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Milí čtenáři, 
tak nám zabili Karla Kryla. Tedy to, co nám po něm zůstalo – jeho odkaz. Odkaz, na kte-
rý si (jak jsme si možná naivně mysleli) ani politici netroufnou. Odkaz nedoceněného 
proroka naší doby. Odkaz proroka, kterého na  jeho výročí odsunou z  večerního vysí-
lacího času hlavního programu veřejnoprávního média kamsi na  Art. Jeho bronzová 
busta byla v předvolebním týdnu umístěna do atria Poslanecké sněmovny. Pošlapaný 
a zneuctěný odkaz proroka, který zůstal černým svědomím politiky i v čase porevoluč-
ním. Petice nestačila. Toho času ministr kultury, kněz, který zažil minulý režim na vlastní 
kůži (a kdo by měl vědět víc než on, o čem to ten Kryl vlastně zpívá) z toho má dokonce 
radost… Jsme zvláštním národem. Národem milujícím paradoxy. Proč však až v před-
volebním týdnu? O  tom můžeme jen spekulovat. Možná proto, aby ho náhodou (tak 
jako svatého Václava) někdo neozdobil překrásnou, zářící rekonstrukční šálou. Busta má 
prý kultivovat parlament. Dovolte, abych se hlasitě zasmál. To, že je umístění této busty 
v naprostém rozporu s jeho životními postoji nechme stranou. Nebudu se jako ostatní 
„vysoce postavení“ pokoušet interpretovat (v jejich případě spíš desinterpretovat) texty 
jeho písní. Nebudu ani polemizovat s argumenty typu „když on měl oficiální pocty tuze 
rád.“ O tom nechť si udělá obrázek každý sám (předpokládám, že jako čtenáři toho nej-
lepšího budějckého plátku beztak znáte jeho texty nazpaměť). Karel Kryl se ve své rakvi 
neobrací, on snad přímo rotuje. Pojďme se ale nad tento cynismus českých politiků na-
mířený vůči jednomu z největších Čechů povznést. Pusťme si jakoukoliv Krylovu desku 
(rodiče či prarodiče určitě doma ve skříňce pod televizí budou mít i nějaký ten vinyl, tak 
si u toho můžete i trošku zahipsteřit) a představte si jeho děsivý ironický smích. Jiskřičky 
v jeho očích žasnoucích nad neuvěřitelností toho, kdo to okolo jeho busty zase prošel. 
Tenhle zvuk a tyhle jiskřičky, doufám, spousta našich zákonodárců dlouho nedostane 
z hlavy.
                                                                                                                    Petr Kuthan, šéfredaktor

Pomalu ale jistě se nám blíží listopad, 
tedy měsíc přinášející s  sebou i  jedno 
datum, mající pro náš národ dnes již 
historický význam. Hovořím samo-
zřejmě o  listopadu sedmnáctém, dnu 
výročí Sametové revoluce, od níž letos 
uplyne již čtvrt století. Bylo by však 
dobré si připomenout, co pro nás vlast-
ně 17. listopad znamená. Leckomu to 
může znít zvláštně, každý přece ví, že 
listopad roku 1989 znamenal konec 
komunistické totality a obnovu demo-
kratického systému v naší zemi. Nepři-
padá Vám ale, že začínáme toto výročí 
brát pouze jako další historický fakt, 
další datum v kalendáři, namísto toho, 
abychom si uvědomili, čeho jsme před 
25 lety doopravdy nabyli a jak snadno 
bychom toho vlastní vinou mohli opět 
pozbýt? Ptáte se, o čem že to mluvím? 
 Mluvím zde především o  krátké 
paměti a o tendenci si postupem času 
idealizovat své „vzpomínky“ na nedáv-
nou minulost. Někteří lidé, a  že jich 
není málo, se dnes za  érou bývalého 
režimu, za oním pověstným „totáčem“ 
otáčejí dokonce s  jakýmsi nostalgic-
kým povzdechem nad dobou tzv. 

„sociálních jistot“, vždyť „za  komančů 
měl přece každý práci, bydlení, nebyla 
korupce a panovala skutečná rovnost“. 
Nějak už si ale nevzpomenou na  vše-
chen ten útlak, potírání lidských práv, 
omezování občanských svobod, jus-
tiční vraždy v letech padesátých a per-
zekuci oněch „nepřátel socialismu“ 
v letech normalizačních, na potlačová-
ní vlastenectví ve  jménu přátelství se 
Sovětským svazem… Čtyřicet let vlády 
komunismu v  nás vypěstovalo neod-

bytnou touhu po materiálních statcích 
a všudypřítomných jistotách, jistotách, 
že i zítra budu mít svou práci a že i zítra 
nakoupím v obchodě za stejnou cenu 
jako dnes. Potlačovalo v  nás však ty 
pravé, nejdůležitější hodnoty duchov-
ní, jako je svoboda, demokracie, indi-
vidualita a  tolerance, hodnoty, které 
se v nás pokusila probudit až právě lis-
topadová Sametová revoluce. K čemu 
jsou nám tedy pracovní jistoty, když 
nemůžeme otevřeně prezentovat své 
postoje, k čemu je nám potom dosaže-
né vzdělání, když ho nebudeme moci 
svobodně rozvíjet, k  čemu je rovnost 
bez svobody? 
Lidé jako Václav Havel, Pavel Tigrid 
nebo Karel Schwarzenberg se nám 
toto pokoušeli či pokoušejí vysvětlit 
i dnes. Zkusme tedy naslouchat a váž-
ně se zamyslet nad tím, co od  života 
chceme a  co má v  našem žebříčku 
hodnot primární význam. Komunisté 
nabízejí jakousi jistotu a falešnou spra-
vedlnost pro všechny, výměnou za to, 
že budeme držet pusu a  krok. Děkuji, 
nechci.

Jaroslav Ženíšek 

Krátká paměť a bagatelizování minulosti, to je to, 
čeho se musíme vyvarovat

Státní svátek Dne boje za svobodu a de-
mokracii, slavený 17. listopadu, se letos 
odehraje ve znamení dvou půlkulatých 
výročí - 75. výročí represí německé 
nacistické moci vůči českým vysoko-
školským studentům v  roce 1939 a 25. 
výročí rozehnání studentské demon-
strace v roce 1989, jež stálo na počátku 
událostí, které vedly ke  svržení komu-
nistického režimu a obnovení politické 
svobody v naší zemi. 
Cílem neformální občanské iniciativy 
„Svoboda, demokracie, solidarita“ je 
přispět k  letošním oslavám zdůrazně-
ním mezilidské solidarity jako nezbyt-
ného předpokladu fungující svobod-
né a  demokratické společnosti. Jde 
o  výzvu ke  spoluodpovědnosti za  dů-

stojnost lidského života těch, kteří si ji 
ve svobodných podmínkách z nějakého 
důvodu nemohou anebo nedokážou 
zajistit bez pomoci druhých. A jde záro-
veň o snahu přivést do středu oslav také 
ty, kteří obvykle stojí na jejich okraji, či 
dokonce zcela mimo ně. 

Počínaje úterým 4. listopadu se pro-
to ve  studentském kostele sv. Rodiny 
uskuteční několik akcí zaměřujících 
pozornost na  témata bezdomovectví, 
lidského stáří, života se zdravotním po-
stižením nebo – se zvláštní aktuálností - 
životních podmínek Ukrajinců v Česku.
Celý program pak bude zakončen 
ve středu 12. listopadu tradiční mší při 
svíčkách v   klášterním kostele na Piari-
stickém náměstí a  poté - v  návaznosti 
na oslavy svátku před pěti lety – symbo-
lickým vypuštěním pětadvaceti lampió-
nů štěstí na slepém rameni Malše. 
Více o  programu na: www.facebook.
com/17.listopad.

Michal Grus
OI Svoboda, demokracie, solidarita

Svoboda, demokracie, solidarita

Deset svíček na  dortu v  listopadu 
sfoukne projekt Člověka v tísni Příběhy 
bezpráví. A  je co slavit. Do projektu se 
postupně zapojilo více jak 1900 škol. 
450 z nich si připomene i letošní 25. vý-
ročí od Sametové revoluce. 
 Právě 25. výročí je příležitostí se 
zastavit a  zamyslet se nad minulostí 
i  přítomností. Česká společnost má 
ve  svém životopise zapsány desítky 
let života ve  dvou diktaturách, a  přes-
to se z ní vytrácí povědomí o významu 
svobody, o  její nesamozřejmosti i  po-
třebě ji chránit. Příběhy bezpráví mají 
mladým lidem prostřednictvím doku-
mentárních filmů i diskusí s pamětníky 
připomenout události, o kterých se do-
vídají maximálně z vyprávění. Od roku 
2009 přibyla i  Cena příběhů bezpráví, 
kterou mohou studenti udělit za  od-
vážné postoje a  činy v  době komunis-

tického režimu. V letošním roce si navíc 
žáci a  studenti mohou sestavit příběh 
revoluce ve  vlastní obci a  osobně se 
tak setkat s  aktéry tehdejších událostí 
či pracovat s dobovými materiály nebo 
fotkami. 
 Biskupské gymnázium bude letos 
hostit hned dva pamětníky, Jana Za-
hradníka, spoluzakladatele OF středo-
školských učitelů, i  Martina Ehrlicha, 
jednoho z tehdejších studentů. Pozvání 
přijal i  zástupce mladé generace, Jiří 
Boudal, vedoucí projektu Rekonstrukce 
státu. Společně si znovu připomeneme 
minulost, na  které už tolik zapracoval 
zub času, ale zamyslíme se i  nad pří-
tomností, našimi očekáváními, které 
jsme si slibovali od demokratické spo-
lečnosti, i  deziluzí, která v  mnohých 
z nás vyvolala stesky po době minulé.

Martin Volný

Příběhy bezpráví letos podesáté

foto Kristýna Padrtová
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Literární kavárna a  galerie Měsíc 
ve dne nikdy nebyla jen místem, kam 
zajdete na kávu nebo na výstavu. Na-
opak. Vždy usilovala být centrem al-
ternativní kultury, prostorem, kde je 
možné se setkávat a  debatovat nad 
řadou otázek, a to nejen z oblasti kul-
tury, ale třeba i dopravy v našem měs-
tě. Postupně se také rozrostly aktivity, 
které se uskutečňují za  zdmi Měsíce 
ve  dne, přímo v  českobudějovických 
ulicích. Magnetem, který k sobě přita-
huje řadu aktivních lidí, je spolumaji-
telka Měsíce ve dne Eliška Štěpánová.
 Určitou majákovou lodí vašich 
aktivit je galerie, jaký program chys-
táte?
„Do konce roku připravujeme tři verni-
sáže výstav. 24. října zahájíme vernisáží 
výstavy Petra Brožky a Tomáše Ronov-
ského. Na kulaté 25. výročí sametové re-
voluce chystáme tak trochu v předstihu 
– už 14. listopadu – výstavu fotografa 
Oldřicha Škáchy s  názvem ,osobnosti 
disentu’. Škácha fotil za totality své přá-
tele a jeho archiv je úctyhodný. Výstavu 
jsme domlouvali už počátkem roku, 
bohužel ale na jaře zemřel. Jeho archiv 
koupila Knihovna Václava Havla, ale ješ-
tě před jeho předáním vystavíme tento 
vybraný soubor v  naší galerii. Výstavu 
zahájí Škáchův dlouholetý kamarád, 
spisovatel Jiří Stránský. Další výstavu 
připravujeme v  kavárně ve  spoluprá-
ci s  Jihočeskou vědeckou knihovnou. 
Vystavíme kopie 30 dobových jihočes-
kých novin, které úžasně dokumentují, 
jak se během Listopadu měnil oficiální 
názor. Program oslav Listopadu se ale 

neomezí jen na naši galerii, řada akcí se 
uskuteční na  různých místech města. 
Poslední výstavou letošního roku pak 
budou práce malířky Evy Výborné.“
 Před létem jste se pokoušeli oži-
vit Novou ulici, přišli jste s  grilová-
ním, v  září se sousedskou slavností. 
Jaký je smysl těchto akcí?
„Naše čtvrť je hodně svérázná, v původ-
ních neopravených domech tu bydlí lidi, 
kteří mají hlouběji do kapsy, třeba mladí 
ve  sdílených bytech či Rómové. Chtě-
li bychom v rámci  naší iniciativy ,nová-
nově’  navázat dobré sousedské vztahy 
a zapracovat na tom, aby se v naší ulici 
a čtvrti vytvořila atmosféra přátelského 
soužití a vzájemné podpory.“
 Co ještě pro své sousedy – či lépe 
se svými sousedy chystáte?
„Na pátek 31. října připravujeme v ulici 
happening k  Haloweenu. Prostor před 
školou osvětlíme dýňovými lampami, 
od 16.30 vystoupí s kusem bezdomovci 
z  azylového domu divadlo a  následně 
zahrají tři kapely Evakuační plán, Ha-
meln a  Jinovatka. Všichni ve  slušivých 
haloweenských kostýmcích. Doufám, 
že i  diváci přijdou v  kostýmech. Každé 
‚strašidlo’ si totiž odnese dárek – a  to 
i  přestože je celý happening zadarmo. 
Chystáme i  další akce. Do  Nové uli-
ce dorazí i  Mikuláš. Na  první adventní 
neděli postavíme vánoční stromeček 
na  dvorku kavárny a  každý tam může 
pověsit dárek pro někoho konkrétního, 
na poslední adventní neděli se sejdeme 
a  dárky rozdáme. Začátek i  konec ad-
ventu doprovodí i program. Dárky mo-
hou být pro kohokoliv, a  tak doufám, 

