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Milí čtenáři, 
světla ubývá, zimy přibývá a blíží se čas vánoční. My však narozdíl od Broučků nespíme, 
cpeme se různými vitaminy, pijeme horké čaje s citronem a stejně jako Broučci ujíždíme 
na medu. To vše proto, abychom vám letos přinesli předvánoční číslo.  Nebojte, narozdíl 
od ostatních časopisů a novin se nebudeme zabývat jen Zimou nebo zimou (ať už mír-
nou, suchou, teplou, studenou, horkou, Ladovskou či krátkou, dlouhou, zlobivou), nebo 
zimou ve Sněmovně, ledovkou, trablemi vlekařů, trablemi lyžařů, trablemi sýkorek, mo-
toristů, automobilistů, ani zvýšením platů politiků mrznoucích nebo zamrzlých v té Sně-
movně. Věřte nebo ne, to všechno jsou aktuální zprávy jen z posledních několika týdnů!
Mimo témata ryze vánoční přineseme i ohlédnutí za listopadovými oslavami, nejrůzněj-
ší recenze (nejen hudební a filmové, ale i knižní, protože kdo nečte, jakoby nežil). A pro-
tože my tu jsme tuze rádi, nésém vám nóvíný i s novou společensky (ne)kritickou rubri-
kou Pod mikroskopem, kde budeme uveřejňovat ještě delší texty, než na jaké jste u nás 
zvyklí (máme totiž v redakci takovou pověru: kdo překročí formát A4, toho vy, čtenáři, 
nedočtete do konce). Takže se vykašlete na nového Hobita a raději si místo těch několika 
hodin, které byste strávili v kině, přečtěte náš článek o sekáčích (jste-li průměrně zdatní 
čtenáři tak možná stihnete i celý Vedneměsíčník) a pár jich takhle před Vánoci projděte, 
třeba seženete na poslední chvíli i pěkný dárek pro blízké – nebo alespoň pro sebe. Těšit 
se můžete i na tradiční Vedneměsíčníkovskou vánoční párty, která se uskuteční 18. pro-
since od 19 h v Literární kavárně Měsíc ve dne (jestli ovšem Kuba stačil zamluvit Literku).
S novým rokem se těšte také na nového šéfredaktora/šéfredaktorku vašeho oblíbeného 
(rozumějte tohoto) plátku. Bude to někdo, kdo s vámi chodí do školy? Nebo někdo koho 
vídáte v Literce? A nebo se vrátí tajemná Pamela Flet? A co Jirka Paroubek?
Příjemné čtení přeje 
                                                                                                                    Petr Kuthan, šéfredaktor

Nejsou Vánoce jako Vánoce

Dosud pouze třem Evropanům se do-
stalo té pocty, že za  jejich odkaz, jenž 
předali světu, jim byla v  americkém 
Kongresu vystavena busta. Nedávno 
k  nim přibyl i  čtvrtý, Václav Havel. Je 
velkým paradoxem, že zatímco ve Spo-
jených státech oceňují celoživotní dílo 
a  poselství pravděpodobně největší 
postavy českých, potažmo českoslo-
venských dějin druhé poloviny 20. sto-
letí, doma v  Čechách pomalu, ale jistě 
začíná převládat atmosféra vulgarity, 
přízemnosti a proruského patolízalství, 
šířená přímo z  Pražského hradu, který 
od dob právě svého prvního polistopa-
dového pána prošel výrazně negativní 
ideologickou obměnou. Až doposud 
se zdálo, že osoba současného obyva-
tele Hradu a  její, velmi mírně řečeno 
„kontroverzní“ kroky jsou čistě naší 
„soukromou“ ostudou, jenže naše čes-
ké panoptikum už budí oprávněně ne-
souhlasné reakce i za našimi hranicemi. 
Najednou tak naše vlast, která proslula 
svým tvrdým odsuzováním jakéhokoli 
porušování zásad lidskosti a  humanity 
kdekoli na  světě, musí čelit otázkám: 
„Jakže to tam v  Česku s  tím Ruskem, 
porušujícím snad všechny myslitelné 
zásady mezinárodního práva, vlastně 
máte?“
 Musím uznat, nedisponuji takovou 
měrou výmluvnosti jako tolik „obrat-
ný“ prezidentův tiskový mluvčí, a  tak 
na  takovouto otázku odpovím přímo 
a  bez vytáčení či dokonce lhaní. Ano, 
přiznávám, ačkoli jsme stále zemí svo-
bodnou, demokratickou a  prozápadní, 
do čela státu jsme si zvolili politika, jenž 
ve  své aroganci, (s)prostotě a  zaslepe-

ní neopodstatněnou vlastní výjimeč-
ností opakovaně poškozuje dlouho 
budovanou mezinárodní reputaci naší 
země, a to nejen výroky na téma „krize“ 
na  Ukrajině. Odkaz T.G.M, ke  kterému 
se tak hrdě hlásí, dehonestuje, a  funk-
ce prezidenta, jenž má sjednocovat 
zemi, zneužívá k „boji“ se svými odpůr-
ci, onou „běsnící pražskou lumpenka-
várnou“, přičemž k  výpadům používá 
slovník čtvrté cenové. Ano, ale věřte 
nám, že nejsme lhostejní, tisíce z  nás 
17. listopadu Hradu vystavily „červenou 
kartu“, která, jak všichni víme, ve sportu 
znamená distanc.
 To, že se nám „otočení kormidla“ 
směrem na Východ nelíbí, je však zapo-
třebí ukazovat i nadále. Nadále, dokud 
můžeme, dokud u nás nebude po čín-
ském vzoru „stabilizována společnost“ 
a  články, jako je tento, pozře cenzura. 
Právě v  těchto dobách, kdy opět stojí-
me na  křižovatce, si musíme o  to více 
připomínat památku a  především my-
šlenky lidí, jako byl Václav Havel. Není 
pochyb, že zatímco ten si zasloužil své 
čestné místo v Kongresu, na Miloše Ze-
mana čeká tak maximálně role Putino-
vy kremelské rohožky.

