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Vážení čtenáři,
jsem rád, že vás mohu přivítat u dalšího, podzimního čísla Vedneměsíčníku. Druhá polo-
vina roku je tady, vánoce se mílovými kroky přibližují, ale venku je stále cítit svěží vzduch 
odcházejícího léta. Není tedy nic lepšího, než si vzít jeden výtisk Vedneměsíčníku, vyrazit 
si sednout do spadaného, barevného listí a pustit se i do dalších článků aktuálního čísla. 
A co vás čeká a nemine? 
 Na začátku si můžete přečíst, jaké byly strasti při vzniku námi milované Literární ka-
várny či jaký má názor na kulturní dění v Českých Budějovicích její majitelka, paní Eliška 
Štepánová. Na úvodní rozhovor navazují ještě další povídání, namátkou o rugby nebo 
beat generation.
 I když se zdá, že je léto nenávratně pryč, ptám se, proč si jej ještě na chvíli nepřipome-
nout? Ani naši redaktoři v létě nezaháleli a procestovali kus světa. To nejlepší jsme pro vás 
sepsali do pár článků. Pro všechny světoběžníky doporučuji cestopis o Sardinii na sedmé 
straně. O pár řádků výše pak nepřehlédněte příručku správného workcampera.
 Závěrem bychom vás rádi pozvali na lidskoprávní festival Mimomísu, pořadaný Mar-
kétou Málkovou z Kredance, koncert zbožňované kapely - The Feud. Přesně té, která vloni 
vystoupila na Budějovickém Majálesu nebo vskutku našlapaný podzim v Café Klubu Sla-
vie a celý rok v Jihočeském divadle.

Příjemné čtení, nejen při pobytu na toaletě, přeje,
Jakub Axman

Není to tak dávno, co jsme měli možnost 
zúčastnit se festivalu Město lidem / lidé 
městu. Krajinská zezelenala, památky 
svítily barvami všech odstínů. A  vůbec 
celý program byl doslova k  prasknutí. 
Mohli jste vidět třeba i  známé divadlo 
Continuo přímo v ulicích města!
 I ti a mnozí další se představí na fes-
tivalu Mimomísu, který je součástí 
čtvrtého ročníku festivalu Město v  po-
hybu. Ve dnech 8. - 10. 11. se můžeme 
těšit na  představení současného tan-
ce, pohybového divadla  a  nejen toho 
na neobvyklých místech. Letošní ročník 
je totiž unikátní! Zaměřuje se hlavně 
na experimentální tvorbu. 
 „Podtitulek celého festivalu zní – 
prostory těla, prostory místa. Myšlenka, 
která se zabývá polemikou mezi vzta-
hem člověka a prostorem a naopak. Jak 
ovlivňuje prostředí, ve  kterém žijeme, 
nás a jak naše chování naopak prostře-
dí, jehož jsme součástí? Vzniká mezi lid-
mi a prostorem určitý dialog?“ osvětluje 
tématiku letošního ročníku dramatur-
gyně festivalu Markéta Málková.
 Samotné zahájení proběhne v  ga-
lerii Dům Umění, kde po  celou dobu 
festivalu bude probíhat výstava - A nyní 
ANSAMBL!!! Autorem je Miroslav Šik, 
který patří mezi nejrespektovanější ar-
chitekty současné mezinárodní scény. 
I  on se dotýká tématu festivalu svojí 
architekturou, která by dle něj měla být 
v souladu se svým okolím, bez vnějších 
efektů, z běžných materiálů. 
 Dále uvidíte slíbená taneční před-
stavení známých tanečníků - Jara Viňar-
ského (SK), Matthewa Rogerse (USA), 
Soni Ferenčíkovou (SK) a  Marka Men-
šíka (CZ). Nemůžeme zapomenout ani 
na Palo Kršiaka (SK) a  Janu Vránu (CZ), 
a  jejich projekt Princ, princezna. Tančit 
se bude nejen na náměstí, v Kredance, 
ale i na statku divadla Continua, kde vy-
stoupí například Animal Inside nebo již 
zmínění Jaro Viňarský a Marek Menšík.
 Experimentovat se ovšem nebude 

jenom s  tancem. Program bude do-
plněn přednáškami CBArchitektury 
a po prezentacemi site specific projek-
tu ObyvMě – obývej město, se ani ta-
neční nenadšenci nebudou cítit mimo 

mísu.  O  spokojenost s  kulturním dě-
ním v  tyto podzimní dny bude posta-
ráno.

Text: Anna Kárníková
Foto: Kredance

Pokud to ještě nevíte, což by mě sa-
motného velmi překvapilo, je Měsíc 
ve  dne domem, kde sídlí Literární 
kavárna, galerie... a  také oficiálně re-
dakce našeho občasníku. Jeho maji-
telkou je Eliška Štěpánová, která je též 
spolumajitelkou reklamní agentury eF 
a především mecenáškou řady kultur-
ních aktivit, včetně té naší, Vednemě-
síčníkové. 

Vzhledem k  tomu, že je Literární ka-
várna prostor, kam chodí již několi-
kátá generace studentů, mohla byste 
nám prozradit, jak vás napadlo otevřít 
tady takovou kavárnu?
 V době, kdy jsem studovala na teh-
dejším Gymnáziu Karla Šatala (dnes 
Gymnázium J. V. Jirsíka - pozn. red.), 
vždycky jsem si přála být povoláním ka-

várenská povalečka a zároveň mít gale-
rii. V té době tady nebyly žádné kavárny, 
tak jsme chodili do hospody za rohem 
školy. Po  škole jsem sice šla studovat 
chemii, ale poté kolem roku 2000, když 
jsem si vydělala nějaké peníze, začala 
znovu uvažovat o mém dávném snu.
Koupila jste si tedy dům v  Nové ulici, 
maličko ho upravila a  kavárna byla 
na světě?
  (smích) Ne, ne... vyhlédla jsem si 
tento dům, což byla taková velká rui-
na. Město, po  nějakých tahanicích 
o  pozemky, vyhlásilo již třetí aukci, 
tzv. obálkovou metodou. Dala jsem 
do toho všechny peníze, co jsem tehdy 
měla, a za milión jsem ho vyhrála. Když 
jsem poté celý dům poprvé prošla, bylo 
mi jasné, že jej nemohu zbourat. A tak 
jsem se pustila do postupné a spontán-
ní, svépomocí provedené rekonstrukce. 
Třeba zeď, která tu teď je, vznikla velmi 
náhodně. Když jsme z ní oklepali omít-
ku, tak již nebyly peníze na  celé nové 
stěny, a tak jsme je nechali takhle.
Co se vám vybaví, když přijdete do Li-
terární kavárny, sednete si a  dáte si 
kávu?
  (úsměv) Tak samozřejmě mám na to 
spoustu vzpomínek. Od těch dřevních, 
když jsem tady v  zimě, mrazu sama 
oklepávala zeď (která zůstala v  LK až 
do dnes), ale pak také mnoho různých 
setkání. Když se v  Literární kavárně 
konala nějaká akce, která poté přešla 
v  příjemné posezení. Například čtení 
a  následné povídání s  Magorem (Ivan 
Magor Jirous - pozn. red.). Bohužel 
posledních pět, šest let jsem se tomu 
z  osobních důvodů nemohla moc vě-
novat.

Kulturně o kultuře 
v Českých Budějovicích

MiMoMísu festival experimentálního 
tance se blíží!

Foto: Lucie Sikorová

pokračování na str. 2
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Co nejkulturnějšího jste 
kdy stvořili na záchodech?

No mohl bych říct, že leda tak hov-
no, ale to by byl dost laciný vtípek. 
Navíc záchod není jenom to místo, 
kam musí všichni a kde jsme si rov-
ni. Je to místnost plná inspirace, kde 
se válejí nápady v  každém koutě, 
i když to přes zápach moči nebo 
dezinfekce (záleží na druhu WC) 
není vždy poznat. Ale protože na 
záchodě mě spíše přepadají právě 
geniální nápady, jejichž realizaci od-
kládám pro svoje budoucí já, tak to 
nejkulturnější, co skutečně vzniklo 
mojí rukou při sezení na míse, bude 
zřejmě tahle anketa.

Tomáš Erhart

Jde-li o kulturu na toaletách, bývám 
spíše jejím konzumentem než-li ak-
tivním tvůrcem. Na mysli mi rozhod-
ně vytanou legendární texty z pán-
ských záchodků v  literární kavárně. 
Nejeden z  nich je spjat s  osobou 
našeho redakčního poradce. Musím 
ale říci, že jsem raději, mohu-li si od-
běhnout někam do lesa, než když se 
musím zavírat do malé místnůstky. 
Před člověkem se tehdy otevírají ne-
tušené obzory a mít po ruce nejen 
papír, ale i barvy a štětce, možná by 
z toho vznikla i zajímavá krajinka.

Michal Kubala

Jednou jsem se dostala do druhého 
levelu v tenise na mém stařičkém 
T630. Už se mi to nikdy znovu ne-
podařilo.

Karolína Zikešová

S  filmem si České Budějovice spoju-
je jen málokdo. Přesto si Jiří Mádl pro 
svůj režisérský debut Pojedeme k moři 
vybral právě své rodné město. Film, 
ke  kterému napsal i  scénář, se natáčel 
v  létě v  Budějovicích. Zde se také pře-
vážná část filmu odehrává.
 „Vůbec jsem neuvažoval, že by se to-
čilo někde jinde, protože děj filmu jsem 
při psaní scénáře zasadil přímo do Čes-
kých Budějovic,“  uvedl Mádl. 
 České Budějovice opravdu neplatí 
za  vyhledávanou filmovou lokaci. Ze 
zahraničních filmů se naposledy mih-
ly v  americkém hororu Hostel II z  roku 
2007, avšak ani čeští filmaři si tu zrovna 
dveře nepodávají. Momenty slávy Bu-
dějovice zažily ve  filmech jako Posluš-
ně hlásím či komedii Drahé tety a  já, 
jinak se město objevuje ve  filmu jen 
sporadicky. Navíc jde většinou o  sním-
ky nejméně 40 let staré, nebo   takové, 
kde slouží město pouze jako na  jedna 
z mnoha blíže nespecifikovaných kulis. 
To v případě Pojedeme k moři neplatí.
„Většina filmu se odehrává v  Budějovi-
cích – v  současnosti je film ve  střižně, 
ale z  94 minut, co zatím máme, se jen 
zhruba 30 vteřin odehrává jinde než 
tady. Dokonce tam z úst jedné z postav 
zazní věta ‚Žijeme v  krásném historic-
kém městě České Budějovice‘,“ vysvětlil 
Jiří Mádl. 
 Snímek Pojedeme k moři vypráví pří-
běh desetiletého Tomáše, který dostane 
k  narozeninám kameru a  rozhodne se 
natočit film o  své rodině. Skrze objek-
tiv představuje postupně své příbuzné 

a kamarády, během natáčení narazí ov-
šem i na pár záhad a rodinných tajem-
ství.
 Vedle dětských herců se ve  filmu 

objeví např. Ondřej Vetchý, Lucie Trmí-
ková, Miroslav Táborský, ale i herci z Ji-
hočeského divadla. Premiéra Pojedeme 
k  moři je naplánována na  březen roku 

2014 a v Českých Budějovicích se chystá 
speciální uvedení.