že se zapojí i  čtenáři Vedneměsíčníku 
a  na  stromek navěsí hodně dárků pro 
své kamarády a  známé. Třeba tam ně-
jaký dáreček najdete i  vy. Před Vánoci 
je zvykem v nákupních centrech obda-
rovávat děti z  dětských domovů – my 
potřebné podporujeme celoročně, tak 
proč o Vánocích nemyslet nějakou ma-
ličkostí nebo vtipným dárkem i na sou-
sedy, známé a  kamarády, jen tak pro 
radost.“
  Poradila byste, jak začít oživo-
vat sousedské vztahy i  obyvatelům 
jiných ulic. Co je do začátku nejdůle-
žitější?
„Radu nemám. My jsme také jen na za-
čátku. Zkrátka je třeba získat důvěru 
sousedů, pak už jde všechno samo.“
 Další z vámi podporovaných ak-
tivit je kavárna potmě. Proč jste se 
rozhodla podpořit tento projekt?
„S nápadem přišel Marek Müller při fes-
tivalu Literatura žije! Postěžoval si, že 
v  Budějovicích žádná kavárna potmě 
není. Tak jsme ji společně začali plá-
novat.  A  povedlo se. Kavárníci jsou tři 
vysokoškoláci, shodou okolností absol-
venti Biskupského gymnázia. Kavárna 
je otevřená každý druhý čtvrtek v říjnu 
a listopadu, v prosinci pak každý čtvrtek 
až do 18. prosince.“
   Jak se v kavárně cítíte?
„Kavárna potmě je úžasný zážitek. Je 
neuvěřitelné, jak rychle se zintenzivní 
vnímání ostatními smysly, když o jeden 
přijdeme. Slyším tam každý šelest, cítím 
vůni. Taky se tam svět příjemně zpoma-
lí, nic nejde dělat rychle.“

Martin Volný  

 

Se sychravým podzimním počasím přichází i nová příležitost, jak si pěkně 
v závětří vychutnat svou nutnou denní dávku kofeinu. Nejde však o kavár-
nu ledajakou. Kavárnu ve tmě vedou tři nevidomí absolventi Biskupského 
gymnázia – Šarlota Kušnírová, Jiří Holzinger a Marek Müller. Dva z nich, Šar-
lota a Jirka, mi při kávě odpověděli na mé všetečné otázky (poznámkový 
blok mi byl ve tmě k ničemu, ještě že jsem měla diktafon).
 Otázka, která se úvodem přímo nabízí: kdo vlastně přišel s nápadem 
otevření této kavárny?
Jiří: „S nápadem přišel Marek Müller, který tady dnes bohužel není. Napadlo ho 
to v souvislosti s jinou akcí, kterou jsme v této místnosti již dříve dělali. Tehdy 
jsme lidem ukazovali čtení v Braillu a četli jsme potmě. Mělo to docela úspěch. 
Obrátili jsme se proto s nápadem zřídit „Kavárnu ve tmě“ na město a dostali 
jsme na náš projekt peníze.“

 Co všechno nabízíte?
Šarlota: „Máme tu, řekla bych, velice pestrý nápojový lístek, který je napsán 
samozřejmě v Braillu, protože jsme tu potmě. Většina lidí bude nejspíš k jeho 
přečtení potřebovat asistenci. Nabízíme jak teplé, tak studené nápoje, lidé si 
sem mohou zajít i na víno, je tu čaj, samozřejmě káva, nabízíme i různé limo-
nády.“

 Oba jste po gymnáziu pokračovali na vysokou školu?
Šarlota:  „Já od 1. října nastupuji na PF JU na obor český jazyk a anglický jazyk 
se zaměřením na vzdělávání.“ 
Jiří:  „Já jsem studoval na zdravotně sociální fakultě obor psychosociální péče 
o dospělé a seniory. Mám za sebou bakalářské studium.“

 Líbilo se ti tam?
Jiří:  „Tak jako všude i tady se našli vedle fajn lidí i ti druzí. Asi nejvíce mě napří-
klad překvapilo, když mi i po půl roce docházky na předmět dali test na papíře 
a do ruky mi vrazili tužku a chtěli, abych psal.“

 Na co by se měl návštěvník Kavárny ve tmě připravit?
Jiří: „Každý příchozí dostane klapky na oči, aby nic neviděl, zkrátka, aby měl 
tmu. Pak ho dovedeme ke stolu a řekneme mu, co všechno nabízíme. S ná-
vštěvníkem si můžeme popovídat či zahrát nějaké stolní hry, třeba člověče 
nezlob se nebo pyramidy. No, a pak musí zaplatit.:)“

Jana Králová

Musím říct, že na festival Nová nově jsem 
se opravdu těšil. Už samotný pohled 
na program mě ujistil, že si pro nás po-
řadatelé připravují široký výběr zábavy 
různých druhů. Proto jsem v sobotu 13. 
září dorazil do  Literární kavárny Měsíc 
ve dne, kde se celá akce konala a kterou 
najdete na samotném začátku Nové uli-
ce.
 Za vznikem úplně 1. ročníku festiva-
lu Nová nově stojí již zmiňovaná kavárna 
Měsíc ve dne a lidé jí blízcí. Mohu zmínit 
například majitelku kavárny paní Elišku 
Štěpánovou nebo také slečnu provozní 
Markétu Kulíkovou. Dále se na  zorgani-
zování této akce podíleli Lucie Bílková, 
což je bývalá pracovnice, anebo Vojtěch 
Nárovec, jenž pomáhá udržovat chod 
kavárny. Hlavním představitelům samo-
zřejmě pomohlo i  mnoho dalších. Byli 
jimi také pracovníci kavárny nebo častí 
návštěvníci. 
 Proč ale zmiňovaní něco takového 
vůbec pořádají? Je to jednoduché. Hlav-
ním cílem je oživit prostor Nové ulice 
a  přilákat nejen její obyvatele. Festival 
měl vyzvat sousedy této více než zajíma-
vé ulice, aby se společně sešli u kavárny, 
pozdravili se, upevnili své vztahy nebo 
jim teprve položili základy. Jinak řečeno, 
lidé stojící za  vznikem akce již nechtěli, 
aby se Nová zdála být ulicí, jakou je kaž-
dá jiná. Chtěli dát najevo, že to není jen 
další bezvýznamná ulička, nýbrž že je 
zajímavá, pozoruhodná a  má co nabíd-
nout.
 Příjemnou věcí se stal volný, nezpo-
platněný vstup do prostorů konání. Naše 
peněženky tudíž neztratily na váze. Tento 
fakt v dnešní době nejeden člověk ocení. 
Kdo tedy ale pokryl náklady na uspořá-
dání takto výjimečné a  nápadité udá-
losti? Ve skutečnosti to byl program na-
dace Vodafone nesoucí název Vpohybu. 
Nápad na  tento festival byl po  přihlá-
šení do  programu schválen a  postoupil 
do dalšího kola. Zde lidé neúnavně po-
sílali hlasy, až nakonec Nová nově dotaci 
na uskutečnění dostala. U baru jsme se 
ale peněz již museli vzdávat. Nicméně, 
po  přičichnutí ke  kávě a  čerstvé baget-
ce jsme své útraty nelitovali. Na místě se 
neustále pohybovali jacísi lidé oblečení 
do  červených triček - dobrovolníci. Ti 

zapáleně pomáhali udržet plynulý chod 
programu po celý den, přestože jim po-
časí nepřálo a  práci neulehčovalo. Při 
volných chvílích se občerstvovali u baru. 
Občerstvení měli dobrovolníci zdarma 
díky „Vpohybu“, z nějž se vypláceli i ho-
noráře vystupujícím. 
 Co se opravdu nevydařilo (a  za  co 
organizátoři samozřejmě nemohou), 
bylo počasí. Téměř celý den pršelo. Pře-
dem naplánovaný program to ovšem 
téměř nepoznamenalo. Samozřejmě, že 
určitá vystoupení musela být odehrána 
ve vnitřních prostorách kavárny, přesto-
že měla být odehrána venku. Je jasné, 
že s  časy začátků vystoupení se občas 
muselo hýbnout. Nicméně, tyto skuteč-
nosti kvalitě zábavy a  dobré atmosféře 
neuškodily. 
 Typické pro tuto akci byla její komu-
nitní úroveň. Například většina vystu-
pujících byla návštěvníky kavárny nebo 
známí návštěvníků, popřípadě pracov-
níků. Celá řada z  nich za  své vystoupe-
ní nepožadovala honorář. Výplatou jim 
byla poukázka na  výtečné občerstvení. 
Jednoduše řečeno: vystupující i  dobro-
volníci patří do širší komunity pohybující 
se kolem literární kavárny Měsíc ve dne.
 Den s Nová nově odstartoval bleším 
trhem, kam celou řadu věcí nanosili oby-
vatelé Nové ulici. To je dalším znakem 
komunitní úrovně této události. Na  fes-
tivalu jsme mohli vidět vystoupení har-
monikáře Pavla Muchy, který je opravdu 
pánem svého nástroje a  svou hudbou 
veselil nejednoho diváka. Dále stojí za to 
zmínit žonglérskou skupinu Levoruce, 
tito dva mladí pánové se ukázali býti jak 
šikovnými, tak zábavnými. Dočkali jsme 
se nakonec i  neplánovaného společné-
ho vystoupení Pavla Muchy a Levoruce, 
kde se skombinoval zvuk harmoniky 

a  žonglérské umění a  stálo to opravdu 
za to. Divadelní nadšenci se také dočkali 
svého, nechyběla totiž ani dramatická 
vystoupení. Představil se nám drama-
tický kroužek s  názvem Hlavně už bez 
mračen(í) se sérií svých čtyř skečů. Tyto 
mladé herečky s jedním hercem své pu-
blikum skvěle pobavily. 
Fanoušci hudby také nebyli ochuzeni 
o svou porci zábavy. Odpoledne vystou-
pila českokrumlovská kapela Tokaref. 
Zahrála ovšem také českobudějovic-
ká kapela Strong Coffee, jejíž název již 
není pro místní funk-rockové fanoušky 
neznámý. Svůj um ukázali také Alena 
Pekařová a přátelé. Lahodný zvuk harfy, 
houslí a  violoncella ženy doplnily svým 
vytříbeným zpěvem, jenž v  některých 
případech dokonce i  dojal posluchače. 
Já osobně bych toto trio dokázal poslou-
chat hodiny a  perfektně bych si u  toho 
odpočinul a odreagoval se. 
 Příznivci tance mohli navštívit vy-
stoupení streetdancové taneční skupiny 
Budside. Těm, kteří si namísto pozorová-
ní tance raději zatančí sami, se přání spl-
nilo ve workshopu salsy nebo ve večerní 
tančírně. Nesmělo se ovšem zapome-
nout ani na ty nejmenší návštěvníky. Ti si 
mohli užít výtvarný workshop nebo lout-
kové divadlo. Další zajímavou věcí byla 
výstava historických fotek Nové ulice. 
Byla otevřená také Kavárna po tmě, kde 
obsluhu zastupuje trojice nevidomých. 
Vše bylo zakončeno večerním promítá-
ním grotesek.
 Návštěvníci mohli sledovat i  další 
vystoupení a  užívat si dalších aktivit, 
než jen výše zmiňovaných. Těm, je-
jichž výstup jsem vynechal, se srdečně 
omlouvám! Musím tvrdit, že program 
byl opravdu různorodý a každý, kdo fes-
tival navštívil, si přišel na  své. Literární 
kavárna svou akcí jednoduše zabodo-
vala.
 A na co se můžeme v režii literární 
kavárny Měsíc ve dne těšit do budouc-
na? V plánu je údajně Halloween nebo 
jakési adventní akce jako například 
Mikuláš. Necháme se překvapit. Dou-
fejme v  milé překvapení, kterého jsme 
se u festivalu Nová nově určitě dočkali. 
Nová ulice prostě žije!