Jaroslav Ženíšek

dobrá reputace v zahraničí? 
Bývávalo...

foto Kristýna Padrtová

Svátek zrození Páně, Vánoce, je považo-
ván za jednu z nejdůležitějších událostí 
křesťanského roku. Nelze však tvrdit, že 
všechny církve je slaví stejně. 
 V  Římskokatolické církvi, ke  které 
se v  České republice hlásí nejvíce věří-
cích, předchází celému svátku období 
Adventu. Advent začíná 4. nedělí před 

25. prosincem a jeho součástí jsou čtyři 
adventní neděle. První adventní neděle 
je zároveň začátkem nového církevního 
roku. Advent je dobou příprav na  osla-
vu Narození Páně, které připadá na  25. 
prosince. Hlavním dnem je pro většinu 
lidí Štědrý den 24. prosince, kdy končí 
advent a postní období. Důležitá je půl-
noční mše z 24. na 25. prosince, kterou 
charakterizuje především čtení z  evan-
gelia o Kristově narození v Betlémě. Vá-
noce si zachovaly oktáv, tedy liturgický 
sváteční týden. Vlastní den oktávu při-
padá na  1. ledna, tedy na  začátek no-
vého světského roku. V  období oktávu 
je oslavována řada dalších důležitých 
svátků: 26. prosince – svátek prvomu-
čedníka Štěpána, 27. prosince – svátek 
apoštola a  evangelisty Jana, 28. pro-
since – svátek Svatých Mláďátek, který 
připomíná betlémská Mláďátka zavraž-

děná Herodem po  Kristově narození. 
V  neděli během vánočního oktávu se 
slaví svátek Svaté Rodiny. První ledno-
vý den však není koncem křesťanských 
Vánoc. Liturgicky jsou Vánoce ukončeny 
až svátkem Křtu Páně, který připadá až 
na první neděli po 6. lednu. Mezi tradice, 
které se váží k této události, patří napří-

klad vyvěšování jmelí, lití olova (údajná 
forma pohledu do  budoucnosti), zlaté 
prasátko (odměna za  dodržení půstu), 
koleda (na sv. Štěpána) a mnohé další.
 Postavíme-li vedle sebe Vánoce círk-
ve Římskokatolické a  církve Pravoslav-
né (východní náboženství), narazíme 
na  jistou paralelu v  pojetí tohoto svát-
ku. Přesto panují i  určité rozdíly. Mezi 
hlavní bezesporu patří datum Štědrého 
dne, který připadá na  noc mezi 6. a  7. 
lednem. Důvodem je užívání Juliánské-
ho kalendáře (v pravoslavných zemích), 
který jinak počítá dny kalendářního 
roku než kalendář Gregoriánský (v řím-
skokatolických zemích). Na  štědrove-
černí tabuli pravoslavných věřících se 
místo kapra se salátem servíruje 12 bez-
masých pokrmů, jako jsou například py-
rohy (šátečky plněné zelím), různé salá-
ty (fazolový, z červené řepy), boršč, sleď 

a další. Datum, kdy se chodí koledovat, 
je u  praktikujících pravoslavných Štěd-
rý den (6.1) a  nikoli svátek sv. Štěpána 
(26.12). Poslední a  možná nejznámější 
rozdíl je v osobě, která naděluje: zatím-
co naše děti se těší na přílet Ježíška, pra-
voslavné děti očekávají příchod Dědy 
Mráze.  

 Mluvíme-li o  postavách, které jsou 
typické pro Vánoce, neměli bychom za-
pomínat ani na reklamou tak nadužíva-
ného Santa Clause. Tato postava nemá 
přímou spojitost s  církví, ale stala se 
velmi populární v celých USA, zejména 
pak mezi protestanty, jichž je ve  Spo-
jených státech většina, a  to i  přesto, že 
podemílá tradice jejich vyznání. Nejzná-
mější moderní vzhled Santa Clause jako 
tlustšího muže s vousy v červeno-bílém 
oblečení se někdy chybně označuje 
za  výplod reklamní kampaně na  Coca-
-Colu ze 30. let 20. století. Pravdou je, 
že tento vzhled Santy vznikl ještě před 
touto kampaní.
 I přes řadu rozdílu zůstává to hlavní 
na tomto svátku neměnné: Vánoce jsou 
ve  všech zmíněných církvích oslavou 
zrození Páně.

Jan Jakovljevič
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Připravili jsme si pro Vás 
anketu s otázkou:
„Jaké předsevzetí bych 
si (ne)dal/a.“

Nikdy jsem si žádné nedal a  dávat 
ani nebudu. Možná kdybych musel, 
tak bych chtěl konečně místo 10 ki-
lometrů uběhnout 20. Ne dělám si 
legraci, chtěl bych v noci přestat vy-
krádat lednici a začít psát tak, aby to 
přečetl alespoň jeden člověk ze sta. 

Jakub Bartoš

Normálně si novoroční předsevze-
tí nedávám, ale když už by to bylo 
nutné, zvolil bych něco nenáročné-
ho, něco co bude lehké dodržet. Inu 
jsem od přírody líný člověk. 

Jan Jakovljevič

Dodržovat deadliny, především pak 
Vedneměsíčníkové. S  prokrastinací 
jsem bojovala tenhle rok, tak je čas 
zase na něco jiného. Asi si dám za cíl 
psát filmové recenze, abych celé ho-
diny mohla trávit sledováním filmů, 
a odůvodňovat to tím, že pracuju. 