Text: Kateřina Šimková
Foto: Bio Illusion, s.r.o.

Máte teď nějakou vizi s  Měsícem 
ve  dne? Myslím jak s  kavárnou, tak 
i galerií nahoře?
 Určitě chci, aby tam galerie zůstala, 
a vzhledem k  tomu, že jsem již, řekně-
me, zregenerovaná, chtěla bych to tam 
trochu rozjet. Moje vize byla a je taková, 
že chci, aby to bylo místo, kde se budou 
setkávat lidé. A jak v galerii, tak v kavár-
ně dávám ráda prostor mladým lidem. 
Ale samozřejmě je to všechno o lidech, 
ne jen o mně...
Vlastníte prostor, kde se konají kul-
turní akce, nemohu se nezeptat: Co si 
myslíte o  současném kulturním dění 
v Budějovicích?
 To je pro mě velmi bolestná věc, 
spokojená s  tím nejsem. Myslím si, že 
se tady absolutně nepodařila jedna věc. 
Myslím tím, že je tu vždy jedna něja-
ká skupina, která kulturní dění uchopí 
a  je velmi preferovaná a podporovaná. 
A ostatní aktivity se nepodporují vůbec.
Máte na mysli někoho konkrétního?
 Ne, to vůbec. Samozřejmě se ta sku-
pina postupně vždycky mění... Já vím, 
že těch pokusů tady něco změnit bylo 
několik, ale přijde mi, že o tom vždycky 
diskutují ti samí lidé. A proto se to nikdy 
moc nepovedlo. Když se každý rok po-
díváte na to, kdo získal granty, tak jsou 
to pořád ti samí a ty stejné prostory. 
Přijde vám, že je špatně nastavený sys-
tém rozdělování městských dotací?
 Nevidím tu moc koncepci, spíš to vi-
dím jako věc osobních vazeb. Můj názor 
je, když je někdo v  pronájmu v  měst-
ských prostorách, tak už tu podporu do-
stane tím, že funguje právě v městských 
prostorách. Protože město je vstřícnější 
než nějaký soukromý majitel. Nechá-
pejte to jako stížnost, o žádné podpory 
ani nežádám. Ale na začátku jsem třeba 
měla snahu se do toho nějak zapojit, ale 
po dvou, třech sezeních mě to naprosto 
otrávilo.
Ale co se týče kulturního vyžití, tak si 
jako Budějčáci nemáme na  co stěžo-
vat, nemyslíte? Vzpomeňme na  vý-

stavy v  AJG, Domě umění, koncerty 
v Highway61 nebo Slavii nebo takové 
festivaly jako Budějovický Majáles 
a South Bohemia Jazz Fest.
 Ano, ano. Je tu spousta skvělých 
akcí, které ovšem město neumí využít. 
V  Budějovicích je ohromný potenciál, 
ale nikdo s  ním dál nepracuje. Ovšem 
takové akce, o  kterých jste mluvil, tak 
jsou spíš pro lidi pod 30 let... moc si 
nedovedu představit, že se tam potkají 
lidé, kterým je 25 a 45.
Třeba letos mi přišlo, že se nám již 
na Majálesu povedlo program přizpů-
sobit i  starším lidem nebo rodinám 
s dětmi, viz. dětský den.
 Máte pravdu, nemohu než souhla-
sit. Přijde mi, že Budějovický Majáles je 
opravdu dobrý. A letos ta koncepce byla 
moc hezká. Myslím si, že je to nejlepší 
akce, která tady během roku je. A to bez 
diskuzí.
Jaká se vám vybaví nejlepší akce, 
na které jste v posledním roce byla?
 Tady v Budějovicích? No, já nevím... 
mně se zdá nejlepší Majáles. Letos bylo 
počasí bohužel horší, ale i tak se to po-
vedlo, ne? A jinak jsem v poslední době 
nadšená z Jihočeského divadla, které se 
dostalo také na skvělou úroveň. 
A v celé republice?
 Momentálně byl nejlepší koncert Pet-
ra Gabriela, což je celé moje mládí. Tak 
ten jsem si náramně užila. (Petr Gabriel 
vystoupil v Praze 10. října - pozn. red.)
Viděla jste někde jinde v  republice 
něco, co byste ráda měla, viděla i u nás 
v Českých Budějovicích?
 Mně se moc líbí koncept Meet Fac-
tory v Praze. Opravdu... když můžu, tak 
tam jdu. A  to si myslím, že tady chybí. 
Místo, kde by se dalo hrát divadlo, po-
řádat výstavy, koncerty, může tam být 
ateliér a  různé dílny. Místo, kde by se 
pořád něco dělo. Myslím si, že takové 
alternativní prostory tady chybí, ale fakt 
je to o tom konceptu.

Text: Jakub Axman
Foto: Kristýna Padrtová

Kulturně o kultuře v Českých Budějovicích

Fanoušci elektro-rockové hudby si můžou mnout ruce, neboť je-
jich usilovné prosby byly vyslyšeny a  do  Českých Budějovic se 
po  roce a  půl vrací britští The Feud. Skupina si v  České republi-
ce zahrála poprvé v  roce 2010 na  festivalu Rock for People, kde 
vystupovala po boku kapel jako The Prodigy, The Subways nebo 
Muse. Budějičáci si tyto tři nadějné hudebníky poslechli v květnu 
2012 v rámci hlavního programu Budějovického Majálesu a orga-
nizátoři od té doby nepřestali dostávat zoufalé e-maily a zprávy, 
ve kterých je studenti prosili, aby kapelu uvedli i v dalších letech.
 Letos „fjůdi“ vystoupí 9. listopadu od 20:00 v kulturním domě 
Slavie a prý se již nemohou dočkat. Jako předkapely se představí 
VEES a Lex Barker. Rozhodně půjde o koncert, který by byla škoda 
propásnout.

Text: Karolína Zikešová 
Foto: Jan Junek

The Feud 

Budějovice míří na stříbrné 
plátno ve filmu Jiřího mádla

pokračování ze str. 1
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Jednou jsem za značně neobvyk-
lé situace, s blížící se uzávěrkou na 
paměti (ač společensky unavené 
paměti), s tužkou v ruce a papírem 
na koleni na onom místě stvořil En-
trée. A to že celé. Jinak (či snad od té 
doby) ze zásady na záchodech kul-
turně netvořím.

Petr Kuthan

Jelikož toaleta je pro mě jedním 
z  posledních míst odpočinku a ni-
kým nerušeného klidu, je jen logic-
ké, že právě v oné místnůstce je můj 
kreativní duch nejproduktivnější. 
Ale co nejkulturnějšího jsem zde 
kdy stvořila? Těžko říct, na našem 
záchodě už toho vzniklo tolik - od 
nespočtu slohovek až po článek do 
Vedneměsíčníku.

Kateřina Šimková

Řekla bych, že když jsem si musela 
odběhnout od hraní na kytaru, už 
mě na záchodě napadl nejeden riff. 
Ne vždycky se písničky skládají dů-
stojně.

Markéta Dadáková

Ragby, které vzniklo v  Anglii během 
19. století, není v  České republice 
zrovna obvyklým sportem. Ani Jakub 
Strejček, nynější člen rady klubu Ru-
gby Club České Budějovice, do  svých 
šestnácti let o  tomto sportu nevěděl. 
Až když v  roce 2011 vysílala Česká 
televize několik utkání z  mistrovství 
světa na  Novém Zélandě, do  ragby 
se zamiloval. Jeho rodiče byli proti, 
ale i přes jejich zákaz vyrazil spolu se 
svým kamarádem Matyášem Taube-
rem na první trénink.

Kubo, jaké předpoklady musí člověk 
mít, aby mohl ragby hrát?
 Mottem ragby je, že ho může hrát 
každý, a podle mě to platí. Samozřejmě 
je velkou výhodou vynikat rychlostí, 
výškou, silou v  nohách nebo zkrátka 
něčím. Ale i naprosto průměrný člověk 
může být skvělým hráčem.
S čím musí ragbista počítat? Můžou ho 
hrát i holky?
 Ragby je tvrdý sport a někdy se už 
něco semele. Nějakou tu odřeninu mám 
sice po  každém zápase, modřiny jsou 
spíš pravidlo než výjimka, ale zlomenin 
je velmi málo. Víc hrozí natažení něja-
kého svalu. Tomu ale předcházíme roz-
cvičkami před i po tréninku. Já jsem ješ-
tě celkem střízlík, a i přesto ragby hraju 
s obrovskou chutí. No a samozřejmě že 
můžou hrát i holky, máme ženský tým, 
který se momentálně zdárně rozrůstá. 
A  žádná z  nich si na  nějakou surovost 
nestěžovala.

Co patří k vybavení? Je nákladné si to 
pořídit?
 Jediné, co opravdu potřebujete, je 
chránič zubů. Chycení za hlavu a krk je 
sice zakázáno a  trestáno, ale občas se 
praštíte, ani nevíte jak, a  to se pak ten 
chránič hodí. Jinak jsou náklady mini-
mální. Potřebujete samozřejmě kopač-
ky, ale tím to končí. Existují ještě dva 
druhy povolené ochrany, a  to helma 
a vesta. Jedná se ovšem o „Čechovskou“ 
helmu a  vesta je jen polstrovaný ná-
tělník. Rozhodně ale nic moc drahého 
a spousta hráčů hraje bez toho.
Jak často trénujete? Jak trénink pro-
bíhá?
 Kdo ragby nezná, tak neuvěří, ale je 
to neskutečně složitý sport plný kom-
plikovaných pravidel, takže vždy je co 
trénovat. Problémy se občas vyskytují 
v  docházce, protože jsme různorodá 
směsice studentů středních a  vyso-
kých škol, pracujících dospělých nebo 
i  tátů od rodin, a  tak dost často někdo 
nemůže. Proto neustále přijímáme 
nové zájemce.Tréninky jsou dvakrát 
týdně v  pondělí a  ve  středu od  17 ho-
din na hřišti TJ Vltava u ZŠ Bezdrevská. 
Pokud by se mezi čtenáři našel kdoko-
li, kdo by měl zájem o ragby, může nás 
kontaktovat přes náš facebook nebo 
mail uvedený na stránkách klubu.
Hrajete i zápasy?
 Ragby Club České Budějovice exis-
tuje přes dva roky a právě jsme vstoupili 
do  druhé sezony. Hrajeme II. ligu, což 
je třetí nejvyšší soutěž (a také nejnižší). 