David Nebor  

V kavárně to žije, nejen literárně

Vstupte 
do světa 
nevidomých 
a vychutnejte 
si kávu 
ve tmě

Festival Nová nově - Nová ulice žije!
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To, že byl Vedneměsíčník oceněn jako 
nejlepší žákovský časopis v Jihočeském 
kraji, pro nás bylo bezpochyby příjem-
ným překvapením. Ovšem tomu, že 
jsme spolu s  tímto (jistě po  právu za-
slouženým) titulem obdrželi také nema-
lé množství cen, mezi nimiž byla i účast 
na  čtyřdenním mediálně vzdělávacím 
soustředění, jsme se až zdráhali uvěřit. 
Přesto Vedneměsíčník na  Média-kemp 
vyslal dva své zástupce, tedy mě a mého 
kolegu Kubu Bartoše, a nyní již můžeme 
říci, že naše skepse byla zbytečná. Akci 
uspořádala českokrumlovská nezisková 
organizace Centrum pro pomoc dětem 
a mládeži (CPDM), která vedle řady dal-
ších aktivit pořádá i rozmanité vzděláva-
cí programy. Na  Média-kempu v  Chatě 
pod Kletí jsme strávili celkem čtyři dny 
a  s  dalšími šesti účastníky jsme absol-
vovali několik workshopů zaměřených 
na různé aspekty médií. 
 Poté, co jsme si prošli kolečkem 
představovacích her a  zjistili, že každý 

z  nás zapomene jméno toho druhého, 
jakmile se mu představí, jsme se roz-
hodli ponechat poznávání volný průběh 
a pustili se do vážnějších činností.
 Nejprve jsme navštívili Museum Fo-
toatelier Seidl – muzeum Josefa a Fran-
tiška Seidlových v  Českém Krumlově. 
Zde jsme se dozvěděli něco málo o  ži-
votě těchto českokrumlovských prvo-
republikových fotografů a také si připo-
mněli, jak dříve vznikala a  následně se 
v temné komoře zpracovávala černobílá 
fotografie. Exkurzi jsme dovršili psaním 
– či spíše pokusem napsat s pomocí ná-
sadkového pera „dobový“ pohled. Ne-
třeba dodávat, že většina tuše skončila 
jinde než na papíře pro ni určeném. 
 Od  fotografie jsme se přesunuli 
k  médiu mnohem bezprostřednějšímu, 
a sice rádiu. Ve studiu českokrumlovské-
ho internetového Rádia ICM, zřizova-
ného také CPDM, se nám potvrdilo, že 
mluvit v  přímém přenosu i  o  těch nej-
banálnějších věcech rozhodně není pro 

každého. Větší úspěch jsme zaznamena-
li při moderování fiktivních rozhovorů, 
na  našem horkém křesle se vystřídala 
taková jména jako Harry Styles, včelka 
Mája nebo čínští pornoherci (ti radši bez 
jména). Chybět nesměl samozřejmě ani 
workshop zaměřený přímo na žurnalis-
tickou činnost: základy novinařiny a její 
úskalí jsme probrali s novinářem a maji-
telem PR agentury Václavem Votrubou. 
Praktické výsledky našeho novinaření si 
můžete přečíst v časopisu ICM.
 Bezpochyby nejnáročnější činnos-
tí celého Média-kempu pro nás byl ale 
workshop s  filmovou animátorkou Zu-
zanou Studenou. Za  jediný den stihly 
naše dva týmy natočit dva krátké filmy 
– jeden hraný a  jeden animovaný stop 
motion technikou. Ta spočívá v tom, že 
předmět, který chcete na  plátně roz-
pohybovat, se vyfotí, pohne se s  ním 
o  malinký kousek, vyfotí se, pohne… 
Po  spojení pak snímky vytvoří dojem 
plynulého pohybu. Vzpomínka na  to, 

jak jsme hodinu a  půl prostírali jeden 
ubrus, jen tak z paměti nevymizí. Odkaz 
ke  zhlédnutí našich výtvorů jistě brzy 
najdete na našich webových a faceboo-
kových stránkách.
 Na  závěr bychom rádi poděkovali 
všem organizátorům, kteří se na Média-
-kempu jakkoliv podíleli, ať už přípravou 

programu či logisticky (rozuměj přípra-
vou jídla) – rozhodně to byla zkušenost, 
která nás v  mnohém obohatila. A  také 
doufáme, že vy, naši čtenáři, oceníte, jak 
se naše redakce neustále dovzdělává, 
aby vám mohla přinášet ten (minimálně 
v Jihočeském kraji) nejlepší časopis. 

Kateřina Šimková

Vedneměsíčník sobě

Zaskočte na kávu a podpořte tak dobrou věc
Nově otevřená kavárna FÉR CAFÉ v České ulici s vchodem z Piaristického náměstí přivítala 
své první zákazníky už v polovině srpna. A proč má ve svém názvu slovo FÉR? Jednak je 
jejím cílem vytvářet pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce 
včetně pracovní a  psychosociální podpory a  zároveň si kavárna vedle klasických nápojů 
zakládá na regionálních a sezónních potravinách výhradně v BIO kvalitě pod známkou fair-
trade. 
Kromě svačinky, kafe, velice příjemné obsluhy a prostředí přímo vybízejícího k relaxaci vám  
kavárna může také nabídnout i kulturní ochutnávku. Výzdoba interiéru je tvořena fotogra-
fiemi studentů grafického desingu. A první koncert s názvem All Acoustic, na kterém vy-
stoupili hudebníci z budějovické nezávislé hudební scény, se zde konal již 19. září. „Podobné 
akce a projekty se zde budou určitě konat i nadále,“ slibujeř Bára, jedna ze zaměstnankyň. 

Adam Šlegl

„V Českých Budějovicích by chtěl žít ka-
ždý, ale málo komu se to povede. Ty tu 
budeš studovat, tak si to pojď pořádně 
užít!“ Tak znělo heslo letošního Vítání 
prváků Jihočeské univerzity. 
Už čtvrtý ročník festivalu pro studenty 
vysokých škol proběhl v  týdnu od  6. 
do 12. října. Vítání prváků začala v roce 
2011 pořádat pro své studenty Jihočes-
ká univerzita v  čele s  Jiřím Váňou. Cíl 
této akce byl předvést Budějovice jako 
ideální místo pro studentský život a do-
stat studenty ven z kolejí do centra měs-
ta. Hlavním bodem všech ročníků byl 
OrientAkční Express, běh, kdy studenti 
vytvoří týmy a  plněním různých úkolů 
poznávají město. 
Letos se organizace ujal nový tým v čele 
s divadlem SUD (Studentské univerzitní 

divadlo). „Rozhodli jsme se posunout 
celý festival o  několik levelů výše. Le-
tošní Vítání prváků je festival pro stu-
denty všech vysokých škol v  Českých 
Budějovicích. Většinu akcí jsme pře-
sunuli z  kampusu do  vnitřních prostor 
v centru města, abychom ukázali jak ši-
rokou nabídku kulturního a dalšího vy-
žití může město, kde by chtěl žít každý, 
nabídnout. Myslíme si, že by se studenti 
měli s městem trochu sžít, protože tady 
budou trávit několik let a nejen studiem 
je člověk živ,“ uvedla předsedkyně SUDu 
a  vedoucí projektu Vítání prváků 2014 
Magdaléna Křepelová. Z  pestrého pro-
gramu, který nabídl koncerty, divadelní 
představení nebo taneční workshopy, si 
určitě vybral každý prvák.

Tereza Křesalová

Vojtěch Adamčík, student Gymnázia  
J. V. Jirsíka a současně českobudějovic-
ké konzervatoře, chtěl vždy napsat mu-
zikál, ale zatímco námětů na hudbu měl 
nespočet, texty k  písním se sám psát 
neodvážil. Na  vhodného textaře nara-
zil náhodou až před rokem a  půl bě-
hem školního zájezdu na soutěži sborů 
v  Brně. S  o  rok starším spolužákem Ja-
nem Batystou spojili síly a po měsících 
psaní a zkoušek vznikl téměř dvouhodi-
nový pop-jazzový muzikál Úděl osudu, 
čítající přes dvacet původních skladeb. 
Námět si autoři vypůjčili z  knihy Otec 
prasátek, jednoho z  dílů fantasy série 
Úžasná Zeměplocha britského spisova-
tele Terryho Pratchetta. Většinu z  více 
než dvacetičlenného obsazení vytvo-
řili členové školního sboru Jirsíkova 
gymnázia Mendík a  jeho bývalí absol-
venti, přičemž hlavní ženskou roli svě-
řili debutující tvůrci studentce pražské 
konzervatoře Lucii-Anně Zatloukalové. 
Živého klavírního doprovodu při před-
staveních se pak ujal sám autor hudby 
Vojtěch Adamčík.
 Premiéru si muzikál odbyl 16. března 
letošního roku na  Malé scéně česko-
budějovického DK Metropol a  setkal 
se s pozitivním ohlasem. O tom svědčí 
mimo jiné i to, že lístky na každé ze čtyř 
původně naplánovaných představe-
ní se vyprodaly do  jednoho ještě před 
premiérou. Pro velký úspěch se proto 
autoři rozhodli přidat další. Vidět Úděl 
osudu jste tak mohli mimo jiné na Bu-
dějovickém Majálesu a studenti zahráli 
i  v  hlubocké  KC Panoramě. Derniéra 
sezóny se odehrála až 26. června a mu-
zikál se dočkal nakonec celkem deseti 
téměř vyprodaných repríz. Kromě nad-
šeného přijetí a  vysoké návštěvnosti 
byl muzikál oceněn i nominací na cenu 
Gratias Tibi, udělovanou mladým lidem 
za občanskou aktivitu.
 V letošním školním roce už jste před-
stavení mohli zhlédnout 26. září v  Sá-
zavě v  rámci 14. ročníku soutěžní pře-

hlídky amatérských hudebních divadel 
Voskovcova Sázava. Pokud jste Úděl 
osudu dosud neviděli a bojíte se, že už 
se vám možná nenaskytne příležitost, 
vězte, že na  prosinec jsou naplánová-
na další tři představení, z  nichž jedno 
bude přístupné veřejnosti. Navíc au-

toři, kteří nepopírají inspiraci původně 
amatérskou chicagskou muzikálovou 
skupinou Team StarKid, už začali praco-
vat na dalším projektu. Premiéru zatím 
chystají na podzim roku 2015. 