Zuzka Orlová

Lidé nezapomínají 
na druhé ani o Vánocích
V literární kavárně Měsíc ve dne se první 
adventní neděli konala sbírka vánočních 
dárků pro azylový dům Rybka v Husinci. 
Je to jediný azylový dům v  Jihočeském 
kraji, kde mohou být ubytované rodiny 
i s dětmi po dobu jednoho roku.
 Již šestým rokem se tato benefice 
snaží rodinám z tohoto azylového domu, 
které musí řešit každodenně řadu staros-
tí, jak zajistí sebe i blízké, přinést  trochu 
té štědrovečerní pohody a pocitu, že ne-
zůstávají sami a někdo na ně myslí. 
 Patronka sbírky Eliška Štěpánová 
ocenila, že mnozí lidé dnes nezapomí-
nají na  druhé: „Zkušenost s  dárci mám 
pozitivní, jsou to většinou lidé, kteří mají 
hlouběji do kapsy, a i přesto rádi přispě-
jí.“ Úspěšná byla podle jejích slov již pod-
zimní sbírka, při které mohli lidé přispět 
nejen šatstvem na zimu.
 Nakonec zavládlo uspokojení i  nad 
adventními dary. I  když minulý rok byli 
podle Elišky Štěpánové dárci přeci jen 
štědřejší. 
 Nebyla by to správná benefice, kdy-
by chyběl program. Kavárna se oblékla 
do  vánoční výzdoby a  nemohl chybět 
ani neodmyslitelný symbol Vánoc – vá-
noční stromeček. Ozdoby na něj vyrábě-
ly děti z plastových lahví. 

Dominika Pivková

V  polovině minulého měsíce skončila 
v  Domě umění výstava Kateřiny Šedé. 
Tato významná česká umělkyně vy-
stavovala na  jihu Čech vůbec poprvé. 
Projekt, který Kateřina připravila pří-
mo na  míru Domu umění, byl založen 
na životě její babičky Milady Šoukalové. 
Babička byla umělkyní přemluvena, aby 
pomocí kreseb vyprávěla o svém životě 
pravnučce Julii. Vzniklo tak osmnáct ob-
rázků, na kterých jsou vyobrazeny třeba 
i úplně obyčejné činnosti, které babička 
ve  svém životě dělala. Nakreslila, jak 
v  dětství chodila do  školy, zboží v  ob-
chodě před a  po  revoluci, nebo sebe 
ve svém povolání jeřábnice.
 Kateřina Šedá kresby černobíle na-
kopírovala a  pokryla jimi holé galerijní 
zdi. Střídání obrázků mělo svou logiku, 
šly chronologicky za  sebou. Na  první 
zdi se opakoval pouze jeden obrázek, 
na  druhé zdi se přidal druhý v  pořa-
dí, na  třetí zdi třetí obrázek a  tak dále. 
Na velké ploše tím vznikaly různé rastry, 
zdi byly jakoby vytapetovány. Takové-
to plochy působily na  diváka opravdu 
monumentálně. Zároveň tuto plošnost 
narušovalo bezmála 24 tisíc hřebíčků, 
kterými byly obrázky přitlučeny.
 Na  poslední zdi si tedy mohl divák 
prohlédnout celý příběh babičky Mila-
dy. Jeden příběh stále dokola. Dle slov 
samotné Milady to je úplně normální ži-
vot. Možná, že podobný životní příběh 
žilo více lidí stejné generace. Možná, že 
i oni by svůj život označili za normální, 
nudně šedivý, stejně jako bylo šedivých 
všech šest tisíc okopírovaných obrázků. 

Mohlo se nám tedy zdát, že zdi galerie 
nevyprávěly příběh pouze jedné osoby, 
ale i  mnoha dalších. A  stejně tak, jako 
byla galerie vytapetovaná příběhem, 
tak možná podobně měli vytapetovaný 
obývák tapetami v  sedmdesátých le-
tech ti lidé, kteří tento příběh prožívali.
 Tento projekt nebyl zdaleka první, 
do  kterého Kateřina Šedá zapojila své 
nejbližší. Velký úspěch měl například 
projekt „Je to jedno“, kdy se snažila růz-
nými činnostmi vyprovokovat k aktivitě 
svou druhou babičku, která se rozhod-
la v  důchodu nedělat nic jiného než 
sledovat televizi. Tato babička předtím 
pracovala velkou část života v  domá-

cích potřebách a i po několika letech si 
pamatovala všechno zboží a jeho cenu. 
Tak vznikl jakýsi katalog, ve kterém ba-
bička nakreslila a popsala všechno zbo-
ží. S tímto projektem získala Šedá v roce 
2005 Cenu Jindřicha Chalupeckého.
 Vystavení projektu Kateřiny Šedé 
bylo jedním z galerijních vrcholů Domu 
umění v roce 2014. Úplně poslední vý-
stava v  tomto roce byla zahájena 26. 
listopadu a  potrvá téměř až do  konce 
prosince. V  té se prezentuje německý 
sochař Christian Helwing. A  my se už 
jen můžeme těšit, co nám Dům umění 
přinese v roce 2015.

Kristýna Padrtová

Na  českobudějovickém Gymnáziu Jana 
Valeriána Jirsíka moc dobře vědí, že sla-
vit pětadvacáté výročí Sametové revolu-
ce z gauče je více než nudné. Proto stu-
denti školy naplánovali na dny mezi 17. 
a  21. listopadem sérii zajímavých akcí 
konající se v centru Českých Budějovic, 
která byla součástí Festivalu svobody – 
„Díky, že můžem – na  školách“. Tento 
projekt umožnil studentům českých škol 
vytvořit svůj vlastní program akcí v rám-
ci výročních oslav. Na  „Jirsíkárně“ této 
možnosti využila Lucie Mačí společně 
s úzkou skupinou vybraných spolužáků.
 Přestože byla ukrutná zima, sešly se 
desítky lidí v pondělí 17. listopadu v 16 
hodin před pódiem vedle KD Slávie. 
Festival „Díky, že můžem“ v režii Jirsíko-
va gymnázia odstartoval pěvecký sbor 
Mendík (sbor z právě zmiňované školy), 
který se po  zhruba půlhodinovém vy-
stoupení dočkal zaslouženého potlesku. 
Úvodní den festivalu završil lampionový 
průvod. Zúčastnění se prošli od  mostu 
u  Železné panny kolem Malše na  So-
kolský ostrov. Na „Sokoláku“ poté každý 
mohl vypustit do  nebes svůj lampión 
a s přáteli pozorovat, jak se pomalu, ale 
jistě vzdaluje na temné večerní obloze.
 V úterý program pokračoval na Jirsí-
kově gymnáziu besedou s českým spiso-
vatelem, fejetonistou a signatářem Char-
ty 77 Ludvíkem Vaculíkem. Osobnost, 
která tento rok oslavila 88. narozeniny, 
zaujala vyprávěním o  svých začátcích 
v  literatuře, o  svém díle a  také autor-
ským čtením. Odpoledne jsme se mohli 
zabývat tématikou veganství v  Shisha 
baru v České ulici. Tečku za celým dnem 

