cestě od inventury k rekonstrukci

Na co myslí Odpad fest NeChte Si PuStit Žilou
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 POSLEDNÍ SLOVO 

máj, čeho všeho 
je to vlastně čas?
První májové dny, jako kdyby v průbě-
hu celých dějin lidstva přímo pudily 
ke  slavení. Předně tu máme vám nej-
bližší majáles, studentská jarní slavnost, 
jejíž historie sahá až ke studentům raně 
novověkých univerzit, tomu ostatně 
odpovídá i  původní tvar: (ty) majáles 
(odpusťte učiteli jeho poruchu). Stu-
dentské veselí ostatně přímo souvisí 
s  ještě mnohem starší tradicí spojenou 
s  poslední dubnovou a  první májovou 
nocí, magickou nocí, kterou až křesťan-
ství označilo za  filipojakubskou. 
 Máj však není jen svátkem jara a za-
milovaných (nejen) studentských párů 
okupujících všechny lavičky v  parku 
(a  kam si pak má chudák důchodce 
sednout?), je i svátkem pracujících, kteří 
však na 1. května nepracovali, ale stáv-
kovali, a to roku 1886 v USA. Stávka byla 
krvavě potlačena a  doslova vykvetla 
v  hnutí usilující o  lepší pracovní pod-
mínky. 
 Vůbec Máj jak upír vábí krev, na-
jdeme tu Pražské povstání 5. května či 
ukončení krvavé druhé světové války, 

8. května. Za  rudochů se tento svátek 
slavil až 9., Stalin si totiž vynutil opako-
vání ceremoniálu kapitulace Německa 
ve  vlastní režii. Právě toto datum snad 
nejlépe vystihuje polistopadovou pro-
měnu - dnes si připomínáme 9. květen 
jako Den Evropy, výročí podpisu Schu-
mannovy deklarace, která otevřela brá-
ny poválečné obnově Evropy a přivedla 
dříve znesvářené státy na  společnou 
cestu k  míru, spolupráci a  prosperitě. 
Jakkoli zvlášť poslední dvě slova dnes 
znějí jako otřepané klišé, podívejte se, 
až i  vás zachvátí tsunami euroskeptici-
smu, z  jaké situace Evropa na  počátku 
integrace vyšla a  kam dokázala za  tu 
dobu došlapat... Ale. Zanechme podob-
ných úvah a vraťme se k prvním dnům 
máje.
 Pokud bychom měli první májové 
dny vymalovat barvou, byla by to jisto 
jistě červená. Doufejme, že až budou 
vznikat nové svátky, nebo „nová“ doba 
přepíše ty „staré“, vždy budou spojeny 
spíše s rudou ve smyslu horké krve mlá-
dí či tepajícího srdce lásky, než s tryska-
jící krví. I když, připusťme si, v  lidských 
dějinách to asi jinak nejde, vždyť i smy-
slná rudá růže má své trny...

Martin Volný
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reality show
Tenhle článek chci pojmout spíš jako 
reklamu na  reality show. Nemyslím 
tím SUPER pořady jako je Superstar 
nebo X-faktor. (Na  takový věci se re-
klamy dělat nemusí, žeano!) Ale něco 
jako Farmář hledá ženu nebo Výměna 
manželek, to je úplně o  něčem jiném. 
Proč si stahovat americký komedie, 
když můžete vidět mnohem kvalitnější 
humor, nepředabovanej a ještě k tomu 
s  naší mentalitou! Pokud si ale říkáte, 
že přeci jen hledáte něco drsnějšího, 

obraťte se na naše milé sousedy. Jestli 
na Slovensku umí něco opravdu dobře, 
jsou to právě reality show. Snad je to 
zapříčiněno výjimečností a  bezzubostí 

tuzemských účastníků. Z množství slo-
venských reality show vybírám jen hrst 
těch nejlepších jako je Mama, ožeň ma, 
Farmár hľadá ženu nebo Extrémní rodi-
ny. Jestli jste si ale stále nevybrali a sá-
zíte raději na klasiku, existují také české 
reality show, které se nesnaží vytřískat 
z každé natáčené minuty přívaly emocí, 
vzteku nebo slz – jenže to je o ničem!
Kde jinde můžete vidět dramatický po-
rod krávy a rozhořčené emoce žen, kte-
rým se nepovedla pudingová buchta?!