Kateřina Šimková
Foto: archiv Úděl Osudu

Mladí autoři uspěli s Otcem prasátek

VítáNí PrVáKů 2014, 
aneb 

V Českých Budějovicích 
by chtěl žít každý 
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Zní to jako sen – ráno nikam nechvátáš, 
ve městě si ještě v klidu dojdeš pro ran-
ní kávu, v klidu, protože si sám určuješ 
pracovní dobu, přijdeš do práce, kterou 
sis sám vymyslel a  zrealizoval, poznáš 
nové lidi a získáš další cenné kontakty, 
večer usínáš s  pocitem dobře odvede-
né práce a  těšíš se na  další tvůrčí den 
– těšíš a nebojíš se, že tvůj život spad-
ne do  rutiny pracovních dnů. Kristýna 
Mokráčková si tenhle sen splnit dokáza-
la a vlastně pořád plní – podniká, a už 
by nikdy neměnila. 
 To, že chce podnikat, věděla Týna 
už ve  svých  18 letech, kdy bez před-
chozích zkušeností založila internetový 
obchod. Obchůdek sice ve finále žádný 
velký úspěch neslavil, této zkušenosti 
a  vlastně položky do  svého „sívíčka“ si 
ale cení dodnes.  To však byl jen začátek. 
Nápad založit na  Jihočeské univerzitě 
pobočku AIESEC (studentská organi-
zace zprostředkující zahraniční stáže) ji 
dovedl až na konferenci organizace JCI 
(Junior Chamber International), sdru-
žení mladých podnikatelů a manažerů, 
kde ji po  její přednášce do  organizace 
přijali. Členství v  JCE znamenalo řadu 
pracovních příležitostí a hlavně kontak-
tů, které v  budoucím podnikání bývají 
klíčové. 
 Týna vždy chtěla dělat něco svého, 
podnikat v nějakém vlastním projektu. 
Minulý rok v  srpnu se začala rýsovat 
idea coworkingového centra. „Během 

školního projektu o  podnikání v  Litvě 
nás s Honzou vzali do podobného cent-
ra. Věděli jsme, že chceme podnikat, ale 
dlouho jsme si nebyli jistí v  čem. Myš-
lenka coworkingového centra jako spo-
jení podnikání zároveň s  potkáváním 
lidí se nám hrozně líbila,“ vypráví Týna 
o počátcích projektu, na kterém spolu-
pracuje s Janem Hoffmannem a Kubou 
Cíglem. Neuvěřitelné že už půl roku 
po  prvních úvahách měli připravenou 
první místnost. 
 Pro úspěšný rozjezd tohoto pro-
jektu ale bylo potřeba sehnat investora. 
Podporu nakonec získali u  Ery. „Začali 
jsme oslovovat větší firmy, o  kterých 
jsme věděli, že podporují mladé lidi 
a  jejich projekty. Konkrétně o Eře jsme 
věděli, že mají coworking v  Praze a  že 
jsou partnerem coworkingu v  Hradci 
Králové. Zkusila jsem jim napsat, nejdřív 
nás ale odmítli.“ Šťastný konec zařídili 
– v  dnešním světě nepostradatelné – 
kontakty. 
 Dnes už je coworking v ulici Chel-
čického plně zaběhlý. K dispozici je za-
sedací místnost nebo vlastní stůl – „kan-
celář“ v tzv. Open Space místnosti. Může 
se zdát, že práce v coworkingovém cen-
tru je pro Týnu jen dalším koníčkem. 
Mimo své práce v agentuře EventHouse 
dokončuje studium na  vysoké škole 
v  Českých Budějovicích a  přemýšlí, jak 
bude vypadat její budoucnost. „Stojím 
si za tím, že vždycky budu podnikat a že 

se nikdy nenechám zaměstnat na plný 
úvazek.“ 
 Jako žádný podnikatel ani Týna 
neví, kam ji příležitosti zavedou. Určitě 
by ale chtěla zůstat v Českých Budějo-
vicích, které si na rozdíl od uspěchané, 
přelidněné a špinavé Prahy nemůže vy-
nachválit!

Autorka: Zuzka Orlová 
Foto: Fotoarchiv www.coworkingcb.cz

Co je to coworkingové centrum?
Coworking je otevřená sdílená kancelář, kde se setkávají podnikatelé pracující 
na různých projektech. Výhoda je nejen v nízké ceně oproti vlastní kanceláři, 
ale také v setkávání se s ostatními lidmi, sdílení zkušeností a kontaktů. 
Coworking k nám přišel z USA, kde první otevřené kanceláře vznikaly už před 
deseti lety. Přestože po České republice existuje spoustu podobných center, 
v Českých Budějovicích je toto Coworkingové centrum první svého druhu. 
Během roku CC pořádá i doprovodné akce a workshopy pro mladé a začínající 
podnikatele, často s prezentací vlastních projektů a sdílení kontaktů. 

Vysokoškolák Dan Leština slyšel o  couch-
surfingu na  cestě autobusem do  Turec-
ka. Zalíbil se mu a  přidal se k  lidem, kteří 
na  svých cestách přespávají na  gaučích. 
Sám doma už hostil třeba cestovatele z Ma-
lajsie.
 Je to levnější než hotel a  pohodlnější 
než spaní v  kempu ve  stanech. Takzvaný 
couchsurfing je sociální síť, na které může 
každý nabídnout svůj gauč zdarma cizin-
cům k přespání. Vlastně to nemusí být ani 
gauč. Spí se na  zemi na  karimatkách, ale 
i v postelích.
 Čtyřiadvacetiletý student zoologie 
Dan Leština už ve svém studentském bytě 
v  Českých Budějovicích hostil cestovatele 
z  Malajsie, Tchaj-wanu, Ruska nebo Švéd-
ska.
 „První člověk, který u  mě přespal, byl 
Švéd. Chtěl zapomenout na rozchod s pří-
telkyní, tak si koupil v bazaru kolo a pros-
tě jel. Nakonec se mu výlet za  kamarády 
v  jiném městě trochu protáhnul a  skončil 
až v  Českých Budějovicích,“ popisuje svou 
první zkušenost s půjčováním gaučů Dan.
Už dávno předtím ale sám přespával v za-
hraničí zadarmo. O  neobvyklé možnosti 
ubytování se dozvěděl také na  cestách, 
pověděli mu o ní spolucestující v autobusu 
do Turecka.
 Poprvé jsem přespával na gauči v Ho-
landsku. Naši hostitelé byli tehdy ještě 
mladší než my, takže to bylo, jako kdyby-
chom byli vzdálení přátelé, kteří prostě 
přijeli na  návštěvu,“ vypráví Dan o  svých 
zážitcích.
 Za  dva roky hostil osm různých lidí 
a přespal na šestnácti gaučích. Za tu dobu 
neměl ani jednu negativní zkušenost, ne-
tvrdí ale, že couchsurfing je stoprocentně 
bezpečný. „Občas se dočtu, že se něco při-
hodilo, jsou to ale zcela výjimečné případy. 
Ale okrást vás mohou i v hotelu. To se pro-
stě stává,“ tvrdí Dan. Hned připojí základní 
pravidla pro bezpečné cestování po  gau-
čích.
 „Když u  někoho přespíte, napíše vám 
na  profil reference a  naopak. Nikdy bych 
si domů nepustil někoho bez referencí 
nebo s negativními ohlasy. To je asi taková 

základní obrana proti nepříjemným zážit-
kům,“ vysvětluje Dan.
   Z popisu na  profilu si každý může 
udělat obrázek o  tom, ke  komu vlastně 
jede, a  Dan nabízí jednoduchou poučku. 
Pokud to není člověk, se kterým byste si 
chtěli jít sednout na kávu, asi to nebude to 
pravé.
 Někteří hostitelé mají prostě volné 

postele a  poskytnou je cestovatelům. Jiní 
spolu s noclehem nabízejí i společné pose-
zení a konverzaci nebo své hosty provedou 
městem. „Když jsme byli v  Íránu, tak nás 
lidé, u  kterých jsme spali, vzali i  na  výlet 
na venkov ke svým rodičům a strávili jsme 
s nimi několik dní,“ říká Dan.
 Právě bližší kontakt s odlišnou kulturou 
oproti bydlení v  hotelu dělá z  couchsur-

fingu netradiční způsob poznávání cizích 
zemí. Na  internetových stránkách nejsou 
přitom přihlášení jenom mladí lidé, vyu-
žívají je všechny věkové kategorie, muži 
i ženy ze všech kontinentů.
 „Člověk si získá přátele v  cizí zemi, 
kteří mu mohou pomoci se zorientovat. 
Máte o koho se opřít, i když zrovna nemáte 
za zády cestovní kancelář. A samozřejmě to 

také nic nestojí. Najednou můžete jezdit 
na místa, která byste si normálně nemohli 
dovolit,“ vyjmenovává Dan výhody couch-
surfingu.
 Hlavně ale komunita gaučových cesto-
vatelů sahá do  všech koutů světa a  je jen 
málo míst, kde by se takto ubytovat nedalo.

Linda Stárková (MF Dnes)
Foto: Kristýna Padrtová

CoworKiNg je šance, 
jak podnikat a přitom 
se potkávat s lidmi

Student přes gauče poznává svět. 
               Jako couchsurfer u toho bydlí zadarmo
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Kresba: Aneta Brašničková

Co tě naučí vejška v Praze?
Snažit se brát věci s humorem, nakupovat ve slevách a nosit 
oblek. Kdyby mi ale někdo už před rokem řekl, jak se věci mají, 
možná bych první semestr tak netápala a nesnažila se v půl 
druhé ráno pochopit, proč už mi na Jižák žádné metro 
nepojede… Pro některé Vednečtenáře to mohou být cenné 
rady, pro některé zase vzpomínky. Každopádně bych tímto 
chtěla v příštích pár číslech podat svědectví lehce ztracené 
studentky v cizím městě, o návalu nových zkušeností 
(nebo o tom v metru) a – zkrátka o životě. Jen ne vážně!

Markéta Dadáková 

Letní brigáda 
aneb prázdniny honbou za ziskem
Někdo by si slovo prázdniny mohl spojit se slovem prázdno. Máme prázdno 
od povinností, prázdno v hlavách a peníze jakoby se rozprchly do prázd-
na. Ale my se chceme bavit a naše milované rodiče to nebaví, nechtějí 
nám dávat víc a víc! „Vydělej si na to sama!“ - uslyšela jsem stejně tak jako 
mnoho mých vrstevníků jednoho krásného slunečného dne. Ne, že bych 
předtím nikdy nic nehledala, ale těch pár hosteskování, kde člověk stojí 
nastrojený v oblečku, nedělá respektive nic a očekává velký příjem za pár 
hodin neupravený zevnitř a předstírající ochotu a vstřícnost, to není práce. 
Alespoň ne ta, kde se člověk přetrhne a má jí každý den pravidelně. To už 
ne, chtěla jsem pořádnou brigádu, takovou, abych si mohla vydělat na 
letenku do Tasmánie a pak ještě rodičům dokázala, že jsem vážně dospělá 
holka a všechno si můžu koupit! Poté co jsem zjistila, že nemám vážně 
žádný známý, co nabízí terno brigády, prohledala jsem možné i nemožné 
na internetech a jednu takovou jsem našla.
Píp píp píp píp. Všechno pípá. Připadám si jako robot a všechno kolem 
mne tak rychle utíká. Potravinový řetězec na běžícím pásu. Všichni hledají 
mince a marně počítají. Mačkám na pedál jako u klavíru a s Gingsbergem 
se marně snažím najít Walta Whitmana v supermarketu. Zaměstnanci se 
snaží usmívat vyčerpáni svým malým ziskem a velkou poptávkou po jejich 
službách. 
Ze začátkem mne to bavilo, vždyť povídat si s lidmi je skvělý, zvlášť když se 
na ně usmíváte a pozorujete, jak jsou mnozí k sobě ochotní a kolik z nich 
má zákaznický kartičky odevšad. Někteří lidi se vám svěřují. Když se nudíte, 
zahrajete si na detektiva podle obsahu nákupu. Jediný vy víte, co dnes bu-
dou jíst, kolik jim chybí na kartě a že jim chybí něco zvážit! Uvědomujete si, 
že ten pípací zvuk je prostě „skvělej”, třeba na music mixy. A kdybyste tam 
byli nastálo…………………………….
Zblázníte se. 
Pak si to uvědomíte. Jak moc se chcete učit. Ne zrovna na pokladní. A i 
ostatní zákazníci do vás vkládají naděje, když se projeví vaše neznalost 
chlebů a oni doufají, že jste mladý nadějný student a přednosti máte někde 
jinde. I romský spoluobčan, co dělal to samý, ale vyhodili ho, protože vykra-
dl kasu, vám řekne, že byste měla dělat alespoň masérku. Všechno je tam 
veskrz pozitivní, vždyť je to jenom na čas, říkáte si.
Ale jednou po dvanáctihodinovce, kde je víc než jeden protiva vám to 
stejně dojde! Supermarket je klec, kde se hemží hladoví jedinci. Všichni 
chtějí domů, ale doma na ně nečeká nic, co by si v supermarketu nekoupili! 
Ano, správně, do Tasmánie jsem nejela a teď mne omluvte, mám hlad, jdu 
si něco koupit. Do supermarketu!