udělala Kristýna Nídlová, která své spo-
lužáky potěšila krásným bezchybným 
zpěvem v  kostele sv. Václava. Opravdu 
nabitý byl třetí den oslav. Na  stejném 
místě jako předchozí den se konala další 
beseda, tentokráte s  poslancem Parla-
mentu ČR RNDr. Janem Zahradníkem.  
 Předcházel jí krátký dokument s ná-
zvem Z deníku Ivany A., který pojednává 
o  listopadových událostech  roku 1989 
z pohledu tehdejší studentky. Poté opět 
vystoupil sbor Mendík, nyní u sochy J. V. 
Jirsíka před Černou věží. V  teple Horké 
Vany pokračoval program autorským 
čtením. „Literární večer se velice pove-
dl, dorazilo totiž více lidí, než se čekalo,“ 
upozornila organizátorka Lucie Mačí. Ti, 
kteří nechvátali domů, mohli poté ještě 
zajít do  kavárny Měsíc ve  dne a  zhléd-
nout film Hořící keř.
 Čtvrteční večer byl plný hudby 
a ohně. Talentovaní bubeníci svými ná-
stroji rozezvučeli náplavku u  soutoku 
Malše a Vltavy africkým rytmem. Hudbu 
skvěle doplňovala fire show. Pětidenní 
sérii akcí završila páteční Retro party 
ve SKLEPĚ Beseda.
 Možnost uspořádat podobnou 
akci je pro studenty skvělou příležitos-
tí a zkušeností. Je sympatické, když má 
někdo chuť a  využije šance něco zor-
ganizovat pro své známé i  neznámé. 
Festival nám neměl připomenout jen 
ty, kteří před pětadvaceti lety bojovali 
za demokracii naší země. Měl také pou-
kázat na  krásu svobody, která nás spo-
juje a  díky které můžeme být tím, kým 
jsme a přejeme si být. Díky, že můžem!

David Nebor

Až na  Piaristické náměstí je slyšet živá 
hudba, výskot dětí a  veselé hlaholení 
mnoha hlasů. Je středa, začátek listo-
padu a  v  Panské ulici probíhá jedna 
z  akcí spadajících do  programu Panská 
žije. Tento projekt vznikl díky majitelům 
domů a obchodů v Panské ulici, protože 
chtěli ukázat, jak krásná a jedinečná tato 
ulice je, a  nalákat lidi do  centra města. 
Hlavními organizátorkami akcí jsou Sil-
vie Hovorková, vlastnící v  Panské ulici 
obchod Bylinky Naturius, a  Michaela 
Niederlová, která vlastní butik FRIDA 
s koženou italskou obuví a kabelkami.
 Všemožné akce se v Panské ulici ko-
nají každou středu, již od poloviny října. 
Vždy zde hraje živá hudba, která navo-
zuje skvělou atmosféru a  popíjí se zde 
punč, který atmosféru ještě podtrhuje. 
Program bývá připravený především pro 
rodiny s dětmi, ale zastavit se tam může 
opravdu každý. Pokud nebude mít do-
tyčný zrovna chuť vyřezávat dýně nebo 
hledat poklad, může prostě jen postá-
vat, povídat a  nasávat pohodu. S  pun-

čem v  jedné ruce a  dýňovým mufinem 
v druhé ruce, to jde opravdu snadno.
 Během října a  listopadu se v  ulič-
ce například vyřezávaly halloweenské 
dýně, hledal se poklad, dokonce dorazi-
la i Bílá paní a také už o něco méně bílý 
kůň, symbolizující sv. Martina. V prosinci 
se koná například setkání čertovských 
a andílkovských masek, zdobení vánoč-
ních stromků a  jejich následná výstava. 
Ve  středu 17. 12. si můžete přijít po-
slechnout koledy, které budou zpívat 
děti z mateřských školek a uměleckých 
kroužků. Celé adventní období bude za-
končeno 20. 12. Zlatou uličkou. Ta je zde 
pravidelně pořádána již několik let. Je to 
vlastně vánoční jarmark s ukázkami vše-
možných řemesel a prodejem tradičních 
českých výrobků. 
 Projekt Panská žije se snaží oživit 
dění v  centru našeho krásného města! 
Tak neváhejte a přijďte ho podpořit ně-
kterou prosincovou středu, rozhodně 
nebudete litovat. 

Kristýna Haiklová 

Další funkci, kterou získal nově opra-
vený kostel sv. Rodiny, je funkce men-
ší galerie. Od  letošního listopadu má 
tento studentský kostel k  dispozici 
pět skleněných závěsných rámů, kte-
ré nikterak nenarušují krásnou vnitřní 
malbu kostela a  jsou zároveň vkusné 
a praktické. 
 Jako první v  nich měl možnost vy-
stavovat fotograf František Nárovec. Vy-
bral několik sérií černobílých fotografií, 

na kterých zachycoval dění v Kněžském 
domově v  Suchém Vrbném. Na  sním-
cích byli kněží zachyceni při každoden-
ním běžném životě, ale i při výjimečněj-
ších událostech, jakou byla například 
prosincová mikulášská nadílka. 
 Určitě se nejedná o  poslední vý-
stavu, která se v  kostele uskutečnila. 
Na příští rok je v plánu pravidelné stří-
dání dalších umělců a jejich děl.

Text a foto: Kristýna Padrtová

Normální život Milady Šoukalové

Výroční oslavy s Jirsíkovým gymnáziem

PaNská žiJe – další skvělé oživení centra 
Českých Budějovic!

Kostel se proměnil v galerii
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Chodit dřív spát, organizovat si 
všechny věci úhledně, poslouchat, 
co kdo říká, nebo snad přestat být 
ignorantem. Nic z  toho by se mi 
stejně asi nikdy nepovedlo. Ostatně, 
mi to bylo vždycky tak trochu jedno.