Text: Kristýna Novotná
Foto: archiv TV Prima

Raději než matematiku a  chemii máte 
humanitní vědy? Obdivujete přední po-
litiky zahraničních států? Zajímá vás, co 
obnáší diplomacie na té nejvyšší úrovni? 
A ještě jste neslyšeli o největší politické 
simulaci široko daleko, o Pražském stu-
dentském summitu?
 Dobře, že čtete tento článek, neboť 
právě pro vás je tento projekt určen. 
A o co jde? Jedná se o simulaci tří mezi-
národních organizací – Organizace spo-
jených národů, Severoatlantické aliance 
a  Evropské unie. Každý model je svým 
zaměřením určen pro někoho jiného. 
OSN je pro středoškoláky, EU pro vyso-
koškoláky a  NATO pro ty, kteří si trouf-
nou svými argumenty ostatní přesvěd-
čovat v anglickém jazyce.
 EU i NATO jsou vcelku jasné. Jsou zde 
zastoupeny státy, které jsou v  reálných 
organizacích. OSN už tak jednoduchou 
strukturu nemá. Stejně jako má pravé 
OSN mnoho různých orgánů, tak i  si-
mulované na  Pražském studentském 
summitu se dělí ještě na šest. Těmi jsou 
Rada bezpečnosti (UNSC), Ekonomická 
a  sociální rada (ECOSOC), Program pro 
životní prostředí (UNEP), Organizace 
pro vzdělání, vědu a  kulturu (UNESCO) 
a  Rada pro lidská práva (HRC). Zvlášť 

pod modelem OSN je přidružena ještě 
Světová obchodní organizace (WTO).
 Doposud to nevypadá na nic tak pře-
vratného a  unikátního. Takových kom-
plexních simulací se najde i  po  světě 
několik. Jedinečnost Pražského student-
ského summitu tkví v délce celého jed-
noho ročníku. Od  listopadu do  března 
se koná pět přípravných workshopů, ná-
sledně v dubnu se v Kongresovém cen-
tru Praha uskuteční konference – vrchol 
celého projektu.
 Každý workshop bývá měsíc co mě-
síc pořádán jednu sobotu na  VŠE a  je 
rozdělen na  dvě části. Dopolední, hro-
madnou, jsou na  programu projevy 
delegátů, panelové diskuze na  nějaké 
aktuální téma s odborníky daného obo-
ru nebo různé semináře. Odpolední, or-
gánová, je již individuální. Každý orgán 
ji má zvlášť a konají se různé edukativní 
hry, simulace jednání nebo přednášky 
na téma bodů agendy.
 Když jsou všichni nabití informacemi, 
připraveni na tvrdá vyjednávání i maxi-
málně obeznámeni s  kulturou, tradicí 
i politikou svých státu, vypukne to! Co? 
 Přeci konference, o  které již jednou 
padla zmínka. Skládá se ze slavnostního 
zahájení v hotelu Ambassador, kde mají 

projevy hosté jako velvyslanci, vrcholní 
politici, businessmani nebo lidé působí-
cí v neziskovém sektoru. Poté začne Su-
mmit naostro. Na pořadu dne jsou čtyři 
jednací dny, kdy se od  rána do  večera 
snažíte přesvědčit své oponenty o tom, 
že právě váš návrh rezoluce je ten správ-
ný! Následuje již jen zakončení celého 
ročníku a  rozloučení s  předsednictvem 
i delegáty. 
 Vlastně ne, určitě bychom nemě-
li opomenout jednu z  hlavních akcí. 
Poslední večer se ještě pořádá Social 
event, letos konaný v  klubu Hvězda. 
Vystoupila zde například první electro-
-swingová kapela v  České republice 
Mydy Rabycad! Po celém týdnu, roce, je 
neuvěřitelné vidět tytéž lidi místo v ob-
leku v normálním oblečení. Ten rozdíl je 
nepopsatelný! 
 Pokud byste se chtěli dozvědět více, 
můžete navštívit web www.student-
summit.cz nebo oficiální facebookové 
stránky. Jestli stále váháte, zda se příští 
rok zapojit, vězte, že se v  příštím čísle 
Vedneměsíčníku dočkáte příběhu jed-
noho z  delegátů z  Českých Budějovic. 
Co mu Summit dal a co případně vzal?

Text: Jakub Axman
Foto: Pražský studentský summit

Pražský studentský summit 
oslavil své 18. narozeniny