Anna Kárníková

Zamyšlení 13 metrů nad zemí
Jedna z mých prvních rad do studentského života zní - se-
žeňte si byt s balkónem. Ano, je pravda, že balkón je výmysl 
lidí, kteří si nemohou či nechtějí pořídit dům se zahradou. 
Také je to ale šikovná pomůcka při sušení prádla a pěstování 
bylinek. Já však shledávám v těchto skromných metrech 
čtverečních mnohem větší mentální potenciál.
Tento potenciál roste exponenciální řadou s každým patrem. 
Čím výš jsi, tím méně k tobě doléhají zvuky sousedů vrace-
jících se nad ránem domů. S vyšším patrem se také naskýtá 
možnost většího výhledu, což probudí nejednu skrytou 
romantickou duši.
Co ale nejvíce oceňuji na svém balkóně, není výhled, nýbrž 
nadhled. Doslova i přeneseně – můj balkón totiž z jakéhosi 
důvodu pracuje na stejném principu jako věšení obrázku na 
stěnu. Když se podívám na určitý problém s větším nadhle-
dem s odstupem, je snazší ho pověsit. 
Další věc, kterou jsem si ani já před nástupem nepřipouštěla. 
Ne pokaždé vám na koleji sedne spolubydlící. A když jsou 
na vás hned dva, vážíte si každé chvilky strávené bez nich 
a k tomu je balkón ideální (samozřejmě jen jako dočasné 
řešení – ne jako konečné v roli odrazového můstku). Pokud 
nejste výjimečně otužilí, tak vám snižující se teplota v prů-
běhu zimy brzy znemožní taktický útěk na balkón. Pak vám 
nezbývá nic než zandat dovnitř plastové židle z Ikey a vyřešit 
si své problémy se spolubydlícími narovinu.
Kdybych si měla vybrat svůj nejoblíbenější pokoj, zvolila 
bych balkón. Ačkoliv v něm není postel ani lednička, 
návštěvy si zvu nejraději právě tam.

Markéta Dadáková

Poezie (žije?)
Spekulací o poezii bylo mnoho. Kdo z vašeho 

okolí ji čte? Kdo ji píše? Kdo ji rozumí? A jak poezii 
vlastně porozumět? Mnoho otázek bez rýmů, 
které dnes už moc neletí. Zdá se, že volný verš 
používá více básníků.  Tuto skutečnost jsem si 
mohla ověřit na festivalu poezie v Kutné hoře, kde 
se jich sešlo víc než dost. Festival a literární soutěž 
v Kutné hoře je jeden z nejmilejších festivalů 
v pohádkovém městě, které dýchá podobnou 
atmosféru jako náš jihočeský Krumlov. 
A stihla ocenit čestným uznáním i Šimona, který 
bude pravidelně přispívat, ale nebojte, 
nebude jediným přispěvatelem.

***
Domy řvou
a stromy prý taky,
řvou
řvou
oběti linie,
jedou vlaky.

Na posteli
Spálený na uhel,
maluji obraz,
abych ho schoval pod postel
a neměl se kam skrýt před bubáky nočních můr,
jak tak ležím,
ležím a čekám...
Šimon Leitgeb
*
olověné lupy v hlavě
po dnešku já mám
že další den zmáknu hravě
tenhle systém znám

motorový olej potím
po dnešku je krám
pro neúčast zavřen zatím
kde cigára* koupit mám  

po dnešku já budu ronit
benzín místo slaných slz
po dnešku já budu hnojit
motorovou zahrádku
                                                               
*dětí nekuřte!

                                                     Josef Padrta

Spřízněni
U jednoho stolu
jako poslové všech generací
připadáme si víc než nazí
přesto o sobě nic nevíme
-poselství bez prázdna
-absurdnost v okovech.

Lapáme po věcech
co nejsou naše.
Měsíční svit už odešel
a my se sžíváme se světem.
Srdce tlučou
Anna .K

I pesimista chce být šťastný

Zlatovláska posílá své vlasy do výkupu; 
na drogy nestačí ubohých sedmnáct set. 

Úchyly na chatu online do pozadí kopu, 
svého rytíře hledám tajně na seznamce. 

Neumím žehlit, prát ani vařit, na sex taky moc 
nejsem… 
Jsem obyčejná blondýna s brejlema a křivým 
nosem. 

Vlastně nevidím důvod, proč mě máš chtít; 
proč vytahovat princovský meč a štít. 

Láska stejně nezahřeje, 
oblečem si teplej kabát. 

Sjedeš se mnou i peřeje? 

Odepiš, stačí se nebát. 

Na každém životním rozcestí  
se vydávám směrem, kde najdu menší nesmysl. 

Pouštím si Miley Cyrus na bolístky, 
snažím se vyhnout chmurám, co mi přijdou na 
mysl. 

Každej máme zasranej život, 
jen optimisti to nevidí. 

--------------------
Lžu psychiatrovi, že jsem šťastná 
a dál se usmívám na lidi.  

Ať si klidně myslí, že jsem blbá, 
já nikdy netvrdila, že nejsem. 

Lidi tě budou nenávidět stejně, 
bav se radši s vínem a se psem. 

Zkusila jsem rozesmát baseta, 
 roztáhl uši a odletěl si do Vesmíru. 
Vesmír mi ukazuje prostředníček:
Už se nevrátí, 
šťasten je 
a žije v míru! 

                                       Martina Mašková
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VÝStaVY
alšova jihočeská galerie 
– wortnerův dům
U Černé věže 22
16. 10. – 23. 11. Obrazy osvícení 
– Tibetské umění v českých sbírkách

dům umění
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
16. 10. – 16. 11. Kateřina Šedá 
– Milada Šoukalová / Normální život

Výstavní sály Jihočeského muzea
Dukelská 1
26. 9. – 16. 11. Dimitrij Kadrnožka 
– Pod tropickou oblohou

galerie Nahoře
DK Metropol, Senovážné nám. 2
6. 8. – 17. 10. Moje Indie

měsíc ve dne
Nová ulice 3
24. 10. – 13.11. Petr Brožka a Tomáš 
Ronovský

Kino Kotva
Lidická 2110
Předsálí
26. 9. – 14.11. Autostopaři.cz
Kavárna
26. 9. – 14. 11. Roadside Traveler

Komorní galerie u Schelů
Panská 7
30. 10. – 22. 11. Návraty do Bretaně II.
 
galerie Pod kamennou žábou
Piaristické náměstí 2
24. 9. – 21. 10. Jižní Čechy očima...

Podzim 
s festivalovými 
hity a
Christopherem 
Nolanem
Filmový podzim je tu a nabídka titulů, 
kterých se naše kina chopila, vypadá 
velmi slibně. Ti z nás, kteří během léta 
stihli obrazit filmové festivaly, měli již 
možnost některé ze snímků vidět. Já 
tuto příležisto měla a mohu potvrdit, 
že skutečně je na co se těšit. 
 V  Karlových Varech uvedené 
snímky Mami! a Zmizení Eleanor Ri-
gbyové On a Ona a Divoké histor-
ky jsou totiž malými klenoty. Mami! 
od pětadvacetiletého zázračného dí-
těte kanadské kinematografie Xavie-
ra Dolana je emocionální jízdou, která 
vás nenechá klidnými ani minutu ze 
své téměř dvouapůlhodinové stopá-
že. Příběh o vdově a jejím čtrnáctile-
tém synovi, který trpí psychickou po-
ruchou, se již stihl probojovat do užší 
nominace na  Oscara za  cizojazyčný 
film. A naprosto zaslouženě. Snímek 
nabitý energií, která tryská z každého 
záběru, si prožijete na  sto procent. 
Spolu se soundtrackem plným po-
pových vypalovaček, neuvěřitelnými 
hereckými výkony a překrásnou, ne-
obvyklou kamerou ohromila Mami! 
publikum nejen na  festivalech, ale 
v  hlavně Dolanově domovské zemi, 

Kanadě, kde se stala diváckým hitem. 
Nechte se také ohromit. 
 Zmizení Eleanor Rigbyové, 
ve  kterém se hlavních rolí zhostili 
James McAvoy a  Jessica Chastain, 
také nabízí unikátní zážitek. Film je 
totiž rozdělen do dvou samostatných 
částí s názvy On a Ona. Příběh velké 
lásky, která byla stižena tragédií, si 
tedy můžeme prožít z  obou pohle-
dů - jejího i  jeho. Divoké historky, 
argentinská černá komedie, je rozdě-
lena do šesti povídek. V každé z nich 
se její hrdina dostává do situace, kdy 
mu kvůli různým křivdám a  nespra-
vedlnostem dojde trpělivost a  roz-
hodne se vzít věci do vlastních rukou. 
Nevadí-li vám drsný humor a chcete 
se od srdce zasmát, jsou Divoké his-
torky přímo pro vás. 
 Na  karlovarském festivalu měli 
diváci také možnost zhlédnout Le-
viathan, oceňovaný snímek režiséra 

Andreje Zvjaginceva z prostředí sou-
časného zkorumpovaného putinov-
ského Ruska. Leviathan je mrazivý 
a  aktuální a  rozhodně by neměl ujít 
vaší pozornosti. Na  mnohem lehčí 
notu poté zahraje Frank, tragikome-

die o hudební kapele s podivínským 
frontmanem. Toho si zahrál Michael 
Fassbender a jeho postava má (k zou-
falství mnohých divaček) po celý film 
na hlavně nasazenou obří papírovou 
hlavu. Zajímavé je, že postava Franka 
je založena na  skutečném hudební-
kovi, Franku Sidebottomovi. Pokud 
vás tento příběh zaujal, zagooglete si 
a v listopadu zajděte do kina. 
 Nyní na  trochu mainstreamovější 
notu. Soudce s Robertem Downeym 
slibuje staromilské drama o  kom-
plikovaném vztahu otce a  syna 
okořeněné Downeyho suverénním 
výkonem v  roli advokáta, který jede 
obhajovat svého otce obviněného 
z  vraždy. Železná srdce jsou váleč-
ným dramatem o  posádce jednoho 
tanku s Bradem Pittem v roli velitele. 
Očekávejte napínavou podívanou, 
která se ale bohužel, dle zaoceán-
ských kritiků, úplně nevyhnula kla-
sickým neduhům žánru, jako je slabší 
dějová linka propěchovaná klišé. 
 A nakonec dva snímky, které mají 
všechny předpoklady pro to stát se 
diváckými hity. Hunger Games: Síla 
vzdoru 1. část je pokračováním ve-
leúspěšné teenagerovské sci-fi ságy. 
Předchozí díly se dočkaly vesměs 
pozitivních ohlasů jak od  divácké, 
tak od  kritické obce, a  pokud jste 
fanoušky tohoto žánru, neměl by 
vás ani další díl této ságy zklamat. 
Nejočekávanější událostí filmového 
podzimu je ale bezpochyby Inter-
stellar, nový snímek od Christophera 
Nolana, režiséra Počátku, Temného 
rytíře a Dokonalého triku. Epické sci-
-fi s  Matthewem McConaugheym 
v  hlavní roli nás zavede do  budouc-
nosti, kdy se naše planeta přestává 
stávat obyvatelnou a lidstvo se musí 
vydat do  vesmíru hledat nový do-
mov. Nálož emocí, nádherná kame-
ra, velkolepá hudba, to vše a  mno-
hem více se od Interstellaru očekává 
a  máme veškeré důvody domnívat 
se, že Nolan ani tentokrát nezklame 
a tato očekávání naplní. 