Aneta Brašničková

Jaké předsevzetí si určitě nedám? 
Že přestanu kouřit. Protože jsem 
vlastně ještě ani nezačala. A stejně 
tak si nedám, že skončím s hracími 
automaty, že nechám toho heráku 
a že budu na svého kluka o trochu 
víc milá.

Kristýna Padrtová

Ještě nikdy jsem si žádné novoroční 
předsevzetí nedal a nejspíše v  tom 
hodlám pokračovat. Takže bych 
si nikdy nepředsevzal, že si začnu 
dávat předsevzetí. A taky že budu 
jíst houby nebo že mě bude bavit 
chemie. To ne, to bych opravdu ne-
zvládl.

David Nebor

Eva Compeľová vlastní studio Juicy 
Berry, které funguje v Piaristické ulici 
v centru Českých Budějovic už 3 roky. 
Eva je také členkou taneční skupiny 
Juicy Divas, skupina vystupuje na růz-
ných akcích, jako jsou maturáky nebo 
tématické párty. Do  Juicy Berry si 
můžete přijít zatančit pole dance, re-
ggaeton, dancehall nebo twerk. Pole 
dance se dá jednoduše popsat jako 
tanec na tyči zahrnující prvky akroba-
cie, gymnastiky či salsy. Kdo se nechce 
učit nové taneční kreace, ale přesto 
být ve formě, může navštívit posilova-
cí kurzy workout. 

Kdo vás přivedl k tanci a jaké styly jste 
vyzkoušela?
 Tancovat jsem začala ve 3 letech mo-
derní gymnastiku kvůli rodičům. Rodiče 
tancovali společenské tance, proto se 
nyní věnuji i latině. Po gymnastice jsem 
dělala aerobik na závodní úrovni. Účast-
nila jsem se spousta soutěží, na příklad 
jsem byla 3. na mistrovství světa v aero-
biku 2002. Potom jsem se dostala k pole 
dance.

Jaký byl váš začátek s pole dance, bylo 
to obtížné?
 K pole dance jsem se dostala úplnou 
náhodou. Když jsem jela na svojí první 
hodinu, vůbec jsem nevěděla, do čeho 
jdu. Nedokázala jsem si ani představit, 
co tam budeme dělat. Nakonec to pro 
mě nebylo až tak těžké, protože jsem 
měla základ z gymnastiky.

Vzhledem k  tomu, že jste tanečnice 
na  plný úvazek, je určitě důležité mít 
správnou životosprávu. Snažíte se žít 
zdravě?

 Žiju zdravě. Snažím se to i propago-
vat, ne nějakou formou diet, protože 
nejsem žádný výživový poradce, ale 
snažím se našim klientkám ukázat, jak 
žít zdravěji. Bohužel v  České republice 
to není žádná sláva se zdravým stylem, 
ale k  tanci bezprostředně patří. Pokud 
si vyberete takovou sportovní aktivitu 
jako pole dance, kde se používá celé 
tělo a hlavně musíte zapojit váhu celé-

ho těla, tak je nutné mít dobrou životní 
správu, aby to všechno fungovalo.

Pro jaké věkové kategorie jsou taneční 
kurzy určené a hlásí se ženy i muži?
 Trénují u  nás bohužel hlavně ženy, 
chlapi se k nám bojí. Vysloveně určené 
pro ženy jsou dancehall a  reggeaton, 
všechno ostatní je pro obě pohlaví. Vě-
kové ohraničení není. Co se týká pole 

dance, je rozmezí asi od 7 do 60 let.

Čemu se věnujete se skupinou Juicy 
Divas?
 Juicy Divas je projekt mojí kamarád-
ky a  mě. Děláme snad úplně všechny 
styly až na  dechovku. Vždy se přizpů-
sobíme tématu akce, teď připravujeme 
country vystoupení.

Tereza Křesalová

Je osm hodin ráno, hlouček studentů 
Biskupského gymnázia postává před 
zavřenými dveřmi učebny a  čekají, až 
budou moci vstoupit. Dokonce i  no-
toričtí opozdilci si dnes přivstali. Čeká 
nás zkouška, na  kterou se někteří při-
pravovali téměř polovinu svého života: 
Německý jazykový diplom konference 
ministrů školství druhého stupně nebo-
li DSD II. 
 Ve čtvrt na devět probíhá shromáž-
děním záchvěv paniky a všichni se po-
dle pokynů rozbíháme shánět černě 
píšící fixy a propisky – co kdyby se ně-
mecký hodnotící přístroj v  Kolíně nad 
Rýnem rozhodl ty české modré neu-
znat?
 Konečně jsme vpuštěni dovnitř 
a  po  vyslechnutí pokynů a  odevzdání 
mobilních telefonů začíná úvodní část 
-  porozumění textu. Jakmile překoná-
me prvotní šok (co že to je vlastně za ja-
zyk?), úlohy už se nezdají být tak nároč-
né a  nakonec nám zbývá i  čas na  to si 
vychutnat článek o  kunách a  výrech 
ušatých dovádějících v  německých le-
sích.
 Jako druhý na řadu přichází poslech. 
Boj o akusticky nejvýhodnější pozici je 
tvrdý a záhy se ukazuje, že i zbytečný – 
místnost, zdá se, odporuje základnímu 
fyzikálním zákonu pro poslechy, tedy  
že nejblíž = nejlíp. Samotný začátek  
poslechu je nejzákeřnější, na  rozdíl 
od  zbylých dvou se neopakuje. Ale 
máme štěstí, populární autor komiksů 