Jezdíme převážně do  Prahy, ale mimo 
jiné také do Sedlčan nebo Rakovníka. Já 
osobně už jsem si ale zahrál i v Ostravě, 
Polsku, Anglii nebo Francii.
Právě jsi se toho maličko dotkl, mimo 
budějovického klubu hraječ také v re-
prezetnaci. Jak dlouho jsi již v  týmu? 
Chtěl by ses ragby věnovat i nadále?
 Do reprezentace (tenkrát U17) jsem 
se dostal díky letnímu kempu v  srpnu 
2012. Jel jsem se něco přiučit a asi tře-
tinu kluků z  kempu si vybírali trenéři 
reprezentace na další spolupráci. Takže 
jsem vlastně po roce od chvíle, kdy jsem 
přišel na  první trénink, jel na  meziná-
rodní turnaj do Polska. Za národní tým 
do sedmnácti a osmnácti let jsem si za-
hrál celkově v šesti zápasech, z toho ov-
šem pouze v jediném jako člen základní 
sestavy. Hrát ale v  Newcastlu v  Anglii 
a  v  Grenoblu ve  Francii na  mistrovství 
Evropy pro mě byl nesmírný úspěch 
a  obrovská zkušenost. Rozhodně bych 
chtěl hrát ragby, až budu na vysoké ško-
le. Jestli dostanu šanci třeba v reprezen-

taci U20 za rok nebo snad ještě dál, to už 
je otázka.
Jak to zvládáš skloubit se školou?
 V  době, kdy finišovala příprava 
na  mistrovství světa - v  březnu 2013, 
jsem toho měl trochu moc. Ale jinak si 
myslím, že hrát za klub je pro studenta 
dobře časově zvladatelné, a  to i  když 
musíte kousek dojíždět, jako třeba já.
Nakonec otázka laika – jaký je rozdíl 
mezi ragby a americkým fotbalem?
 Hlavní rozdíl je na  samotném hrá-
či. Americký fotbalista má na sobě tvr-
dé chrániče ramen, hrudníku, stehen 
i holení a  také má přilbu na hlavě. Nic 
z  toho ragbista nemá. V  americkém 
fotbale můžete jakkoliv, kdykoliv a ko-
hokoliv zastavit a  jakmile leží na zemi, 
hra je pozastavena. V  ragby můžete 
zastavit pouze rukama a rameny hráče 
s míčem. Myslím si, že ragby je zábav-
nějším sportem s  úžasným smyslem 
pro fair-play.

Text: Martina Mašková
Foto: archiv Rugby Club ČB

Bla bla nevolím. Kampaň, která před tě-
mito volbami uspěla u veřejnosti stejně 
jako v minulých volbách ta kroužkovací. 
I  politici se před aktivními lidmi – rádi 
je nazývají posměšně „aktivisti“ – mají 
na  pozoru. Iniciativě Rekonstrukce 
státu, která za  celou kampaní stojí, se 
k podpoře osmi klíčových protikorupč-
ních zákonů „u psalo“ 1500 kandidátů 
do  poslanecké sněmovny z  celkové-
ho počtu 5923. Jednalo se v  podstatě 
o  kandidáty napříč politickým spekt-
rem. Šest z osmi stran s šancí na vstup 
do sněmovny navíc podpořilo oficiálně 
většinu zákonů. 
 Rekonstrukce státu se už od břez-
na snaží prosadit devět protikorupč-
ních zákonů. Korupce totiž vede k sys-
témovému rozkrádání státu, podle 
střízlivého odhadu NERVu nás připra-
vuje ročně o 64 miliard korun, zároveň 
ale – a  to je podstatnější – narušuje 
důvěru občanů ve  funkčnost demo-
kratického právního státu a vede k cel-
kové frustraci z  politiky, Václav Havel 
to kdysi označil za  „blbou náladu“. 
V minulém funkčním období sněmov-
ny snad nebylo strany, která by právě 
boj s  korupcí neměla ve  svém pro-
gramu, zůstalo však u  nenaplněných 

slibů. Rekonstrukce státu se rozhodla 
využít právě tento nenaplněný „záva-
zek“ politických stran a  pěkně jim ho 
před volbami naservírovat. A  nikoli 
v  podobě vágních proklamací, ale 
vyjádřený 43 konkrétními paramet-
ry osmi navrhovaných zákonů. ČSSD, 
ANO a Strana zelených se shodli na 40 
parametrech protikorupčních zákonů, 
KDU-ČSL na  38, TOP 09 na  35, KSČM 
na 34 a SPOZ na 17, ODS dotazník ne-
vyplnila. Kampaň však svými podpisy 
podpořili jednotliví krajští lídři i desít-
ky kandidátů. Největší počet nasbírala 
Rekonstrukce státu u TOP 09, konkrét-
ně 191 podpisů kandidátů, na protipó-
lu figuruje Hlavu vzhůru s 15 podpisy.
 A  proč se inciativa zaměřila zrovna 
na  kandidáty na  poslance?  „Usilujeme 
o  to, aby se do  sněmovny dostalo 101 
poslanců, kteří se zavázali protikorupč-
ní zákony prosadit.  Budoucí poslance 
budeme sledovat, jak hlasují a  před 
příštími volbami informovat o těch, kdo 
závazek nedodrželi,“ vysvětlil manažer 
projektu Rekonstrukce státu (a  bývalý 
šéfredaktor našeho časopisu) Jiří Bou-
dal. Tak se nechme překvapit…

Text: Martin Volný
Foto:  archiv Rekonstrukce státu

ragby 
– sport se smyslem pro fair play 

už žádné vágní sliby o boji proti 
korupci, to je Bla bla nevolím

Našlápnutý podzim 
v CK Slavie
Café Klub Slavie za nedlouho oslaví své druhé narozeniny. Dalo by se 
říci, že k tomuto výročí si dramaturgie dala za cíl přivést to nejlepší, 
co lze na klubové scéně v Česku slyšet. Tento pozoruhodný maraton 
tří velkých kapel odstartovali minulý pátek MIG21, následují je 15. 
listopadu funky-rockoví J.A.R. a na závěr přijede 4. prosince Dan Bár-
ta a Illustratosphera. „Na vánočním večírku s tradičními smaženými 
kapry a vánočním programem 21. 12. oslavíme druhé výročí otevře-
ní klubu, jako předčasný dárek jsme si nadělili koncert legendární 
kapely J.A.R., který si hodláme naplno užít a podělit se o jedinečný 
klubový moment se všemi návštěvníky.” dodává David Matějiček, je-
den ze zakladatelů klubu. Na závěr by bylo záhodné nezapomenout 
upozornit na  aplikaci pro chytré telefony a  tablety, kterou si v CK 
Slavii připravili jako první klub v Českých Budějovicích. Již nebudete 
potřebovat papírové prográmky, vstupenky ani slevové kupóny. Tak 
na některém z podzimních koncertů na viděnnou.

Text: Jakub Axman
Foto: archiv CK Slávie
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Alšova jihočeská galerie 
- Wortnerův dům
U Černé věže 22
24. 10. - 8. 12. 
Xénia Hoofmeistrová

Dům umění
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
17. 10. – 17. 11. 
Miroslav Šik – A nyní ANSAMBL!!!

Galerie Nahoře
DK Metropol, Senovážné nám. 2
23. 10. - 29. 11. 
MIKROSVĚT III – výstava české 
vědecké fotografie

Měsíc ve dne
Nová ulice 3
10.10. - 7.11. 
Trkne Vás to – David P Haslam

Komorní galerie u Schelů
Panská 7
21. 10. – 23. 11. 
Návraty do Bretaně

Galerie Pod kamennou žábou
Piaristické náměstí 2
24. 09. - 31. 10. 
Sochařina není (jen) dřina

Program 
Budějovických galerií

Josef rauvolf, významný 
překladatel beat generati-
on, vypráví o svých začát-
cích, překladech a o tom, 
jak se setkal s Williamem 
Burroughsem a allenem 
ginsbergem.

Jak jste se dostal k překladatelství?
 K  překládání jsem se dostal, dalo 
by se říct, náhodou. Nebylo to tak, že 

bych si vyvolil být překladatelem, zača-
lo to tím, že jsem si čas od času přeložil 
nějaký ten článek v  cizím hudebním 
časopise. Potom nějaké texty písniček, 
co se mi líbily, abych to mohl ukazovat 
holkám, a čas od času jsem přeložil také 
nějakou básničku. No a v té době jsem 
narazil na  Charlese Bukowského, který 
mě oslovoval, a tak jsem napsal na na-
kladatelství do Ameriky, co ho vydávalo, 
že jsem tady z té Asie a že bych rád něco 
přeložil. No a co se nestalo, přišla mi kra-
bice a v ní bylo asi patnáct knih. Z toho 
asi tři čtyři prózy a zbytek poezie.
A to Vám poslali jen tak?
 Oni to měli zřejmě jako recenzní 

výtisky. Stejně asi tušili, že to tady nevy-
jde, ale bylo jim nejspíš sympatické, že 
se o to někdo odsud zajímá.
 O  Burroughsovi jsem se dozvěděl 
okolo roku 1977. Věděl jsem o něm jen 
něco málo z esejí Jana Zábrany, kde se 
zmiňoval o  Nahém obědě, a  už tehdy 
jsem si říkal, že si to musím přečíst. Tu 
knihu nebylo vůbec lehké sehnat, to za-
prvé, a zadruhé moje znalosti angličtiny 
také nebyly nijak slavné, nejspíše bych 
skončil u nadpisu. I přes to jsem sebejis-
tě tvrdil, že si tu knížku jednou přečtu.
 Pak mi v přibližně roce 1986 nějaká 
holka, co studovala angličtinu, řekla, že 
má dvě knížky od  Burroughse, Feťáka 
a Nahý oběd. Tak jsem si je od ní půjčil - 
a nikdy nevrátil. Vrhnul jsem se na Nahý 
oběd a přečetl jsem ho, jak se říká, jed-
ním dechem a okamžitě jsem začal číst 
znova.
A  tak jsem si jednou řekl, že zkusím 
přeložit první stránku. Poslední věta 
ale nekončila a  přecházela na  stránku 
druhou... Tak jsem obrátil a dokončil od-
stavec. Pak jsem dokončil další odstavec 
a ještě další a najednou jsem měl celou 
knížku hotovou.
 V  té době jsem přeložil také Feťá-
ka a staré šumavské pohádky ze sto let 
starých německých časopisů. To se mi 
líbilo, ty pohádky jsou drsné, jako celá 
Šumava.
Na které své překlady jste nejpyšnější?
 Na  Nahý oběd samozřejmě, pak 
také Nova Express od  Burroughse, 

Jak vypálit Chrome - sbírka povídek 
od Williama Gibsona, Poslední odbočka 
na Brooklyn od Huberta Selbyho, a pak 
Vize Codyho od Jacka Kerouacka.
 To jsem dělal opravdu roky, bylo 
to nejlepší, co Kerouac napsal. I  Allen 
Ginsberg mi kdysi řekl: „Hele Josef, to-
hle je to úplně nejlepší, co napsal, lepší 
než Na cestě a všechny jeho knížky.“ Ale 
překládat to, byla hrůza. Pomohl mi re-
daktor Vítek Penkala, který se s tím také 
hodně natrápil. Koneckonců o  tom, že 
to byl dobrý překlad, svědčí taky to, že 
jsem získal Cenu Josefa Jungmanna 
za  nejlepší překlad roku 2011. Toho si 
strašně vážím, protože tu cenu udělu-
je komise, která je složená ze samých 
překladatelů – a  překladatelů opravdu 
špičkových, kteří se nenechají ničím 
oblbnout.
Zmínil jste se o  tom, že jste se znal 
s Ginsbergem…
 S  Ginsbergem jsem se setkal moc-
krát, bydlíval jsem u  něj v  New Yorku, 
a  Burroughse jsem poznal taky. Strávil 
jsem u  něj dva dny a  bylo to úžasné 
setkání, o kterém se těžko mluví. Těžko 
to budu popisovat, prostě jsme seděli 
u stolu a povídali si...  Bylo to skvělé, spl-
něný sen.
 Lidí, co se s  ním chtěli setkat, mu-
selo být mraky. Návštěvám se vyhýbal, 
takže už to, že mě pozval, abych ho na-
vštívil, byla obrovská pocta.