Kateřina Dvořáková

Leonard Cohen, populární a  v  současné 
době již legendární zpěvák, se rozhodl 
nadělit si ke svým 80. narozeninám nové 
studiové album, které nese název Popular 
Problems. Někteří „zlí jazykové“ tvrdí, že 
vydání nové desky je důsledkem finanč-
ní tísně, což tento rodák z  kanadského 
Montrealu rezolutně odmítá. Na  každý 
pád Jikan, jak se přezdívá této hudební 
superstar, vydal hudební kolekci vysoké 
kvality, o čemž svědčí i fakt, že jen pár dní 
po vydání se umístila na první příčce nizo-
zemské hitparády.
 První věcí, která posluchače na  tom-
to albu „praští“ do  ucha, je bezpochyby 
hlas kanadského zpěváka, jenž je ještě 
hlubší než ten, na  který jsme byli zvyklí 
z  předchozích alb nebo z  živých vystou-
pení. V první písni s názvem Slow, která je 
spíše čistokrevné Blues než cokoli jiného, 
zní hlas hudebníka, jako kdyby vycházel 
ze záhrobí. Totéž lze říci i o v pořadí dru-
hé skladbě Almost Like The Blues, kde 
vedle Cohenova hlasu uslyšíme i  ženský 
sbor, který Cohenovi  vytváří vynikající 
protiklad.. Toto aranžmá lze považovat 
za „ochranou známku“ tohoto interpreta, 
protože ho najdete na každém albu.  
 Od  Leonarda Cohena nebylo nikdy 
možné očekávat pěvecké galapředstave-
ní. Proto se jeho hudební projev odehrává 
zejména v podobě recitace, které se drží 
po celou svou aktivní kariéru. Dá se říct, že 
jedinou skladbou, kde Cohen pěje jakousi 
melodii, je Samson In New Orleans, kde se 
vedle ženského sboru můžete zaposlou-
chat i do výrazně procítěné hry na hous-
le. Občas je ve zvuku patrné elektronické 
přiživení rytmu, které se jeví jako návrat 
do období Cohenovy tvorby z let 80. a 90. 
Tato modifikace je komponovaná v soula-
du s tradiční americkou hudbou, zejména 
pak s gospelem.  
 Téma tohoto alba je patrné již z názvu 

této desky Popular Problems (Populární 
Problémy). Leonard Cohen se opravdu 
inspiroval při skládání jednotlivých pís-
ní problémy, kterým musí čelit společ-
nost doby současné. Například motivem 
skladby A  Street byla tragédie z  11. září, 
což dokládá i  promluva jedné zpěvačky 
v  arabštině. Předlohou písně Samson In 
New Orleans byla zase přírodních kata-
strofa, která se v New Orleans odehrála  . 
Tématická linie je „narušena“ sebereflexiv-
ními skladbami, jako jsou Born In Chains 
a You Got Me Singing. Za další „odbočení“ 
z  hlavní linie tématu lze považovat pří-
tomnost pro Cohena typických milost-
ných písní, konkrétně Did I Ever Love You 
či My Oh My.  
 Každému, kdo má Leonarda Cohena 
na seznamu oblíbených interpretů, se do-
stane na albu Popular Problems všeho, co 
by si jen mohl představit. Přesto lze najít 
i nějaký ten zápor v podobě vcelku krátké 
stopáže (přesně 35:56). Tento nedosta-
tek je však bohatě vynahrazen kvalitou 
a hloubkou textů, zkomponovaných tím-
to výjimečným hudebníkem. 
 Jan Jakovljevič

V posledním Vedneměsíčníku jsem psal 
o seveřanech, kteří s pery od krve vtrhli 
do českých knihkupectví. Do budoucna 
bych na toto téma rád navázal, a tak mů-
žete v dalších číslech našeho občasníku 
očekávat články o konkrétních autorech 
a  jejich dílech. První bych rád věnoval 
mému nejoblíbenějšímu spisovateli ze 
Skandinávie – Johanu Theorinovi. Dou-
fám a věřím, že pokud jste ještě žádnou 
severskou krimi nečetli, zkusíte dát ně-
které šanci. 
 Když se řekne pojem ‚severská kri-
mi‘, asi každému čtenáři se vybaví jmé-
na jako Jo Nesbø, Stieg Larsson, Jussi 
Adler-Olsen nebo Lars Kepler. Zkrátka 
ti nejproslulejší spisovatelé, kteří k nám 
vtrhli a berou nám dech svými příběhy. 
V knihkupectvích se ale objevil ještě je-
den švédský autor, který u nás sice není 
tak proslulý, ale dokázal si vybudovat 
silnou a  stabilní čtenářskou základnu. 
Jmenuje se Johan Theorin, pochází 
z Göteborgu a živí se jako novinář a spi-
sovatel. 
 Theorin patří mezi nejprodávanější 
seveřany vůbec a  čtenáře si získal pře-
devším díky sérii knih z  ostrova Öland, 
která u nás začala vycházet v roce 2011. 
Tehdy se v  obchodech objevila kniha 
Mlhy Ölandu a  okamžitě bylo jasné, že 
se nakladatelství Moba trefilo do  čer-
ného. Následně vyšly ještě knihy Smršť, 
Zkamenělá krev a také Skrýš, která však 
není z  Ölandské tetralogie. U  nás vyvr-
cholila slavná série v  létě, kdy se Theo-
rinovi fanoušci konečně dočkali a ve vý-
lohách se objevil již čtvrtý díl Mlýny 
Osudu. 

 Každá z  knih popisuje jedno z  roč-
ních období na ostrově a tentokrát nás 
sem autor zavedl v  době, kdy vrcholí 
turistická sezona a  slunce na  pár dní 
rozpálí zem uprostřed Baltu. Na  to se 
připravilo i  rekreační středisko Ölandic, 
které vlastní bohatá rodina Klossových. 
Dvanáctiletý Jonas Kloss sem přijel 
na prázdniny za otcem, a aby si vydělal 
nějaké peníze. Místo toho na  něj čeká 
zážitek jako z  hororu. Jednoho dne si 
tajně vypluje se člunem na  moře a  ná-
hodou se dostane na loď, která ho skoro 
přejede. To však není to nejhorší. 
 Ve  stejný večer vzbudí místního ro-
dáka a dlouholetého námořníka Gerlofa 
zběsilý tlukot na dveře. Starý muž se těž-
ce zvedne, a když otevře dveře, vpadne 
do místnosti Jonas. Celý mokrý a vydě-
šený prosí, aby Gerlof zavřel dveře. Ten 
ho poslechne a poté mu chlapec vypráví 
o lodi, po které chodili mrtví, a o muži se 
sekerou.

 Ve  stejnou dobu se na  Öland vrací 
záhadný stařec. Nikdo si ho nepamatuje, 
ale Gerlof pomalu začíná tušit, kdo by to 
mohl být. Jako stín se objevuje po celém 
ostrově a prahne po pomstě. Gerlof však 
není jediný člověk na  ostrově, který ho 
zná. Vypadá to, že slunce letos na ostrov 
nepřinese jen klid a pohodu. 
 Johan Theorin sestavil tuto sérii, 
protože na  Ölandu trávil v  dětství kaž-
dé léto. Rodinu jeho matky tvořili pře-
devším námořníci a  zemědělci, kteří 
zde po  generace pečovali o  záhadné 
příběhy a folklor. Právě tyto faktory spo-
lečně s  detektivním prvkem používá 
autor ve svých knihách a díky dechbe-
roucímu prostředí ostrova vznikají pod 
jeho rukama doslova mistrovská díla. 
I  když nepíše o  drsných vraždách, jako 
jeho severští kolegové, rozhodně ucítíte 
mrazení v zádech. Negativem může být 
snad jen to, že nic jiného už nebudete 
chtít číst.
 Základna fanoušku u  nás se Theo-
rinovi stále rozrůstá, a pokud bych měl 
doporučit to nejlepší, co jsem ze skan-
dinávské krimi četl, rozhodně bych 
neváhal a  vypálil jeho jméno. Krásná 
příroda, poutavá zápletka, rychlý děj 
a strašidelné, nikoli brutální scény musí 
nalákat snad každého. To potvrzuje také 
fakt, že má Johan Theorin na svém kontě 
například cenu za nejlepší švédský krimi 
román nebo slavné ocenění Glass Key 
Award (obě za  Smršť). Zkrátka pokud 
mu dáte šanci a  nebudou se vám jeho 
knihy líbit, hoďte na mě třeba piáno. Jag 
älskar det.

Jakub Bartoš

Dva v jednom Wortnerově domě
Návštěvníkům, kteří v  současné době na-
vštívili Wortnerův dům, se dostala rovnou 
dvojitá dávka umění. Souběžně s  výstavou 
Petra Pavlíka nazvanou Poutnice kráčí dál se 
koná v  prostorách galerie i  výstava umělce 
Jaromíra 99 K. jako Kafka. Tu najdete v pod-
zemních prostorách galerie, takže by kdejaký 
fanoušek Jaromíra 99 mohl být zklamaný, že 
nevystavuje v galerii celé. Tato výstava vznik-
la v rámci prostoru Aréna Alšovka, který byl 
ve Wortnerově domě otevřen na konci květ-
na tohoto roku a zajímá se o díla digitálního 
původu.
Jaromír Švejdík, známější pod svým pseu-
donymen Jaromír 99, se proslavil zejména 
komiksem Alois Nebel a  na  hudební scéně 
jako spoluzakladatel kapely Priessnitz, kde 
figuruje jako textař, skladatel i  zpěvák. Dále 
působí v elektronické formaci Umakart nebo 
v duu Kratochvíle, které zahrálo také na ver-
nisáži 23. září ve  Wortnerově domě. S  jeho 
komiksovými stripy se bylo možné setkat 
do roku 2009 i na stránkách časopisů Reflex 
a Respekt. Dále je také autorem ilustrací ně-
kolika knížek.
V  celé podzemní Aréně jsou teď vystaveny 
fragmenty komiksu Franz Kafka – Zámek, 
který Jaromír Švejdík vytvořil na popud brit-
ského nezávislého nakladatelství SelfMade-
Hero, které se zaměřuje na komiksové adap-
tace klasických literárních děl. Ani u  tohoto 
projektu se nezapřel umělcův hudení talent. 
V rámci putovní výstavy založil kapelu Kafka 
Band, která ke komiksu natočila soundtrack.
 Pro autora je typická práce s kontrastem 
bílé a  černé barvy, šedými odstíny a  hrubá 
stylizace. Někdy dojde k  takovému zjedno-
dušení, až se zdá, že jde o  stínové divadlo. 
Sám kurátor výstavy Daniel Hovorka označil 
Jaromíra Švejdíka za  „digitálního sochaře“, 
protože stejně jako sochař, tak i  on pracuje 
se světlem a stínem. 
 Ve  zbytku budovy vystavoval zhruba 
do poloviny října již zmíněný Petr Pavlík, je-
den z  významných představitelů českého 
umění sedmdesátých a  osmdesátých let. 
Motivem, který spojoval většinu obrazů je 
postava „poutnice“. Silueta ženy s  nakroče-
nou nohou se proplétá Pavlíkovými obrazy 
již od roku 1986 a nejvíce si jí divák mohl užít 
v prvním patře v několika různých pestroba-
revných provedeních. Tam byla vystavena 
také další část autorova díla, což byly sochy 
takzvaných „kosmogenních kuboidů“. Pos-
tatu těchto děl nejlépe vyjádřil sám autor: 
„Kosmogenní kuboid je snaha o  vyjádření 
mé představy o  krystalu středoevropského 
časoprostoru.“
 Petra Pavlíka vystřídá výběr z tibetského 
umění, na které se budete moci podívat ka-
ždý den až do 23. listopadu. Budete tak mít 
krásnou příležitost, jak si zkulturnit sychravé 
podzimní odpoledne. Navíc každou neděli je 
vstup zdarma!