pro děti díky bohu nijak nehuhňá.
 Na  jedenáctou hodinu je pak na-
plánována nejobávanější část  zkoušky 
-  písemná komunikace. Její náročnost 
nespočívá ani tak v  jazykových poža-
davcích, ale komplikované struktuře, 
která se musí stůj co stůj dodržet: pi-
satel nesmí mimo jiné zapomenout 
na  Einleitungen (úvody), Überleitun-
gen (přechody), Meinungen (názory) či 
Begründungen (odůvodnění). Všichni 
netrpělivě očekáváme, které ze tří avi-
zovaných témat se v zadání objeví. Na-
konec si můžeme oddechnout: genera-
tionenübergreifendes Wohnen zní hůř, 
než jak to ve  skutečnosti je. Po  dvou 
hodinách odevzdáváme práce s jakousi 
analýzou problematiky „generace pře-
sahujícího bydlení“.
 Po Vánocích nás čeká ještě ústní část 
Německého diplomu,  ale na  tu se už 
můžeme celkem dobře připravit pře-
dem:  pětiminutové prezentace osvět-
lující kontroverzní témata rezonující 
Německem máme hotové od listopadu 
a  zkoušející známe, tudíž  nemusíme 
mít strach, že by nám prováděli nějaké 
naschvály. Konečně se můžeme s  klid-
ným srdcem začít věnovat těm další 
padesáti třem trilionům  zkoušek, které 
nás v tomto roce ještě čekají. Vidina bo-
nusu v podobě uznané školní maturity 
z německého jazyka za úspěšné složení 
DSD II nám poskytuje alespoň malou 
útěchu.

Kateřina Šimková

Pole dance může být pro každého 

S Italy ve Vaně
Hudebně-literární večer v  Horké vaně, pod záštitou EU Direct, představil 
předsedající zemi Evropské unie. Tou byla tentokrát středomořská Itálie. 
Během večera se četly povídky od  Stefana Benniho, hrála italská hudba 
a  na  závěr mohli návštěvníci dokonce ochutnat gastronomické speciality 
této země. 
 Celý večer začal představením již zmiňovaného italského autora Stefana 
Benniho. Tento spisovatel píše především humoristické povídky. Používá 
velmi hovorový jazyk, takže je velmi příjemné texty poslouchat a není těžké 
jim porozumět. Všechny vybrané příběhy se odehrávaly v prostředí italských 
barů a vystupovaly v nich postavy s velmi charakteristickými rysy jako např. 
postava svůdníka nebo postava nedoceněného pikolíka, kterému však na-
konec přálo štěstí a získal svou vysněnou práci číšníka v soukromém hotelu. 
Ze všech textů byla cítit úžasná promyšlenost a publikum je oceňovalo bouř-
livým smíchem. Myslím si, že výběr těchto povídek byl opravdu vydařený!
Čtení Benniho příběhů prokládalo kytarové kvarteto Fortet ve složení René 
Klouda, Josef Odradovec, Milan Kýček a Stanislav Kubín. Fortet zahrálo cel-
kem čtyři skladby, z  nichž největší úspěch měla asi skladba poslední - ze 
„spaghetti westernu“  Hodný, zlý a ošklivý. Ta byla okořeněna dokonce i cha-
rakteristickými zvuky, což na diváky velmi zapůsobilo. 
 Akce byla zakončena ochutnávkou italských specialit. Lidé si mohli po-
chutnat na typické sušené šunce, sušených rajčatech, olivách a bruschettě. 
Dále se podával pečený salát z  paprik, speciální dýně s  chilli a  nemohu 
opomenout vynikající gnocchi s rajčatovou omáčkou. Jakožto sladká tečka 
na závěr byl připraven typický italský dezert – tiramisu.
 Celá akce probíhala ve fantastické atmosféře a já tedy nemohu než do-
poručit další hudebně-literární večer tohoto typu, který proběhne přibližně 
za půl roku opět v Horké Vaně. Tentokrát se můžete těšit na představení kul-
tury Lotyšska!

Kristýna Haiklová

Diplomová 
sezóna 
začíná
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Nakupuji 
v sekáčích 
a nestydím 
se za to 
Jdu po  Lanovce, když si všimnu dvou 
slečen, které s  plnými taškami nového 
oblečení zrovna vyšly z  Háemka. Jed-
na druhé hlasitě vypráví o  tom, jak je 
hrozné, že na  brigádě dostává jenom 
50 korun na hodinu, i když lítá od sto-
lu ke stolu a po směně vždycky padne 
únavou. Celý výjev je trochu komický. 
Slečna asi neví, že dělnice z Bangladéše, 
která pro ni ušila právě koupenou sukni, 
si ze svého nízkého platu nezajistí ani 
základní životní potřeby. 
 Je to kvůli přístupu. „No a  co, je mi 
jedno, jak se mají lidé na  druhé straně 
světa, hlavně že já jsem hezká!“ Nebo se 
prostě jen moc mluví o tom, jestli se má 
nebo nemá jíst maso a  lidská práva už 
vyšla z módy? 

 Oblečení, které každý den nosíme, 
pro nás šili dělníci ze zemí Asie, zejména 
Indie, Bangladéše a Kambodže. Stěhuje 
se tam stále více a více textilních tová-
ren – proč zrovna tam? Levná pracovní 
síla. Dělníci nejen že pracují v  otřes-
ných podmínkách, dostávají minimální 
mzdu, která je hluboko pod hranicí dů-
stojné mzdy (která se neurčuje podle 
„normální“ výše v regionu, což se často 
plete, ale podle toho, zda se z ní člověk 
a  jeho rodina uživí), musí navíc často 
pracovat (a s nimi i jejich děti) i 16 hodin 
denně, aby si zajistili základní životní 
potřeby. Pod výhružkou vyhazovu (pro-
tože nemají řádné pracovní smlouvy) 
navíc nemohou vstupovat do  odborů 
a  přicházejí tak o  šanci se svou situací 
něco udělat. Je to složitý kruh, kdy vlá-
dy jednotlivých států nemají odvahu 
zpřísnit pravidla hry na trhu práce a zá-
konem nastavit minimální mzdu, aby se 
rovnala důstojné. Jejich ekonomika čas-
to stojí na vývozu textilu a nadnárodní 
korporace by pravděpodobně továrny 
přestěhovaly jinam, někam kde by byla 
práce ještě levnější a  ochrana práce 
ještě menší. Módní značky zase tlačí 
na  dodavatele, požadují velké zakázky 
za  krátkou dobu za  co nejmenší cenu. 
O  zjevném porušování lidských práv 
obě strany ví a  mluví, nikdo ale není 
schopen přijmout odpovědnost a pod-
niknout kroky, které by situaci opravdu 
změnily. Nelze ale také pominout vinu 
nás konzumentů, zákazníků, protože 
jsme to my, kdo požaduje co nejlevnější 
oblečení, jsme to my, kdo se nezajímá 
o kvalitu a příběh výrobku a každý den 
ve  velkých firmách utrácíme spoustu 
peněz, které ale padají do kapsy šéfům 