Text: David Bláha
Foto: Tomáš Krist

Jihočeský univerzitní orchestr 
vznikl v  roce 2010 na  Katedře 
hudební výchovy Pedagogic-
ké fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Začátky 
nebyly zrovna jednoduché, pro-
tože se na  první zkoušku dosta-
vilo deset flétnistek, dva hráči 
na smyčce a jeden na baskřídlov-
ku. A to je jako málo? Nebo moc? 
Nebo co na  tom nebylo jedno-
duché? Ovšem dnes, po  třech 
letech, repertoár Jihočeského 
univerzitního orchestru hraje 
jak klasickou hudbu, tak hudbu 
filmovou, taneční i populární.
 V tomto akademickém roce je 
orchestr veden taktovkou Jana 
Meisla, který ho zamýšlí výrazně 
rozšířit o  dechovou a  rytmickou 
sekci až na  tzv. big band, tedy 
orchestr jazzové a  populární  
hudby. 

Pane Meisle, kde se zrodil nápad zalo-
žit orchestr?
 Orchestr vznikl z popudu stávajícího 
člena, klarinetisty Davida Přibyla, který 
po návratu z Prahy, kde studoval na Vy-
soké škole ekonomické (VŠE), přemýš-
lel, jak uplatnit své umělecké ambice. 
Inspiroval se zkušeností se vznikem or-
chestru VŠE v Praze, u jehož zrodu bylo 
prohlášení tehdejší rektorky: „Když už 
i ČVUT má svůj orchestr, tak ‚ekonomka‘ 
nezůstane pozadu!“ 
Jak často se scházíte? 
 Zkoušky budou probíhat jednou nebo 
dvakrát týdně, v  úterý nebo ve  čtvrtek 
po 18 hodině, celkový objem je vyhrazen 
třemi vyučovacími hodinami, tedy 2 ho-
diny a 15 minut celkového času.
Mohou k  vám chodit i  studenti střed-
ních škol, nebo jste omezeni jen 
na studenty JU?
 Členem orchestru se může stát kdo-
koliv, kdo má zájem o působení v něm, 
ať už jde přímo o studenty JU nebo ji-

ných typů škol či pracujících, kteří mají 
své studium ukončené.
Je orchestr volnočasovou aktivitou, 
nebo se počítá jako školní předmět?
 Hra v  orchestru je pro studenty, 
kteří si ji zapíší jako volitelný předmět, 
příjemnou povinností, za  kterou navíc 
obdrží 3 kredity do kreditního studijní-
ho systému. Pro ostatní členy je to pak 
opravdu volnočasová aktivita.
Sháníte nové členy. Jak Vás mohou 
kontaktovat?
 Ano, provádíme nábor nových čle-
nů i vzhledem k záměru rozšířit stávající 
symfonický orchestr na bigband. Kontakt 
najdou na našich webových stránkách.
Není v  21. století pro mladé lidi, stu-
denty, „nemoderní“ hrát v  orchestru? 
Na co byste je nalákal?
 Myslím si, že naopak v  současném 
„individualistickém“ světě je nedosta-
tek příležitostí společně něco tvořit, 
táhnout za  jeden provaz. Hraním v  or-
chestru projevíte svou individualitu, ale 

především vložíte energii do společné-
ho díla. Repertoárově se chceme přiblí-
žit mladé generaci i  rozšířením palety 
o díla populární, jazzové, rockové, mu-
zikálové a filmové hudby.
Co považujete za svůj největší úspěch? 
 Za  největší úspěch bych prozatím 
označil loňský adventní koncert v Aule 
JU, kdy jsme byli schopni nacvičit a za-
hrát celovečerní koncert s obtížným re-
pertoárem.m.
 Může si vás poslechnout i široká veřej-
nost, nebo hrajete jen pro radost? 
 Na konci každého semestru zúro-
číme naše snažení vždy několika kon-
certy – v  zimním semestru především 
v období adventu, na jaře pak v dubnu 
či květnu na domácí univerzitní půdě 
– v  Aule JU. Příští rok se chceme také 
aktivně zúčastnit několika hudebních 
festivalů.

Text: Martina Mašková
Foto: archiv Jihočeského 

univerzitního orchestru
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„I v našem individualistickém světě je důležité táhnout 
za jeden provaz,“ říká dirigent meisl
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Kresba: Lucie Krausová

Udělal jsi hovínko?Ohlédni se malinko…Je-li záchod podělaný,Vezmi štětku do svých dlaníTrošičku s ní zakmitejHajzlík bude umytejPředseda

(Měsíc ve dne)

Milan Brabec ukecanec
Blbec chcanec pomatenec
Tupec psanec ulepenec
Brzo zemře 
bude tanec

(Měsíc ve dne)

Serte honem
Podle norem
Ruské hovno
Je nám vzorem!

(Měsíc ve dne)

Koalák
Panelák
Naše lesy vyváží kamion

Chrání nás banka union

Noci upije 

Jen naše kolonoskopie

Ou jé

(Měsíc ve dne)

Dívčina v rozpuku
Spáchala sepuku
Ze spodu do břicha
V pokoji u kluků

(Měsíc ve dne)

Po nebi se táhnou mraky, 
vyser se a táhni taky! 

(BIGY)

Věř, bě
ž a dok

ážeš!

Nebo ta
ky ne -

 a upad
neš!

No a? T
ak se z

nova zv
ed-

neš, 

jenom t
ak se v

ítězí!

(BIGY)

Proud moči vždy silný měj
Pak se vždycky utírej
(GJVJ)
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Jihočeské divadlo zbrojí na novou diva-
delní sezonu. Do bitevní vřavy o diváka 
vysílá každá scéna své premiéry.
 Tradičně s největším nasazením no-
vých projektů přichází činohra, v tomto 
roce uvede divadlo dvě a  napřesrok 
další čtyři. „Představil bych především 
tři původní hry, půjde o  světové pre-
miéry. První podzimní premiérou bude 
25. října Advent. Román Jarmily Glase-
rové do  dramatické podoby zpracoval 
Martin Františák. Další dvě zařazujeme 
po  Novém roce. Blackout Martina Gla-
sera a Olgy Šubrtové a novou hru Pet-
ra Zelenky, která teprve na  svůj název 
čeká,“ vybral tři kusy činohry ředitel Ji-
hočeského divadla Jiří Šesták. 
 Čtyři premiéry chystá opera. „Už 
v  29. září jsme uvedli Pucciniho Toscu. 
Připravili jsme ji v  koprodukci s  plzeň-
ským divadlem J. K. Tyla. Zajímavým po-
činem bude 7. prosince komponovaný 
večer Nyní a  navždy a  Sedlák a  kavalír 
hudebního  ředitele opery Maria De 
Rose. Ve  světové premiéře nejprve za-
zní jeho scénická kantáta Nyní a navždy 
pro sóla,  sbor  a  orchestr, do  které je 
zakomponován rovněž balet. Ve druhé 
části večera pak představíme jednoak-
tovou operu Pietra Mascagniho Sedlák 

kavalír, a to v den 150. výročí autorova 
narození. V novém roce představí Jana 
Kališová Bizetovu Carmen,“ přiblížil 
premiéry připravované operou ředitel 
divadla.
 Nové projekty chystá i  balet. „Za-
jímavý bude projekt Kauza Kafka. Jed-
noaktové baletní představení má ztvár-
nit Kafkovo dílo. Připravili jsme ho pro 
pasovské divadlo, ale premiéru bude 
mít 11. listopadu i  v  Jihočeském diva-
dle. Přilákat pozornost může i moderní 
choreografie Jiřího Kyliána, na  kterou 
jsme získali práva. Je součástí baletního 
večera MOZ-ART,“ představil program 
baletu Jiří Šesták.
 Divadelní program však nezapo-

mněl ani na  děti, Malé divadlo chys-
tá šest premiér. „Připravili jsme sci-fi 
komedii, která kombinuje tradiční 
Gulliverovy cesty se Star trekem. Ro-
dinné představení Quijote! jsme připra-
vili pro plenér, chceme s  ním navázat 
na  úspěch Vyhnanců a  vyděděnců, se 
kterými jsme vystupovali řadě letních 
slavností,“ doplnil Jiří Šesták.
 Zkrátka nepřijdou ani studenti, 
zvyklí z minulých let na své středy, kdy 
mohli přijít do divadla bez uzardění jen 
tak v riflích. „Budou pokračovat tradiční 
studentské středy. Na  jejich program 
zařadíme například Advent Jarmily Gla-
serové, který by mohl mít stejný úspěch 
jako nastudování kusu bratří Mrštíků 
v předchozí sezóně,“ dodal ředitel.
 Podstatné změny však čekají diva-
dlo uprostřed sezóny, 1. března opustí 
své místo umělecký šéf činohry Martin 
Glaser a na jeho místo přijde Jana Kali-
šová. „Martin Glaser nastupuje do funk-
ce ředitele ND Brno. Je to vyznamenání 
pro naše divadlo, že ze svých řad vyge-
nerovala osobnost, která se ujme úko-
lu řídit druhou nejvýznamnější českou 
scénu,“ uzavírá Jiří Šesták.