Kristýna Padrtová

Jaro, léto, podzim, zima. Pojďte se bát na ÖlandPopular Problems? Mistrovské dílo Leonarda Cohena.
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Francouzská Aliance je organizace, je-
jímž cílem je šířit francouzský jazyk 
a  frankofonní kulturu mimo Francii. 
V  Jižních Čechách sídlí na  náměstí Pře-
mysla Otakara II. a je centrum francouz-
štiny v Českých Budějovicích. Kurzy zde 
vedou čeští lektoři i rodilí mluvčí a vyu-
čuje se v příjemné a přátelské atmosféře.
 Letos je tomu deset let, kdy se 
z  Francouzko-českého klubu stala po-
bočka Francouzské Aliance. Francouz-
ská aliance pořádá celoročně řadu akcí. 
Letos jsou to například Dny francouz-
ské gastronomie, Festival francouzské-
ho filmu, divadelní představení Les Bo-
nnes, koncert skupiny Voilá! a  mnoho 
dalších. Každou středu se také od  19 
hodin koná Café français, kde si můžete 
popovídat francouzsky. Těžko bychom 
ale dnes vypočítávali přínos Francouz-
ské Aliance, kdyby nebylo skupiny 
mladých milovníků Francie, mezi které 
patřil i  doc.  Ondřej Pešek, první před-
seda českobudějovického Francouzko-
-českého klubu i  pozdější Francouzské 
Aliance.
 Kdy jste založili Francouzsko-čes-
ký klub a co Vás k tomu vedlo?

„Klub byl založen v  roce 2001 v  reakci 
na to, že tady dříve působilo francouzské 
centrum, které bylo v  důsledku restruk-
turalizace francouzské ambasády zavře-
no, a nám to přišlo jako velká škoda, a tak 
jsme z vlastní iniciativy založili Francouz-

sko-český klub, který by aktivity fran-
couzského centra převzal. Dělali jsme to 
ve spolupráci s ambasádou, ale klub byl 
od počátku nezávislou strukturou.“
 Jaký byl účel klubu?
„Jeho účelem bylo pořádat kurzy fran-

couzštiny, kulturní akce spojené s Francií 
a   frankofonními zeměmi a rozvíjet spo-
lupráci s frankofonními regiony a Francií 
a  obecně dávat dohromady Francouze 
a Čechy.“
 Bylo to ze začátku těžké?
„Člověk tomu musel věnovat hodně vol-
ného času. Já na  to ale velmi rád vzpo-
mínám. Ze  začátku jsme neměli ani 
žádné vlastní prostory, sídlili jsme ofici-
álně na  fakultě. V  roce 2003 jsme získali 
prostory na  náměstí Přemysla Otakara 
II., kde teď sídlí Francouzská aliance. 
V té době byl klub již natolik úspěšný, že 
Francouzská ambasáda podpořila žádost 
klubu o to, aby mohl být zařazen do sítě 
francouzských aliancí a to se stalo v listo-
padu 2004. Dobré bylo, že se to setkalo 
s vysokým zájmem veřejnosti. Například 
první dny francouzské kultury byly jed-
nou z největších akcí v Budějovicích.“
 Stále se angažujete v  akcích Ali-
ance?
„Také. Já jsem nejprve dělal předsedu 
klubu a pak i předsedu aliance. Stále jsem 
ve správní radě, takže se stále angažuji.“

Aneta Brašničková

V listopadu českobudějovická Francouzská 
aliance oslaví 10. narozeniny

Po  revoluci se namísto ruského jazyka 
začal na  školách vyučovat hlavně ně-
mecký a anglický jazyk. Postupem času 
– i  díky vlivu evropské integrace – se 
začal klást důraz na výuku i jiných jazy-
ků a Biskupské gymnázium se chystalo 
mladým lidem rozšířit obzory o další ja-
zyk. Španělská strana byla velice vstříc-
ná, a tak se po dvou letech vyjednávání 
nakonec podařilo mezinárodní dohodu 
zrealizovat a ve školním roce 2005/2006 
se  bilingvní sekce otevřela studentům 
jako pátá bilingvní sekce v  České re-
publice. Momentálně se jich u  nás na-
chází šest – vedle té českobudějovické 
i v Olomouci, Brně, Praze, Ostravě a jako 
poslední přibyla v  Plzni. „V  současné 
době se do  španělských tříd nehlásí 
tolik lidí. Myslím, že rodiče mají zbyteč-
né obavy, že se španělštinou pak dítě 
nebude mít co dělat a  že němčina je 
v naší situaci lepší. Španělština, společ-
ně s angličtinou, je ale naopak výborná 
kombinace. S certifikáty z obou těchto 
jazyků se dětem otevírají dveře praktic-
ky do celého světa,“ hodnotí současnou 
situaci španělské sekce zástupkyně ře-
ditele Biskupského gymnázia Michaela 
Kudláčková. Podle Petra Puffera, vedou-
cího sekce, který nastoupil rok po jejím 
založení, úbytek studentů nemusí nut-
ně souviset se španělštinou: „Je důležité 
zmínit, že zde nejde o  nezájem o  špa-
nělskou sekci, ale o celkově malý zájem 
o šesti leté studium jako takové.“
Ve  španělském bilingvním programu 
ale zdaleka nejde jen o učení se jazyku. 

„Výměnné pobyty, fiesty, možnost den-
ního styku s rodilými mluvčími a napří-
klad kroužek španělského divadla s ka-
ždoročními festivaly jsou jen důkazem 

toho, že to není jen učení se jazyku, 
ale také poznávání španělské kultury 
jako takové,“ vysvětluje Michaela Kud-
láčková. „Španělská sekce má dobrou 

budoucnost. V  dnešním světě, kde je 
nutnost jazyků, je to skvělá alternativa,“ 
je přesvědčen Petr Puffer. 

Veronika Šmídová, Vít Zavázal

Co je to
španělská
sekce?
V první řadě to je intenzivní kontakt se 
španělštinou a španělskou kulturou. 
Z  toho důvodu na  španělské sekci vy-
učují jak čeští kantoři, tak španělští lek-
toři, což je pro rozvoj znalosti jazyka to 
nejdůležitější. Vedle výuky však sekce 
nabízí bohaté kulturní vyžití. Už něko-
lik let působí v sekci divadelní skupina, 
která se pravidelně účastní národních 
i  mezinárodních festivalů pořádaných 
velvyslanectvím Španělského králov-
ství. Vedle účasti na  těchto festivalech, 
také herci ze španělské sekce vystu-
pují v  našem městě. Např. v  rámci týd-
ne španělské kultury.  Pro lidi, kterým 
se nechce chodit do  divadla, ale spíše 
preferují klidné povídání, či akce jiné-
ho charakteru, tak i mimo sekci existují 
ve mĕstĕ akce jako například tzv. Tertu-
lia v restauraci La Cabaňa, která spočívá 
v  tom, že si každý, kdo má chuť, může 
každé úterý přisednout k lektorům a jen 
tak nezávazně si popovídat. Jednou 
z  posledních aktivit je série přednášek, 
která započne v příštím měsíci.

Na bilingvě nejde jen o výuku jazyka, ale i o poznání španělské kultury

 BuděJoViCKé domY:  

znáte 
Eggertovu vilu?
Domy. Nebo chceteli tak klidně budovy, 
baráky, stavby, stavení. Jsou všude kolem 
nás, tvoří kulisy našich životů. A  pokud 
se zrovna nevydáte na  výlet do  divoké 
přírody, není dne, během kterého byste 
nejméně jednu stavbu nepotkali (ovšem 
i  v  té divočině můžete narazit na  srub). 
Domy jsou dost podobné lidem. Jejich 
vzhled odráží dobu, ve které byly posta-
veny. Mění se a  vyvíjí, často podle toho 
s jakými lidmi se setkají. 
 Mají také zajímavé příběhy, některé 
stavby možná více než jiné. Jsou ne-
odmyslitelnou součástí našich životů. 
Jak dobře ovšem znáte budovy, které 
jsou součástí vašeho každodenního ži-
vota? Třeba vaší školu? A  co ten činžák, 
ve kterém bydlí vaše babička? A nebo ta 

knihovna, kam jste s  tou  babičkou jako 
malí chodili a v prosklených verandách si 
listovali Medvídkem Pú? Jak dobře vlast-
ně znáte svoje město?
 Víte, kde je v  Českých Budějovicích 
Eggertova vila? Možná si říkate, že je to 
hloupá otázka. Z  vlastních zkušeností 
ale vím, že přibližně každý druhý Buděj-
čák si nebude jistý. Ona tahle vila žije 
tak trochu ve stínu své mladší a slavnější 
kolegyně  Hardtmuthovy vily a tu Egger-
tovu lidé znají prostě jen jako „knihovnu 
na Sadech“.
 Nebude pro vás jistě žádným pře-
kvapení, že o  stavbu Eggertovy vily se 
zasloužil jistý pan Eggert, křestním jmé-
nem Anton. Anton byl českokrumlov-
ský rodák, absolvent vídeňské techniky 
a  po  svém otci se stal majitelem tuho-
vých dolů v šumavské obci Mokrá. Spo-
lečnost byla svého času velmi úspěšná, 
vyvážela tuhu až do  Anglie, a  tak není 
divu, že si Anton mohl dovolit začít plá-
novat stavbu rodinného sídla. Místo pro 
své sídlo našel v Českých Budějovicích. 

Již tehdy vedla kolem barokního měst-
ského opevnění okružní komunikace 
a protože v té době zřejmě ještě nebyla 
dopravní situace ve městě tak rušná, roz-
hodl se stavět u ní.
 O autorovi návrhu stavby se vedly do-
nedávna spory. V českobudějovickém ar-
chivu se totiž dochovalo několik návrhů, 
ale nejpravděpodobnější je, že se stavělo 
podle návrhu stavitele Josefa Sandne-
ra (v  Českých Budějovicích to není jeho 
jediná stavba, navrhla například také 
kasárny na  Mariánském náměstí). Jeho 
návrh je totiž současné vile nejpodob-
nější. Samotná stavba začala v roce 1859 
a v Budějcích tak byla vybudovaná úplně 
první stavba vilového typu.
 Do současné doby prošla stavba zatím 
nejdůležitější změnou při rekonstrukci 
v roce 1998, kdy původně otevřené ven-
kovní terasy dostaly současnou podobu 
červených zastřešených prosklených ve-
rand (ano, ty verandy, ve  kterých jste si 
listovali Medvídkem Pú původně vůbec 
nebyly zastřešené).

Samotný Anton Eggert žil ve  vile s  ro-
dinou až do své smrti, kdy dům zdědila 
jeho manželka Johanna. Po  její smrti 
v  roce 1905 začala vila sloužit různým 
účelům. Nejprve byla sídlem Obchodní 
a průmyslové komory, poté ji získal Český 
akciový pivovar, který zde plánoval zřídit 
restauraci. Zajímavostí také je, že v  roce 
1924 zde byl ubytován T. G. Masaryk při 
své cestě Českými Budějovicemi. Jeden 

čas v  ní také chtělo Městské muzeum 
založit expozici 19. století. K  tomu však 
kvůli nastalému protektorátu nedošlo 
a  vila se stala sídlem německého úřed-
ního soudu. A konečně od roku 1946 je 
budova v  majetku Jihočeské vědecké 
knihovny. Možná osud tomu tak chtěl, 
že si do  Eggertovy vily dnes nezajdete 
na svíčkovou se šesti, ale na Čapka.