těchto obchodů a jen malý zlomek do-
putuje k těm, kdo stojí na samém konci 
potravního řetězce. Pár příkladů - ze tří 
stovek, které zaplatíme za  nové tričko, 
zůstane 180 korun značce, ale dělník, 
který fakticky tričko ušil, dostane jen 3 
koruny. A když obchod vyhlásí akci 2 + 
1 zdarma, dělníci pro nás právě vyrábí 
ty třetí kalhoty zadarmo, aniž by za ně 
něco dostali. Nemají ale na výběr, potře-
bují si místo udržet, málo peněz je přece 
jenom lepší než žádné. 
Jak POzNám „sPráVNOU“ zNaČkU?
Najít opravdu „férovou značku“ je téměř 
nemožné, protože neexistuje žádná 
„nálepka“ nebo celosvětově platný cer-
tifikát, který by firmy dostávaly za jejich 
férové zacházení s  dělníky z  továren 
(jako je tomu například u  na  zvířatech 
netestovaných kosmetických výrobků, 
které získávají certifikát HCS). 
 Různé nevládní organizace (v  Če-
chách to je například organizace Na-
Zemi) pravidelně provádějí výzkumy 
a sestavují „žebříčky“. NaZemi v březnu 
zveřejnila zjednodušený žebříček nej-
známějších značek podle toho, jak féro-
vě podnikají. Rychlá ukázka: společnos-
ti Orsay, Pimkie nebo Esprit v podstatě 
nedělají vůbec nic, aby situace zlepšily, 
C&A nebo Nike o  tom sice mluví, ale 
také nic nedělají, Adidas a H&M zmiňují 
vlastní aktivity, výsledky jsou ale zatím 
nepřesvědčivé, a  „nejlépe“ z  výzkumu 
vyšly značky Mark&Spencer nebo na-
příklad Tchibo, které na zvyšování mezd 
pracují, přesto jsou jejich aktivity nedo-
statečné. Organizace FairWearFounda-
tion zase stále aktualizuje svůj seznam 
firem a dává jim „body“ za počet splně-
ných podmínek důstojného pracovního 
standardu, do  kterých například patří 
vztah zaměstnance a  dělníka, legální 
pracovní smlouva, žádná dětská práce, 
pevná pracovní doba, důstojná mzda 
a  zdravé pracovní podmínky. Nutno 
však dodat, že těžko v  tomto seznamu 
najdeme nějakou značku, kterou by-
chom zároveň našli i  v  Českých Budě-
jovicích. Obecně totiž platí, že férovost 
něco stojí…
Jak TedY mŮžU POmOCi?
Základ je nepodporovat velké světové 
oděvní firmy, ale naopak, tlačit na  ně 
a  požadovat, aby přijaly odpovědnost. 
Možností je plno – poslat firmě dopis, 
napsat na  jejich FB stránku o  tom, že 
víme o podmínkách, při kterých vzniká 
jejich oblečení a  ztrácíme chuť u  nich 
nakupovat, podepisovat petice, pod-
porovat nevládní organizace, které se 
tomuto tématu věnují, sledovat aktuál-
ní dění a diskutovat. Je těžké vystoupit 
z  bludného kruhu západním konzum-
ním člověkem zbožněného Nakupo-
vání, ale existují i alternativy, jak naku-
povat, ale přitom nepodporovat velké 
firmy, které nepochybně porušují lidská 
práva. Vedle butiků, u kterých je jistota, 
že nabízené oblečení vyrábí v místních 
nebo evropských továrnách, si můžeš 
nechat ušít nové a  zcela originální ob-
lečení u švadlen. Nejjednodušší a určitě 
nejlevnější cesta je ale kupovat oblečení 
z druhé ruky – už použité oblečení. Jed-
nak je spousta e-shopů (jako je Aukro.
cz, Ebay.com nebo Vinted.cz) a  vedle 
obrovských přeplněných nákupních 
center i  v  Budějovicích najdeš spoustu 
skvělých Second handů – sekáčů. Před-
sudky stranou – je to levné, často najdeš 
super kousky od všech různých značek 
a při nákupu máš navíc dobrý pocit, že 
jsi podpořil boj za  lidská práva – nebo 
jsi alespoň minimálně neposílil jejich 
porušování. 
 Největší vinu možná opravdu mají 
velké módní značky, nicméně my jsme 
ti, kteří jim dáváme své peníze a tím hla-
sujeme pro  jejich nemorální obchodní 
strategii. A  ta očividně funguje. Ne-
buďme otrokáři, nedělejme si z dělníků 
z  Indie, Kambodže a  Bangladéše své 
nevolníky. Pokud vás můj text oslovil, 
uvidíme se v sekáči! 

Text a foto: Zuzka Orlová

megasekáč slon, 
Vřešová 9 

Obrovský hangár, kde jsou 
tuny oblečení. Kilogram 
oblečení je za 150 Kč, je to 
teda trochu hrabárna, ale 
když jste trpěliví, odcházíte 
s pytli skvělých kousků. 
Mají parádní výběr svetrů, 
bundiček i kabátů na zimu.

Kde v Budějovicích nakupovat férově: 

second Hand Prego, 
Na mlýnské stoce 

Maličký „Vintage“ 
obchůdek, kde se při ná-
vštěvnosti více než 
5 lidí nemáte šanci hnout. 
Sekáč s opravdu kvalit-
ním, čistým, nezničeným 
oblečením, najdete 
tam značky od H&M po 
Desigual. Ceny jsou vyšší, 
snadno tam necháte víc 
než za víkend v IGY, ale je 
opravdu z čeho vybírat. 

second Hand Front, 
Lannova třída 

Poměrně nový sekáč na Lannov-
ce, příjemný, velký a přehledný. 

second Hand na Otakarce, 
Otakarova ulice 

Přehledný, čistý sekáč, kde ne-
zapomínají ani na kluky. Záso-
bárna bot a kabelek, navíc často 
pořádají různé akce, takže když 
si dáte pozor nebo prostě máte 
štěstí, nakupujete šaty za pětku. 

anglický second Hand, 
žižkova třída 

Menší sekáč, kde je celá 
jedna místnost vyhrazená 
pro malé caparty. Ale stejně 
velký výběr triček, svetrů 
i kalhot, pravidelně navíc 
dováží nové (respektive 
nové staré). Taky velký výběr 
plesových šatů! 