Text: Martin Volný
Foto: Petr Neubert, Jihočeské divadlo

Gravitace, Gravitace 
a ještě jednou 
Gravitace
Podzimní kalendář premiér je letos ne-
obvykle nabitý, takže nebudu chodit 
kolem horké kaše a  rovnou začnu do-
poručovat. 
 Už trailery naznačovaly, že se bude 
jednat o velkou pecku a první recenze 
to radostně potvrzují – Rivalové, živo-
topisný snímek o  pilotech Formule 1 
Jamesovi Huntovi a Nikim Laudovi, sklí-
zejí velký úspěch. A aby ne, tomuto fil-
mu hraje do karet mnoho věcí. Samotný 
příběh rivalství mezi Huntem a Laudou 
je legendární a strhující, režisér Ron Ho-
ward v minulosti dokázal, že životopis-
né snímky opravdu umí (natočil Čistou 
duši a  Apollo 13) a  Chris Hemsworth 
a Daniel Brühl, oba nadějní mladí herci, 
do kina zajisté přitáhnou i mnoho diva-
ček, které by jinak o film ze závodního 
prostředí ani koutkem oka nezavadily. 
Dalším snímkem, který mile překvapu-
je, je Zmizení, napínavý thriller o únosu 
dvou malých dívek. Zmizení je zahra-
ničními kritiky přirovnáváno k takovým 
klasikám žánru jako Sedm, Gone, Baby, 
Gone, nebo Mlčení jehňátek. Áčkové 
hollywoodské hvězdy Hugh Jackman 
a Jake Gyllenhall v rolích zoufalého otce 
a zarputilého detektiva hrají jako o život 
a  pochmurná atmosféra diváka doko-
nale vtáhne do děje. 
 Joseph Gordon-Levitt se do  pově-
domí veřejnosti dostal díky roli v netra-
diční romantické komedii 500 dní se Su-
mmer. Nyní, o čtyři roky později, nabral 
Joseph několik kilo svalové hmoty, zba-
vil se image hodného hocha a  natočil 
neotřelou komedii o tom, jak na pornu 
závislý a sobecký Jon k lásce přišel. Jo-
sephův režijní debut Don Jon boří vy-
pravěčská schémata, překvapuje, baví, 
a i přes závěrečnou moralistickou poin-

tu zanechává více než pozitivní dojem. 
Vedle Levitta, který si ve  svém filmu 
vystřihl rovnou i  hlavní roli, se v  Donu 
Jonovi objeví Scarlett Johansson a Juli-
anne Moore. 
 Bláznivé komedie Soumrak mrt-
vých a Jednotka příliš rychlého nasaze-
ní mají mnoho společného –  hlavního 
představitele Simona Pegga, režiséra 
Edgara Wrighta, hodně britské angličti-
ny a  hodně násilí. Pegg s Wrightem se 
nyní sešli do třetice, aby vytvořili U kon-
ce světa – příběh o  pěti kamarádech, 
kteří chtějí ve svém rodném městě zo-
pakovat takzvaný Pub Crawl ze svého 
mládí a vypít za jediný večer dvanáct piv 
ve  dvanácti hospodách. Když ale běh 

naruší parta mimozemšťanů a  dávná 
láska jednoho z hrdinů, změní se výlet 
po hospodách v boj o holé přežití. V Če-
chách měl snímek být uveden už v létě, 
distributor se ale na poslední chvíli roz-
hodl premiéru zrušit. Pobouření fanouš-
ků nebralo mezí, a tak CinemArt otočil 
a U konce světa opět do seznamu plá-
novaných premiér vrátil. Otázkou ale je, 
jestli budou fanoušci ochotni na film tři 
měsíce po světové premiéře čekat a ne-
obstarají si ho někde jinde. 
 Leonardo DiCaprio a  Martin Scor-
sese – už jen tato dvě jména stačí, aby 
valná většina filmových fanoušků běže-
la do kina jako smyslů zbavená. Tento-
krát z jejich spolupráce vznikl Vlk z Wall 
Streetu, adaptace životopisu Jordana 
Belforta, který na Wall Street ne tak úpl-
ně legálně vydělal miliony dolarů a pak 
si je užíval v  nekonečném kolotoči ko-
kainu, prostitutek, alkoholu a divokých 
večírků, než nastal nevyhnutelný pád. 

Film je neuvěřitelně zábavnou a  mra-
zivou sondou do  dob, kdy Wall Street 
ještě byl symbolem bohatství a luxusu.  
 V  Karlových Varech na  festivalu jsem 
letos měla možnost zhlédnout až neob-
vyklé množství výborných filmů a  ten, 
který považuji za  úplně nejlepší, jde 
na  konci října do  kin. Velká nádhera 
od Paola Sorrentina je nadpozemským 
filmovým zážitkem. Když v  Karlových 
Varech před diváky předstoupil sám 
režisér a  prohlásil, že za  chvíli uvidíme 
dvouapůlhodinový film, který je o všem 
a  o  ničem zároveň, tak jsem skepticky 
zvedala obočí, očekávajíc další nudný 
pseudofilozofický výplod plný nesrozu-
mitelných metafor a nejasných sdělení 
(ano, mluvím o  tobě, Strome života, 
stále mám v živé paměti, jak jsem z tvé 
projekce zoufale prchala). Dostalo se 
mi ale přesného opaku. Velká nádhera 
možná nemá přímočarý děj a  její sdě-
lení každý pochopí jinak, to nic ale ne-
mění na tom, že snímek o Jepovi Gam-
bardellovi, stárnoucím spisovateli, který 
u sebe na střeše pořádá velkolepé večír-
ky pro své přátele z římské smetánky, je 
nádherným rozjímáním o smyslu života, 
o smrti, o kráse a o  lásce. Při sledování 
jsem se několikrát přistihla, že na plátno 
koukám s otevřenou pusou a mám husí 
kůži. Film má obrovské srdce, vizuálně 
je naprosto ohromující a  ve  srovnání 
s párty scénami ve Velké nádheře se krčí 
i takový spektákl jako Velký Gatsby. Hlí-
dejte program Kotvy a nenechte si tuh-
le nádheru ujít. 
 Na závěr úplně to nejlepší. Gravita-
ce, příběh dvou astronautů, kteří po ne-
hodě na  vesmírné stanici zůstanou 
volně plout ve vesmíru a snaží se přežít, 
se sice většině lidí na první pohled zdá 
nezajímavá a předvídatelná, skutečnost 
je ale úplně jiná. Režisér Alfons Cuarón 
Gravitací posunul hranice toho, co je 
ve  tvorbě filmů možné. Pokud budete 
mít jako já alespoň malou možnost vi-
dět tento snímek v  IMAXu, neváhejte 
ani vteřinu. Bez nadsázky se totiž ve ves-
míru sami ocitnete a z kina si odnesete 
neuvěřitelný zážitek. Vizuálně je film 
bezchybný, soundtrack je dokonalý a to 
samé platí i o zvukových efektech. Pří-
běh je tou nejzákladnější survival story, 
to ale filmu vůbec neubírá na efektu, ba 
naopak. Emoce z plátna chvílemi přímo 
tryskají. Sandra Bullock podává nejlepší 
výkon své kariéry a  George Clooney jí 
více než statečně sekunduje. Gravitace 
je přelomový film, u kterého jde přede-
vším o  prožitek. Vyrazte tedy do  kina 
a prožijte si ji. Nebudete litovat. 

Text: Kateřina Dvořáková

Se začátkem školního roku maminky 
opět čelí otázce, co přichystat svým ra-
tolestem ke svačině. Na základních ško-
lách je toto téma jistě velmi aktuální, 
ale věřím, že i mnohý středoškolák zjiš-
ťuje, copak mu kdo přichystal dobrého, 
až ve  chvíli, kdy o  přestávce rozbaluje 
ubrousek.
 Přiznám se, že i  já, ve  svých pěta-
dvaceti letech, poté, co jsem se rozhodl 
přidat k maturitě ještě výuční list, často 
po  ránu v  lednici nacházím svůj „uzlí-
ček s  buchtami“, když vyrážím na  pra-
xi. Mám dojem, že poslední dobou se 

o  zdravé výživě mluví více než dříve, 
ovšem najdou se i  tací, kteří při ob-
kládání chleba přemýšlí nejen o  tom, 
co prospěje jejich potomku, ale také, 
co prospěje zvířatům a  tak nějak cel-
kově i  světu.Tak kupříkladu občanské 
sdružení Otevři oči každoročně v  Pra-
ze pořádá oslavu Veggie Parade, která 
seznamuje širokou veřejnost s principy 
a filozofií veganského a vegetariánské-
ho stravování. U příležitosti Světového 
dne hospodářských zvířat, který připa-
dá na 2. října, připravili také pietní prů-
vod upozorňující na absurdní množství 
zvířat, která jsou ročně lidmi zabita kvů-
li potravě. Na jejich volání, aby se k této 
iniciativě připojila další města, odpo-
věděla studentka Jihočeské univerzity, 

Petra Albertová, a  tak se letos poprvé 
uskutečnil veganský průvod i  v  Čes-
kých Budějovicích. Symbolický pohřeb-
ní obřad se sešel odpoledne v  parku 
Na  Sadech a  prošel centrem města 
na  náměstí Přemysla Otakara II., kde 
jeho účastníci položili květiny a zapálili 
svíčky za  oběti hospodářského chovu. 
Ať už s těmito zvířaty soucítíte či nikoli, 
ať už jste ochotni zcela se vzdát živočiš-
ných produktů, nebo jste neodvolatelní 
masožravci, určitě stojí za to se nad tou-
to problematikou zamyslet. Jak už bylo 
naznačeno, důvodem k tomu může být 

pouhá skutečnost, že částečné nahra-
zení živočišných produktů těmi rost-
linnými bez pochyby prospěje vašemu 
zdraví.  
 Zamýšlet se ale také můžete nad 
udržitelností současné živočišné pro-
dukce z  hlediska důsledků pro životní 
prostředí. Pokud jste někdy vyhodili 
nedojedený řízek, bylo to jistě nepěk-
né nejen vůči zvířátkům, ale zrovna 
tak i  vůči lidem, kteří ve  světě hlado-
ví. Chcete-li se dozvědět více, můžete 
se podívat na  stránky veggie-parade.
cz nebo se spojte s  místními na  face-
booku ve  skupině Veganské pikniky 
České Budějovice.

Text: Michal Kubala
Foto: Zdeněk Venclík

Tosca je více než sto let stará italská 
opera o  přetvářce a  zradě, o  lásce 
i  vraždě a  také o  zoufalství umělce, 
který těsně před popravou prožívá 
v duchu celý svůj život. 
(Režíruje Jan Burian.)

Premiéru scénické kantáty Nyní a na-
vždy a veristické opery Sedlák kava-
lír Jihočeské divadlo naplánovalo 
na  prosinec. V  prvním zmiňovaném 
díle propojí orchestr, sbor i balet JD  
i lidskou lásku a duchovní oddanost. 
Hra Sedlák kavalír pak bude věno-
vána k  150. výročí narození Pietra 
Mascagniho, autora opery, který se 
narodil 7. prosince 1863, tedy v den 
premiéry. (Režie Miloslav Veselý)

V  roce 2014 se diváci mohou těšit 
na  premiéru jedné z  nejčastěji uvá-
děných oper, Carmen, a také na hu-
dební komedii Holka nebo kluk. 

Další „poprvé“ je v  rámci činohry; 
jedná se o  horskou baladu nazva-
nou Advent. Když už se Františka 
smíří s  tím, že zůstane svobodnou 
matkou, potká krásného a bohatého 

sedláka. Ovšem jde o  baladu, tudíž 
ani 25. října, ani v den žádného dal-
šího uvedení díla Františka nemůže 
počítat se šťastným koncem. 
(Režie Martin Františák) 

Premiéru Kauza Kafka bude možno 
zhlédnout 22. listopadu. Jak už ná-
zev napovídá, klíčovým námětem 
je život spisovatele Franze Kafky. 
Nepůjde ovšem o činohru ani o ope-
retu či operu; Kauza Kafka je název 
baletního představení. (Choregrafie, 
režie a dramaturgie Attila Egerházi.)