Kristýna Padrtová

Budějovice 
mluví 
mnoha 
jazyky

Připravili jsme pro vás 
rubriku, kde vás sezná-
míme s  aktivními jazyko-
vými skupinami v  našem 
městě a  s  jejich činnos-
tí. Zatím se zaměřujeme 
na  Francouzskou Alianci 
a  španělskou bilingvní 
sekci na Biskupském gym-
náziu. Určitě to ale nejsou 
jediné aktivní jazykové 
skupiny, které v Budějovi-
cích působí. 
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Lapen v síti
  Češi jsou o  dovolených nešťastní. 
Tuto pro mě dost překvapivou infor-
maci jsem si přečetl v  toužebném 
očekávání příchodu letních prázdnin. 
Zakroutil jsem nesouhlasně hlavou. 
Zamlaskal. A četl dál. Podle vědců má 
být na vině facebook. A už je to tady, 
já to vždycky říkal, sociální sítě jsou 
naší zhoubou! Když jsem se hlouběji 
začetl, zjistil jsem, že příčiny smutku 
lze hledat ve  frustraci, kterou zvláště 
na  zahraničních dovolených způso-
buje nedostatečná dávka fejsu (jak 
ho nazývají babičky v jedné reklamě, 
a pokud ho takto označují už i babič-
ky, mě nezbude asi nic jiného, než se 
s  novotvarem psychicky vyrovnat). 
Představuji si tu závislost asi tak, jako 
když na  dovolené zjistím, že jsem si 

nepřibalil kafe... Ještěže ale máme 
neviditelnou ruku trhu, která zařídi-
la, že operátoři zlevnili roaming, a  to 
i ten datový. Uff. Teď už se budu moct 
v klidu s fejsbůčkem sžívat (upřímně, 
během pracovních dní to prostě ne-
jde, marně asi budu vysvětlovat ab-
solventům, přes fb mě nikam nezvě-
te, pokud tedy opravdu chcete, abych 
dorazil, a  nikoli si pouze uchlácholit 
svědomí). Najdu v sobě netušenou vá-
šeň a jako voyer brousím po soukromí 
druhých a občas přihodím nějaký ten 
nový status. Hlavně se potřebuji svě-
řit s tím, co mě žere. Válka na Ukrajině. 
Prezident... Proč ale výplody mé mysli 
nikdo nečte? Začínají se dostavovat 
symptomy frustrace. A  tak vyzkou-
ším klasický marketingový trik: děti 
a zvířátka. A hle, lajky přibývají a mě 
se zvedá nálada. A  jaké z toho plyne 
ponaučení? 
 Pokud si chci pokecat o  svých 
oblíbených tématech, sociální sítě 
mi moc nepomůžou a  budu se mu-
set vrátit ke  své původní taktice: 
zlomit některého z  kamarádů, kte-
rému bude po  druhém pivě jedno, 
o čemže se to se mnou vlastně baví. 
Pro jistotu si ale s  sebou vezmu 
chytrý telefon s  datovým tarifem 
a  aplikací fb a  k  tomu řádnou dáv-
ku fotek dětí a  zvířátek, to kdyby si 
třeba kamarád odskočil na  velkou 
stranu, abych u  stolu nezůstal sám...  
                                                  Martin Volný

Občas se zdá, že pro většinu lidí znamená Francie 
jen Paříž. Což je obrovská škoda, protože tato země 
má rozhodně mnohem více co nabídnout. Já jsem 
měl na  konci června možnost podívat se na  sever 
Francie. Do  místa, kde umíralo nespočet vojáků, 
a které dnes symbolizují sýry, deštivé počasí a neko-
nečná pole. Byl jsem v Normandii. 
 Celý výlet se zorganizoval díky tomu, že se GJVJ 
spojilo se školou College Marcel Marcelon v Mont-
fort-sur-Risle. Je mi jasné, že jste posledních pět 
slov nečetli, ale nevadí. Tato škola se nachází právě 
na severu Francie a  její studenti si většinu naší vý-
pravy měli rozebrat k sobě domů. Při červnové teplé 
noci jsme tedy nasedli do autobusu, který připomí-
nal vesmírnou loď, a vyrazili směrem k Atlantskému 
oceánu. 
 Po  bezesné noci (asi jen pro mne) jsme se 
na krátkou chvíli zastavili ve městě Remeš. Zde jsme 
navštívili katedrálu Notre-Dame Reims, která začal 
vznikat v roce 1210. Dílo vrcholné francouzské go-
tiky většinu z nás uchvátilo a na pár minut jsme se 
zde mohli projít a nasát první momenty ve Francii, 
které skutečně stály za to. Opravdu málokde může-
te vidět tak bohatou sochařskou výzdobu. 
 Už tak s velkým zpožděním jsme naskočili do au-
tobusu a zamířili k cíli. Pozdě odpoledne jsme se do-
stali do školy, a co nejrychleji si nás místní studenti 
rozebrali. Když jsem s mým novým parťákem Adri-
anem jel školním autobusem domů, všichni si mě 
prohlíželi, jako kdybych byl opice z  cirkusu, která 
má na sobě smoking, a  já si jen říkal: „Vážně mluví 
francouzsky nebo jen k sobě náhodně skládají pís-
menka?“ Večer jsem byl tak unavený, že jsem se jen 
přivítal s  rodinou, která ke  mně byla neobyčejně 
štědrá, a šel rychle spát.
 Ráno nás čekala návštěva E. Graindorge, továr-
ny na sýry. Ty jsou pro tuto oblast asi nejtypičtější 
a také čichově nejsilnější pokrm. Nejen já jsem ně-

kolikrát vytřeštil oči a uklidňoval žaludek. I tak bylo 
ale zajímavé vidět, jak se francouzská lahůdka při-
pravuje. Z továrny jsme se vydali směrem k oceánu. 
 Cestou tam jsme se ale zastavili u některých pa-
mátek, které připomínaly nejkrvavější konflikt 20. 
století. Poté už jsme se dostali na  místo, kde se 2. 
světová válka rozhodla. Na pobřeží, kde se v den D 
6. června vylodily spojenecké síly, prolomily Hitle-
rův Atlantický val a  otevřely západní frontu. Velký 
pomník ve  tvaru plamene zde připomíná událost, 
při které padlo nespočet vojáků. Vítr se proháněl 
přes dlouhou pláž Sword a vlny se jedna za druhou 
řítily ke břehu. Kontrast mezi krásou a tím, co se zde 
dělo, je zkrátka neuvěřitelný. 
 Večer mne ještě rodina vzala na výlet do přístav-
ního městečka Honfleur, kde jsme se procházeli. 
Pravdou je, že to je jedno z nejkrásnějších měst, kte-
ré jsem kdy viděl. Atmosféru doplnilo příležitostní 
pokřikování, protože v  hospodách podél přístavu 
byl zapnutý fotbal. Večer se povedl. Snědl jsem obří 
palačinku s čokoládou a Francie porazila Švýcarsko.
 Ráno nás autobus dopravil do  města Rouen. 
V  Hamburgu západu nebo Gotických Athénách, 
jak se městu přezdívá, jsme navštívili Katedrálu Na-
nebevzetí Panny Marie nebo opatský kostel Saint-
-Ouen de Rouen a další pamětihodnosti, kterých je 
město plné. Večer rodina uspořádala oslavu, při kte-
ré mne jako každý večer bohatě pohostila. Všichni 
jsme si sedli ke stolu, jedli a mluvil něčím jako an-
gličtinou, až mi připadalo, že se za okny mění roční 
období. Na stole trůnila krabice se sýry, jejichž ná-
zvy jsem nedokázal vyslovit, já popíjel místní cider 
a cítil, jak mi štědrá Normandie dává vše ze svého 
bohatství. 
 Poslední den jsem se musel bohužel rozloučit 
s  rodinou a  naše výprava zamířila do  města Am-
iens, kde jsme navštívili Katedrálu Panny Marie ze 
13. století. Stejně jako ostatní katedrály, které jsme 

viděli, i tato nás uchvátila svou výškou (112 metrů) 
a velkolepostí. Bohužel slova nestačí k tomu, abych 
popsal, jak na mne úchvatné katedrály po celé Nor-
mandii zapůsobily. Je to věc, kterou člověk musí vi-
dět. Čekala nás ještě návštěva historického muzea 
a pak jeden z nejsilnějších momentů našeho výletu. 
Po  celé této oblasti se nachází ohromné hřbitovy 
plné pomníků padlých vojáků z 1. a 2. světové války 
a k jednomu z nich jsme se chystali i my. Za velkou 
sochou s  nápisem „Zvolili zemřít za  svobodu“ se 
tyčily desítky křížů, které patřily většinou českým 

vojákům. Zapálili jsme svíčky, položili věnce a uctili 
jejich památku. Po bláznivých 22 hodinách v auto-
buse jsme dorazili domů.
 Dodnes si se svou náhradní rodinou píši. Vzpo-
mínám na nekonečnou krajinu plnou krav, krásných 
domů, příjemných lidí a města s dechberoucími go-
tickými památkami. Jsem si jistý, že se do Norman-
die ještě podívám a  budu ji doporučovat i  svým 
přátelům. 

Jakub Bartoš
Foto: Tereza Hůrská

Tímto nadpisem jsem se pravděpo-
dobně navěky vyřadil z oficiálních kru-
hů kávomilců v ČR. Ale piccolo oprav-
du existuje!
 Je to již nějaký ten rok, co se dva 
baristé z  Kávového klubu fenomenál-
ním projektem s  názvem Piccolo ne-
existuje! začali pokoušet o  reinstalaci 
kávové kultury v  českých luzích a  há-
jích. Tento projekt vychází z  premisy, 
že „u kávy espresso neexistuje více va-
riant nápoje, není žádné piccolo, malé 
nebo velké espresso. Je jen espresso.“ 
Samozřejmě. Je jen jediné espresso. 
A  přes to piccolo existuje! I  když ne 
takové, jaké si ho malý český vidláček 
představuje.
 V době, kdy se u nás pije jeden ba-
zének za  druhým se v  protinožském 
Melbourne stává populárním nápo-
jem tzv. flat white a  o  doslova pár 
desítek let později (u  nás stále jeden 
bazének za druhým) v Sydney i právě 
ono piccolo, a  to ve  formě piccolo la-
tte. Mělo tak sloužit jako jakási mléč-
ná alternativa k  tzv. „short black,“ což 
je dvojité espresso. Přisoudit úspěch 
piccola Australanům by však bylo 
nefér, protože stejně tak velkými kafei-
nisty jsou bezesporu i  Španělé (resp. 
Baskové), jejichž „cortado“ stálo aus-
tralskému piccolu vzorem. Španělské 
slovo „cortado” je formou španělského 
minulého času slovesa řezat. Ze stej-

ného důvodu nedoporučuji googlo-
vat, nelíbí-li se vám obrázky žiletkami 
nařezaných zápěstí.
 Piccolo latte, někdy také označo-
vané jako „low tide latte“, je vlastně 
espresso řízlé mlékem. Je větší než 
macchiato (single espresso se lžící 
mléčné pěny) a menší než cappuccino. 
Podobá se nejvíce asi macchiatu v mo-

derním pojetí (single espresso dolité 
mikropěnou až k okraji šálku na espre-
sso)
 I přes tento článek však nadále ne-
doporučuji si v kavárnách objednávat 
piccolo. Některé „kavárny“ vám ho ur-
čitě (možná i s úsměvem) připraví, ale 
věřte mi, pít byste ho nechtěli. 

Petr Kuthan

supr geek zóna, aneb pro toho, komu definice espresso 
řízlé mlékem nestačí

Názory na jeho přípravu piccola (kromě poměru 1:1) se 
však různí. Zaprvé bývá připravováno místo do porcelá-
nových šálků do malých skleniček. Zadruhé bývá připra-
vováno (dle země): ze single espressa (±30ml) a ±30 ml 
mléka; z double espressa (±50ml) a ±50ml mléka. 
Ve Španělsku většinou dostanete právě onu menší verzi, 
mléko je v ní často nahrazeno mlékem kondenzovaným. 
A zatřetí: diskuse se vedou také nad tím, má-li být piccolo 
připravováno tradičně z mléka nahřátého, či napěněného 
a případně také jak napěněného. Momentálně panuje 
mezi baristy shoda na mikropěně. Ti hodně distingovaní 
trvají na mikropěně šlehané na o něco chladnější teplotu 
než je pěna na macchiato, což následně snižuje teplotu 
výsledného nápoje a zároveň zmenšuje objem pěny a tak 
zvyšuje obsah mléka v nápoji.

A co když piccolo existuje?
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Úchvatné scenérie, kde se tvořily dějiny, vám nabídne Normandie 

Aneta Brašničková