Pohádka O  jednom malém ježkovi 
zavede poprvé 5. října, i ty nejmen-
ší, diváky do  malířského ateliéru 
pěti klaunů, kde se dozví, jak velký 
a malý ježek naloží se zděděným bo-
hatstvím. (Režie Petr Hašek)

Pro větší diváky, a  to od  deseti let, 
Jihočeské divadlo uvede v listopadu 
sci-fi komedii Gulliver’s Trek. Guliver 
se má sice ženit, ale copak odmítne 
nabídku z vesmírné lodi Enterprise? 
(Režie Zdeněk Jecelín)

Text: Martina Mašková

Světový den 
hospodářských zvířat 

aneb Co ke svačině

V nové divadelní sezoně se pro vás chystá řada premiér
Večerní róbu můžete nechat doma opět ve středu

Premiéry Jihočeského divadla 
v roc e 2013/2014

Advent -  Daniela Bambasová, Lenka Krčková
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Cestování je nákladná věc, obzvlášť 
pro studenty. Naštěstí existují způsoby, 
jak výdaje stlačit skoro až na  naprosté 
minimum. V  případě dopravy jsou to 
low-costové společnosti a  u  noclehu 
to je čím dál populárnější coachsurfing. 
Workcamp je pak způsob, jak za  mini-
mum peněz v  zahraničí pobývat a  to 
relativně dlouhou dobu. 

v čem účast na workcampu 
spočívá? 
Idea je taková, že účastník si uhradí do-
pravu a  pojištění. Zbytek pobytu (stra-
vu, ubytování, výlety) platí workcamp. 
Na  oplátku dobrovolníci pracují větši-
nou pět hodin denně a pouze ve všední 
dny. Peníze, a  to bych chtěl zdůraznit, 
za to nečekejte.
 Zastřešující organizací, která kempy 
organizuje, je Service Civil International 

(SCI), ale přihlášky a  ostatní záležitosti 
související s workcampy mají na starosti 
tuzemské organizace. Pro české účast-
níky to je INEX-SDA CZ, Conev a  Duha 
Association. 
 Workcampy se konají opravdu 
po  celém světě a  výběr je limitován 
pouze dostupnými prostředky na  do-
pravu. Pro kompletní informace nejlépe 
navštivte www.workcamps.info.

vlastní zkušenost
Osobně jsem strávil tři týdny na  work-
campu ve  Francii, kde jsme opravovali 
lis na  víno a  přilehlý plácek. Nebylo to 
nic náročného a hlavně nás na  to bylo 
relativ ně hodně. Naše práce zahrnovala 
úklid místa, nařezání a natření dřeva pro 
renovaci lisu, obroušení a  natření jeho 
kovových částí a  pak vydláždění části 
chodníku. V  praxi to dopadalo tak, že 

občas ani nebyla práce pro všechny. 
 Skupinu vede leader. Leadeři se 
rekrutují z účastníků workcampů a „ka-
riérní postup” je ohodnocen pouze 
úhradou dopravy, jinak se ale účastní 
za stejných podmínek jako ostatní.
 Jak se kemp povede, je do určité 
míry o  náhodě, protože hodně zále-
ží na  lidech, kteří se sejdou. Já jsem 
měl štěstí, ve  skupině jsme si rozu-
měli a  za  celé tři týdny jsme neměli 
výraznější roztržku. Velkou výhodou 
tohoto druhu pobytu je, že ačkoliv 
navštívíte jen jednu zemi, můžete 
se seznámit s  kulturami několika 
dalších zemí skrze ostatní účastníky. 
Například v  naší skupině byly dvě 
holky z  Jižní Koreje, dvě z  Japonska, 
dvě z Turecka, dvě z  Ruska, jedna ze 
Švýcarska a pak kluk z Francie (který 
neuměl slovo anglicky) a  náš leader 
pocházel z Rumunska.

 Ubytováni jsme byli společně v jed-
né místnosti, spali jsme na zemi na ten-
kých matracích ve  vlastních spacácích. 
Vařili jsme si sami, vždy dva pro všechny 
ostatní. Kdybych to měl nějak shrnout, 
šlo o takový dětský tábor pro dospělé.
Po  práci následoval většinou nějaký 
výlet. Ať už procházka na kopec nedale-
ko města, návštěva vyhaslého vulkánu 
nebo prohlídka tamní oblastní metro-
pole zakončená nocí v  klubu. Program 
je hodně otevřený potřebám a tužbám 
účastníků, samozřejmě v  rámci mož-
ností rozpočtu. Během tří týdnů jsem 
utratil necelých sto euro, ale kdybych 
chtěl, klidně bych utratil jen dvacet 
a pořád bych si to skvěle užil.
 Pakliže chcete poznat hodně kultur 
v krátké době, snesete trochu nepohod-
lí a  umíte alespoň minimálně anglicky, 
účast na workcampu určitě doporučuji.

Text: Matěj Malecha 

ostrov 
tajemných 
nurágů 
Kdybyste chtěli procestovat některý 
z  bližších ostrovů ve  Středozemním 
moři, jaký by to byl? Mafiánská Sicílie? 
Drsná Korsika? A co třeba druhý největší 
ostrov ve Středozemním moři, Sardinie? 
Je červenec, odjíždíme dodávkou z Plz-
ně s pánem, který nabízel odvoz na au-
tostopu.cz do Livorna, kde přestoupíme 
na  trajekt. Odvoz je vcelku levný, zato 
cesta únavná a řidič pouští latino dance 
music na plný pecky. Nechybí – bohužel 
- ani videoklipy na  obrazovce. Naštěs-
tí jsme v  Livornu brzy. Netrvá dlouho 
a  odjíždíme trajektem do  neznáma. 
Jedeme přes noc, tak máme dost času 
na spaní.
 S  ránem se vyloďujeme v  Golfo 
Aranci, uvízlí v  davech spěchajících 
Italů, přemýšlíme co dál. Volba padá 
na autobus do Dorgali. Autobus se vle-
če, teplota zvyšuje. Už se těšíme, až vy-
stoupíme a dál pojedeme stopem vstříc 
pláži Cala Gonone.
 Nečekáme dlouho a zastavuje nám 
sympatická Holanďanka. Holanďané 
údajně moc nestaví, my máme ale štěstí 
na stopařskou světoběžkyni. Stopovala 
třeba v Austrálii a teď zrovna dělá na os-
trově v kempu. Poprvé okoušíme místní 
moře, nemůžeme se ho nabažit. Na Cala 
Gonone nás sice čeká ještě kus cesty, ale 
jiné zastávkové pláže jsou všude okolo. 
A když se po náročné cestě dostáváme 
ke Cala Fuili, nic nás odtud nedostane. 
Jakmile se setmí, jdeme spát.
 Další den máme jasný cíl: prohléd-
nout si murales, politické malby v ban-
ditské vesničce Orgosolo. Loučíme se 
s  pláží a  vydáváme se k  silnici. Slunce 
pálí a stín není v dosahu. Po chvíli nám 
konečně zastaví auto s  prvními sku-
tečnými domorodci. Jsou neskutečně 
přátelští, sympatičtí a taky o dost menší 
než my.
 A jsme tu.  Orgosolo. Městečko má 
doopravdy jakousi zvláštní atmosféru, 
ze které je cítit, že zde bydleli lidé, kteří 
se nebáli dát otevřeně najevo svůj ná-
zor. Malby jsou vtipné, výstižné, s nápisy 
usilujícími o změnu, mnohdy i politicky 
levicově orientovanou. Banditi už tu ale 

nejsou a je tu příjemný klid, při kterém 
se dá s lehkostí (jde to i s krosnou) pro-
cházet. Není ale času nazbyt, chceme se 
brzy dostat do  vnitrozemí. Stopujeme 
tedy dál.
 Netrvá dlouho a  staví nám další 
Sardiňan, jeho oko až podezřele připo-
míná oko Moodyho. Říká, že potřebuje 
jen něco zařídit a pak nás odveze, kam 
potřebujeme. Ve vesnici se všech vyptá-
vá, kde někdo bydlí. Nevíme, o  co jde, 
přesto když dorážíme na  místo, vystu-
pujeme. Dostává se nám milého přijetí 
a  po  ochutnávce místního piva se cítí-
me líp. Moc ale nerozumíme, kam míří-
me dál i s novými lidmi.
 Přijíždíme. Osamocený dřevený 
dům. Pobízí nás ke vstupu dovnitř, kde 
rozlouskáváme celou záhadu. Továrna 
medu. Další spolupracovník, kterého 
potkáváme uvnitř, umí i  anglicky, tak 
nám vše objasní. Ochutnáváme medy 
všech druhů. Mají jich snad tisíce. Když 
zábava utichá, je nám rozdán med, 
a protože už je noc, pan Moody nás od-
váží do kempu. Sice tu spát nechceme, 
ale před jejich velkorysostí už není úni-
ku. První a poslední noc v kempu.
 Ráno rychle prcháme směrem 
vzhůru na  náhorní plošinu! Stopování 

jde rychle, až u jedné z vesnic se provoz 
zpomalí. Čekání se ale vyplácí. Nabírá 
nás rozesmátý upovídaný místní. Možná 
je i trochu přiopilý. Dá se s ním jen těžko 
domluvit. Zastaví u hospody a láká nás 
dovnitř. Neodoláme. Seznamujeme se 
se štamgasty a znova se necháme pře-
mluvit. Dnes je ve vesnici svátek Sv. An-
tonia a to si údajně nemůžeme nechat 
ujít. S  přibývajícím večerem to tu čím 
dál víc připomíná pouť. Program vrcholí 
vystoupením zdejší zpěvačky, ze  které 
jsou místní a místy i my, na větvi. Po je-
jím koncertu uleháme na pole.
 Rozednělo se. Rychle se balíme 
a  stoupáme nad vesnici k  plošině Gia-
ra di Gesturi. Silnice se klikatí do kopce 
a nemá konce. Teplota stoupá a stoupá. 
Za  tu námahu to stálo. Národní park 
v Giara di Gesturi totiž nabízí nejen zá-
hadné stavby Nuraghi, botanickou za-
hradu, ale je jediným místem v Evropě, 
kde žijí ve  volné přírodě koníci. Prodí-
ráme se stromy v  parku a  najednou je 
spatříme. S tichostí strnule stojíme a ne-
cháváme se fascinovat…
 Přes strmou zkratku plnou bodlá-
ků se dostáváme zpět do  civilizace. Je 
na  čase se znovu osvěžit, další zastáv-
kou jsou pláže na  západním pobřeží 

ostrova. S  nataženým palcem a  cedulí 
Arbus čekáme na  ochotné řidiče. Milý 
místní zastavuje a za cesty vyzvídá, od-
kud jsme. Hned jak zaslechne Republica 
Checa, na nic nečeká a komusi volá. Sta-
ví v  ulici a  přichází k  němu muž, který 
na nás začne mluvit česky.
 Patrik, jak se představil, nás zve 
k sobě domů. Se svojí manželkou nám 
nabízí snad všechno, co mají, řidič, co 
nás vzal, byl jeho tchán. On je z  Čech 
a na Sardinii žije už 13 let s ženou odtud 
a  je tu šťastný. Dozvídáme se všechny 
bizarnosti a  historky o  tomto italském 
ostrově, pak nás sám zaváží na pláž a ne-
chá nás napospas té kráse. Ani sebelep-
šímu malíři bychom ten obraz zachycu-
jící zelené hory, širé moře a  obrovské 
vlny s kouzelnou písčitou pláží nevěřili, 
kdybychom ho neviděli na  vlastní oči. 
Už je ale zase čas na  cestu. Spěcháme 
do hlavního města Cagliari!
 Stopujeme podél moře, po  pro-
hlídce města pokračujeme vlakem 
do  Oristana, které má dlouhou histo-
rii, pěkné pláže a  jezera s  plameňáky. 
Z Oristana pak směrem ke starobylému 
městu Tharros. Dováží nás sem muž 
s  dlouhými šedými vlasy, který údajně 
před lety vezl na stejné místo dvě Češky. 

I přes jeho věk z něj vyzařuje neuvěřitel-
ná energie.
 A  kam teď? Nemůžeme opome-
nout Bosu, kterou najdeme na  mnoha 
fotkách ze Sardinie. Veze nás Rus, který 
má na ostrově letní sídlo a pak nás za-
jímavá červenovlasá Sardiňanka zaváží 
až do centra. Bosa mi matně připomíná 
Benátky. Stereotypní italské uličky se 
specifickými barevnými domy tvoří líbi-
vé turistické sídlo. Blíží se ale večer a my 
musíme zas dál.
 Přespáváme opět na  pláži a  nový 
den cestujeme stopem přes Alghero, 
Sassari až k Porto Torres. Náš další řidič 
je Švýcar, který tu má domek a  odváží 
nás za tmy na nejhezčí nocležiště. Cas-
telsardo. Osvícený hrad obklopený mo-
řem je přímo magický. Už méně magic-
ké je, když na nás ve dvě hodiny začne 
stříkat automatické zavlažování a  my 
máme doslova vodní postel. Ani další 
změna noclehu není dobrou volbou. 
Ráno zjišťuji, že jsem spala s mravenci, 
kteří se zabydleli i v mých uších. Castel-
sardo ale za trochu hluchu stojí. 
 Naše cesta se chýlí k závěru a my se 
dostáváme na  samotný sever ostrova, 
konkrétně na  mys Capo Testa. Je od-
tud výhled až na Korsiku. Bizarní žulové 
skály obepínají celé pobřeží. Sedíme tu 
v kiosku, když si vedle sedá Němka s jíd-
lem, které nechce a nabízí ho nám. Naše 
prázdné žaludky zajásají.
 Poslední zastávka na  Sardinii je 
hora Monte Limbada. Začíná nejobtíž-
nější stopování. Naštěstí nás vezmou již 
druzí Francouzi, první Italové a pak mla-
dý Sardiňan, který si kvůli nám pěkně 
zajede. Na dobytí vrcholu ale už nemá-
me dost sil. Přespáváme v  lese u  hory 
s vědomím, že další den je poslední.
 Je noc. A  mne probouzí podivné 
zvuky. „Chrochrochro“. Hrabání u stanu. 
Celou noc sardinská prasata obchází 
nedaleko našeho stanu. Jen těžko zno-
vu usínám. Vidím se rozmetenou ko-
pýtky sardinských prasat. Vzpomenu si 
na varování Čecha ze Sardinie. Ráno se 
ale probouzíme „zázračně“ živí a  čeká 
nás už jen stopování k přístavu.
 Z Tempia se vezeme mercedesem 
za tónů rockové muziky s pánem, co sla-
ví sedmdesáté deváté narozeniny. Vrací 
se mi všechny vzpomínky a  já s  nepo-
psatelným pocitem pozoruji unikající 
cigaretový kouř, s  nadějí, že takových 
výletů bude ještě hodně.

Text: Anna Kárníková
Foto: Ivan Sgualdini

osobnosti 
v Jihočeském divadle

Již před deseti lety začali dnes ředitel 
Jihočeského divadla Jiří Šesták a jeho 
asistent Jan Samohýl pořádat besedy 
s  různými, obvykle velmi zajímavými 
lidmi. Oblibu si tyto pořady našly až 
v posledních třech letech, od té doby 
do   Českých Budějovic zavítali tako-
ví hosté jako prof.  Jan Sokol, Václav 
Bělohradský, Arnošt Lustig, prof.  To-
máš Halík nebo letos v  říjnu Jacques 
Rupnik. „Jde nám o to, aby se středo-
školští studenti měli možnost setkat 
s osobnostmi tohoto typu, položit jim 
pár otázek a vyslechnout jejich názory 
na  dnešní dobu.” doplňuje Samohýl. 
Do dalšího roku bychom se mohli těšit 
například na  Jiřího Diensbiera, Elišku 
Wagnerovou, Karla Schwarzenberga 
nebo Ondřeje Vetchého.

Text: Jakub Axman
Foto: archiv Jihočeského divadla
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Nejen o kávovém 
nacismu v zemích 
českých
Usedám do  kavárny v  jednom nejmeno-
vaném jihočeském městě. Krásný výhled 
na řeku, děti si hrají u pískové sochy na ná-
břeží. „Dal bych si espresso,“ objednávám 
u  mladé servírky. Slečna však sebou ne-
zvykle trhá se slovy: „Takže si píšu presó.“ 
„Takové to pravé, malé,“ neudržím se a pro 
jistotu dodávám, ale už v tu chvíli je mi jas-
né, že stejně nedostanu, pro co jsem si při-
šel. „Myslíte pikoló?“ odvětí slečna okamži-
tě. „No, když tomu tak říkáte.“ Slečna sebou 
opět neobvykle trhne a zarazí se.
 „Pikolo je to nejmenší, které děláme.“ 
„Dobře tedy,“ rezignuji. „A co pro vás?“ ptá 
se slečna dalšího u  stolu. „Já si ho dám 
také, ale nějaké větší.“ „Normal nebo gran-
de? Do toho grande se nechává protýct víc 
vody, takže není tak silný,“ vyšvihne slečna 
sebejistě dva termíny a pro jistotu prozra-
dí způsob jejich přípravy…

Co se skrývá za touto historkou?
Káva není (jak se mnohdy mylně uvá-
dí) druhou po  ropě nejobchodovanější 
surovinou na  světě. Ve  skutečnosti je až 
čtvrtou, mj. po obilí a cukru. Přesto, nebo 
právě proto, se kávový průmysl nachází 
od  90. let v  krizi, která se neustále pro-
hlubuje. Ve zkratce: na vině jsou obrovské 
konglomeráty jako Nestle, Kraft, Procter 
& Gamble, které velmi levně vykupují vi-
etnamskou robustu, zbavují ji chuti (vět-
šinou parním čištěním), pak ji náležitě 
spálí, do  instantní „kávy“ nejlépe i  přidají 
aromata, aby chutnala jako z vaší oblíbe-
né kavárny (rozuměj Starbucks), zabalí 
do  průmyslových obalů, které ji uchovají 
navěky a následně za nemalé peníze pro-

dají koncovým zákazníkům, kavárnám, re-
stauracím. Ano, překvapivě je to Vietnam, 
který se směle dělí s Brazílií o první místo 
v exportu kávy do celého světa, avšak kvů-
li nevhodným podmínkám k  pěstování 
arabiky (kvalitnější odrůda kávy) pěstuje 
opravdu tu nejnekvalitnější robustu, kte-
rá je navíc vyšlechtěna, aby rostla i  v  tak 
nehostinných podmínkách a  nadmoř-
ských výškách, kde se nedaří ani normál-
ní robustě. Tím pádem se může pěstovat 
v  přístupnějších terénech, kde mohou 
sklizeň zajišťovat stroje. A  v  obrovském 
množství. Od  roku 1990 do  roku 2000 
vzrostla vietnamská produkce z  84 tisíc 
tun kávy na 950 tisíc. V roce 1999 se libra 
komoditní kávy obchodovala za tři dolary, 
v roce 2002 už to bylo pouhých 42 centů. 
To se samozřejmě podepisuje na  její kva-
litě, chuti (přitom káva může disponovat 
až osmi sty různými aromaty, pro srovnání 
u  vína koncové číslo dosahuje „jen“ pěti 
set) a  v  neposlední řadě má vliv na  vý-
kupní ceny kávy v ostatních zemích světa, 
kde mnohdy nejen malí farmáři nemohou 
s cenou té vietnamské soupeřit a náklady 
rychle přerůstají jejich zisky, a tudíž namís-
to kávy přecházejí na  kukuřici a  ananasy. 
Tyto pro kvalitní kávu nevlídné časy se ale 
pomalu mění.
 Přispěl k  tomu i  Jonathan Gold v  lis-
tu LA Weekly, který teprve v březnu roku 
2008 definoval a  rozdělil kávovou kultu-
ru na tři vlny. První vlna trvající od 30. let 
začala s  nástupem vakuovaných balení. 
Ta přinesla zjednodušení dopravy zboží 
na  velké vzdálenosti a  káva se tak stala 
běžným a  populárním produktem na  ce-
lém světě. Zákazníci si ji oblíbili především 
kvůli její relativně nízké ceně a povzbuzu-
jícím účinkům, spíše než kvůli kvalitě kávy 
samotné. 
 V  60. letech se dostává do  popředí 
life-stylový aspekt kávy druhé vlny a  tak 
se stále větší popularitě těší různé kávové 

nápoje, jako je např. latte macchiato a poz-
ději na scénu přichází také Starbucks, který 
se vypracovává na  značku reprezentující 
světový ekonomický růst a  nastupující 
globalizaci, ale v  neposlední řadě i  nově 
vytvořený hype s názvem Coffee 2 Go, kte-
rý se stává vlastně jen módním doplňkem 

tehdejšího životního stylu. Ceny na  kávě 
založených nápojů stoupají, zatímco kva-
lita kávy klesá a schovává se pod nánosy 
mléčné pěny a karamelových sirupů.
 Třetí vlna se jako reakce na vlnu první 
a druhou objevuje až počátkem let deva-
desátých. Nová generace se všeobecně 
začíná zajímat o  to, odkud káva pochází, 
o její kvalitu, ale i o způsoby pražení. Díky 
vyspělosti trhu si může tato generace do-
volit zajímat se o  výběrovou kávu, ta už 
totiž není pouze masově produkovanou 
a  obchodovanou komoditou, ale výrob-
kem vybraných chutí. Třetí vlna kávomilců 
se stará o  kávu komplexně, od  zrnka až 
po  hrnek. Styčnými body jsou pak pře-
devším transparentnost celého procesu 
(káva není obchodována na  burze), fair 
trade (i  když i  ten si z  jistých důvodů vy-
tváří spoustu odpůrců, farmář totiž dostá-
vá za kávu zaplaceno stejnou částkou bez 
ohledu na  kvalitu suroviny, není „tlačen“ 
k  tomu, aby se snažil kvalitu zlepšovat), 
tradiční pražení, které je delší, trvá až dva-
cet minut a teplota pražení dosahuje max. 
200°C (průmyslové naproti tomu trvá jen 
do  pěti mnut, častokrát i  méně, a  to při 

teplotách i 800°C, výsledkem jsou pak tr-
vanlivější přepálená černá lesklá zrnka) 
a v neposlední řadě čerstvost kávy, ačko-
liv již po  cca třech týdnech ztrácí na  své 
kvalitě a chuti je na policích supermarketů 
díky tmavému pražení a balení uměle udr-
žována i rok. Do módy se kromě espressa 
opět dostávají i  tradiční, dnes nazývané 
„alternativní“ způsoby přípravy jako např. 
Chemex, filtrované kafe, french press, va-
kuovaný kávovar, které musí bojovat se 
v  supermarketovými předraženými kávo-
vými kapslemi a polštářky (dobrá káva se 
dá v  lokální pražírně koupit od cca 600,-/
Kg, cena kávy v  kapslích byla spočítána 
na průměrných 1500,-/Kg, navíc je kvalita 
s  kávou např. z  lokální pražírny naprosto 
nesrovnatelná). Objevují se však i  nové 
způsoby jako AeroPress, které se stávají 
tak oblíbenými, že jsou v  nich pořádány 
i amatérské šampionáty. 
 To, co na počátku bylo jen ojedinělou 
snahou se rozrostlo v  podstatě v  novo-
dobé planetární společenství zahrnující 
lokální pražírny, pražírny výběrové kávy, 
i  spoustu iniciativ, které se snaží lidi pře-
svědčit, že káva opravdu není jenom čer-
ná. U nás však mají tyto iniciativy dosti ztí-
žené podmínky. I  kvůli minulému režimu 
a nedostatku komodit s ním spojených se 
u  nás bohužel stalo, že jsme se nevyhra-
bali z  vlny první (českým domácnostem 
i  nadále vládnou tříkilová balení mleté-
ho Standardu či Jihlavanky) a  jakmile se 
kdokoliv proti této vlně ozve, je nazýván 
(v  tom lepším případě) kávovým náckem 
či snobem.
 Český turek a  preso jsou jen vrchol-
kem nechuti většinové populace učit se 
něco nového, něco správného. Ačkoliv 
obojí se dá samozřejmě připravit i  správ-
ně. Objednám-li si například v  kavárně 
v  Německu espresso, dostanu espresso. 
Pokusím-li se o  to v  České republice, do-
stanu bazén. Bazén, který protekl přes 

stejnou dávku kávy, ale kvůli prodloužené 
extrakci se do  něj dostanou i  nežádoucí, 
dřevité látky a  chutě, které v  mnohých 
případech mohou vést i  k  zažívacím po-
tížím (o  zkaženém odpoledni nemluvě). 
Jedinou cestou z tohoto bazénového krá-
lovství je nejen uvědomělý zákazník ale 
i  uvědomělá obsluha. Obsluha, která zá-
kazníkovi vysvětlí, že vlastně tento nápoj 
celý život pije špatně. To se však dělá těžce 
v zemi, kde právě obsluha zároveň supluje 
barmany, baristy a  v  těch horších přípa-
dech i kuchaře. V zemi, kde proti správným 
postupům přípravy nebrojí jen novináři 
a blogeři (většinou ještě s neuvěřitelnými 
historkami o tom, jak byli z kavárny téměř 
vykázáni za objednání pikolča a latéčka).
 Nepopírám, že kávový nacismus jako 
odvětví foodnáckovství neexistuje, ale 
těžko se mi chce věřit, že se u nás objevil 
byť jen jeho jediný případ a upřímně bych 
byl raději za kavárnu, kde vám klidně i ná-
cek - teda jen ten kávový - poradí, co a jak 
si dát. Bohužel, takových kaváren je jako 
šafránu. Stejně tak jako kaváren, kde vám 
správně udělají TO espresso. Člověk by je 
i  v  Budějovicích spočítal na  prstech jed-
né ruky. Česká kavárenská kultura prostě 
potřebuje reinstalovat a  jak je vidno, tak 
ani více než dvacet let od  pádu komuni-
smu k  tomu nestačilo. Ale možná je má 
chuť na dobrou kávu vyvolaná tím, že sám 
budu oním latentním kávovým náckem. 
Nebo má snad pravdu David Lynch, když 
říká: „But even a bad cup of coffee is better 
than no coffee at all?“ 
 (PS: Určitě zajděte do  jedné ze dvou 
budějovických pražíren. Ať už to bude pra-
žírna Jedna radost v Panské ulici či Carrera 
Coffee v  ulici Na  Mlýnské stoce (později 
snad i  v  Dvořákově ulici), neprohloupíte 
ani v jedné a lepší kafe si stejně nikde jinde 
v  jihočeském kraji nedáte. Nebo alespoň 
navštivte web piccoloneexistuje.cz)

Text a foto: Petr Kuthan

Důležitost tohoto nedoceněného lite-
rárního žánru jsem si uvědomila jedno-
ho prvního školního dne. Vše se zdálo 
být jako jindy – na  místě, kam musí 
i  císař pán, jako vždy chyběl toaletní 
papír a  ke  kabinkám se táhla dlouhá 
fronta. Ale přesto jsem pojala pode-
zření, že něco není tak, jak má být. Roz-
hlédla jsem se kolem sebe a  po  chvíli 
hloubání mi to došlo. Škola očividně 
objevila zázračné síly ředidla a poprvé 
po několika letech vyčistila záchodové 
dveře. Všechna moudrá i méně moud-
rá poselství příštím generacím, vyznání 
lásky, pomluvy a přisprostlé, pochybně 
zrýmované básničky – všechno bylo 
pryč. A  ačkoliv čerstvě natřené dveře 
jistě působily estetičtěji, v srdci mi zela 
podivná prázdnota a  já začala nostal-
gicky vzpomínat na  všechny ty chvíle 
krácené četbou těchto geniálních umě-
leckých děl.
 Nejsem si jistá, co přesně vede mla-
dé dívky (byly to přeci jen dívčí záchody) 
k tomu, že si vezmou do kabinky lihový 
fix (výběr správného nástroje je důležitý, 
obyčejné fixky se hned smažou a tužkou 

psaný vzkaz zase mají krátkozrací žáci 
problém přečíst) a  napíší jím na  dve-
ře báseň. Už jenom skrývání takového 
předmětu není žádná legrace, zvlášť 
pokud má dotyčná na sobě sukni. A co 
inspirace? Vymyslet za  pár minut vtip-
nou, leč umělecky hodnotnou poemu, 
skutečně svědčí o mozku génia.
 Já sama měla tendence něco ta-
kového udělat jen jednou. Bylo mi tři-
náct a  byla jsem zoufale zamilovaná. 
I  rozhodla jsem se, že dojmu příští ná-
vštěvníky veřejných záchodů autorskou 
milostnou básní. Učinila jsem tak a  asi 
za  týden jsem se šla podívat, zdali mi 
některý čtenář nenechal u  básně od-
pověď. Pod nejupřímnějším vyjádřením 
mých citů bylo napsáno: „Miluju tě, můj 
psíku Alíku!“
 Proto je třeba neplést si poezii a zá-
chodovou poezii. Typická témata jsou: 
Strasti a  slasti vykonávání potřeb, kdo 
s kým chodí, kdo je největší vůl na škole, 
který učitel smrdí, který student smrdí, 
anarchie, má oblíbená hudební skupina 
apod. Filozofování je povoleno, ovšem 
musí jít o úvahu tématickou. (např. Vy*er 

se na s*aní, stejně vy*ereš h*vno) Hlubší 
myšlenky by se mohly setkat s nepocho-
pením nebo dokonce posměšky, zvlášť 
pokud se je autor snaží napsat cizím ja-
zykem.
 Jisté ale je, že záchodům se nikdo 
nevyhne, a  mají tedy neskutečný re-
klamní potenciál. Jistě by stálo za  to 
cíleně vytvářet konverzace na  zácho-
dových dveřích a rozšířit tak povědomí 
o  určitých produktech, akcích a  služ-
bách. Začínající umělci by se tak mohli 
proslavit a  obyčejní uživatelé WC by 
spojili příjemné s užitečným a kultura by 
jim byla servírována přímo pod nos. Šlo 
by vlastně o jakousi sociální síť, jen by si 
člověk procvičil psaní rukou.
 Drazí. Pište tedy dál na dveře od zá-
chodů, nehleďte na  to, jak nákladné je 
odstranění lihového fixu z  čerstvě na-
třené zdi, a  vzdělávejte, bavte a  třeba 
i znechucujte tak své okolí. Jakkoliv je to 
označováno za  vandalství, každý si rád 
uleví v kulturním prostředí.
 Mimochodem, záchodky u  nás ve 
 škole už jsou zase celé popsané.

Text: Karolína Zikešová

ukradli nám hokej! Nevadí!

Profesionální sport má něco společného 
s  politikou – v  jeho zákulisí se pohybují 
stejní lidé (někdy typově, někdy opravdu 
titíž). Bafuňáři. Šíbři. Kmotři. Mastí si přes 
sport svoje ega, perou peníze a hlavně se 
do  tohoto soukromého podnikání snaží 
neustále rvát peníze daňových poplat-
níků, protože „lid přece potřebuje hry“. 
Nejvíc tahle špína prosakuje z  fotbalu, 
ale nedělejme si iluze, že jiné sporty jsou 
na tom lépe. Letos se to projevilo v přípa-
du budějovického hokeje, kdy Mountfield 
vyvedl extraligu do Hradce Králové.
 Absolutně nepochybuji o tom, že vše 
bylo dopředu připravené, včetně krycí 
mediální kampaně, že za to může radnice 
(snadný cíl, radnice přece může za všech-
no), potažmo Budvar. Ale ukázalo se, že 
lidi nejsou až takové stádo, aby spolkli 
všechno. 
 Do  hry jako důležitý prvek vstoupil 
fanklub, který se na  vyzvání primátora 
Juraje Thomy začal aktivně podílet na hle-
dání způsobu, jak díru po Mountfieldu za-
plnit. Nevídáno, najednou do  hokeje za-
čali mluvit ti, kvůli kterým se vlastně hraje 
a kterým na něj nejvíce záleží – dosud byli 
odsouzeni jen do  role pasivních diváků. 
A odvedli obrovský kus práce. 
 Nakonec vše dopadlo a  já říkám, že 
navzdory ztrátám šťastně. Ztráty budou 
jen krátkodobé, ale prospěch dlouhodo-
bý. Budějčáci získali klub, o němž ví, že je 
opravdu jejich a že tu bude nastálo. Lep-
ší hrát první ligu s  týmem, postaveném 

na  poctivém základu, než extraligu se 
šmejdy. Motor je pro město i Budvar mno-
hem serióznějším a  důvěryhodnějším 
partnerem než byli bafuňáři z Mountfiel-
du. 
 Celá záležitost pak dala více nahléd-
nout do  špinavého zákulisí budějovické-
ho hokeje a  podařilo se vytvořit veřejný 
tlak na pozitivní změny (jen je ještě třeba 
dořešit podivné pozadí mládežnického 
hokeje). A  především se nový HC Motor 
může těšit takové podpoře fanoušků, ja-
kou mu můžou závidět i ty největší české 
kluby. Tradici si opravdu nekoupíš.
 Hokeji jsem nikdy neholdoval, po-
slední hokejový zápas, který jsem viděl 
v televizi, byl na olympiádě 2002. Naživo 
jsem byl na hokeji jen jednou jako mrňavý 
kluk, když mne vzal na starý Motor tatínek 
(to hrál ještě Lála). Maximálně tak občas 
prohlédnu výsledkové tabulky. Těžko tedy 
o sobě mohu říci, že fandím budějovické-
mu hokeji. 
 Ale rozhodně fandím budějovickým 
fanouškům.

Milan Brabec
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