Kde se dovíš víc: 
Facebook.com/usilitonanas

www.nazemi.cz/podminky

www.fairwear.org
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Život na koleji aneb Neboj se nic

V  předchozím článku jsem se zaměřila 
pouze na balkóny. Tentokrát bych chtěla 
říct pár slov o kolejích. Těžko říct, jestli se 
můžu divit lidem, kteří si už půlroku před 
nástupem na VŠ pronajímají privát, aby 
náhodou „neskončili“ na koleji. Uznávám, 
že lehce vězeňská představa společných 
sprch a ztraceného jídla v kuchyňce pře-
chodu do jiného prostředí příliš nepomů-
že a já to nepopírám. Jak ale mohou tito 
nezasvěcenci tušit, že kolej může být čas-
to dost praktická a  ještě častěji opravdu 
zábavná? 
A ne, nekradu jídlo.
Chápu, že dost velkým argumentem pro 
to NEjít na kolej je hluk a bordel, kterým 
jsou studenti ve  čtvrteční večer zkrátka 
proslulí (čtvrteční, protože v  pátek už 
jedou domů vyprat prádlo). Je pravda, 
že decibelů před kolejními hospodami 
poletuje mnoho a  prstů na  rukou už je 
po  dvanácté hodině také víc než deset. 
Ale ty životní příběhy! Třeštíková by ne-
věděla, kam dřív skočit. Támhle je mladý 
prvák, co se snaží vyznat lásku dívčině 
ležící ve  křoví. O  kousek dál zase ele-
gán v  saku výhružně pokřikuje směrem 
na  kolej a  obalen alkoholovými výpary 
vyzývá svého soka na  pěstní souboj. 
Nějaké předčasné těhotenství by se zde 
také možná našlo. Asi po  třech týdnech 
strávených ve  třetím patře nad hospo-
dou jsem však zjistila, že bez těchto zvu-
ků nedokážu usnout. Televizi na  koleji 

nemám a tak se můj mozek zřejmě snaží 
ukojit touhu po sledování telenovel tím-
to způsobem. 
Sama bydlím na  koleji na  Jižáku, což 
je nejspíš největší pražská obytná část 
určená přímo pro studenty. A  jedním 
z  jeho hlavních znaků je anonymita. To, 
že uděláte jednou v  hospodě ostudu 
a všichni si vás do konce vaše magister-
ského studia pamatují, je vaše hloupost. 
Ale jinak můžete svůj smysl pro výstřed-
nost uplatňovat celé roky a nikdo se ne-
musí nic dozvědět… Příkladem budiž 
nedávný výpadek proudu na  celé Praze 
11 (rozuměj Jižák a další části Prahy). Bylo 
kolem půlnoci, když zhasla všechna svět-
la na  kolejích a  na  ulicích. Zavládla tma 
a… Panika to nebyla. Nazvala bych to 
spíš lehkou anarchií a  odhalení hudeb-
ních talentů. Během pár minut se na po-
temnělých balkónech objevila světýlka 
smartphonů a postavy, které začaly hrát 
na kytary nebo alespoň pustily do reprá-
ků své oblíbené písničky a k tomu zpíva-
ly. Do temné noci se ozýval zpěv a tichý 
výkřik „Hov*o!”…
No. Co bych ještě dodala? Určitě bych 
měla zmínit, že na koleji samozřejmě ne-
bydlí jen lidé, kteří jsou tímto způsobem 
ubytování unešeni. Bydlí zde i  studenti, 
kterým se nepodařilo sehnat si dost brzo 
privát, ve kterém by byli v bezpečí. A věř-
te mi, že tito lidé vždy dokážou dát svou 
nespokojenost najevo.
Většinou těmto citlivým osobám totiž 
vadí i  puštěná hudba a  na  fejsbukové 
stránce dané koleje se potom na  hlavu 
hlučného pokoje snese spoustu „hejtů“ 
typu „to jako vážně 1012?!“. Po  hodině, 
kdy je příspěvek soustavně ignorován 
a  hlasitost se nezměnila či ještě zvýšila 
(i  lidé na  koleji se totiž dokážou mstít, 
ale o tom snad jindy…), zajde poškozená 
osoba na  vrátnici, kde zjistí že „je přece 
na  koleji“. Uražený student plný hněvu 
vůči pokoji 1012 tedy vyndá mobilní 
telefon, počká na  22:00 a  vytočí policii. 
Znudění a  otrávení policajti za  hodinu 
přijedou, zaťukají na  dveře č. 1012, na-
čež jim otevře studentka v  noční košil-
ce, policie popřeje hezký večer, odchází 
a hudba dál hraje naplno. Ale nemusí to 
být pouze nesoulad hudebního vkusu. 
Například mně jednou na dveřích přistál 
úhledně napsaný vzkaz, že příliš nahlas 
odsunuji židli. 
Prosím, nedělejte to. Vůči lidem, co se 
zde chtějí cítit jako doma, zkrátka nemá-
te šanci. Jste na koleji.

Markéta Dadáková

***
Prší nad řekou 
svýmu popelu,
svýmu kouři
padá listí do řeky, tuřín tuřín
popel. Plav
never more vedle mýho kouře.
A není pochyb, neni pochyb 
a není pochyb.
Dole řeka teče,
kouř plyne. Opar
dokud,
popel mene tekel. Kouř nad řekou Vltava.
Born to die, proud naproti
jsi
já.
  Šimon Leitgeb

Neúčast

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

***
Jako když ve tmě hledáš pyžamo a nemůžeš
najít, když ve tmě usneš
znovu na zemi rosou
vlhkou. 
Vyklouz snad naháč
z vlhké vany?
Vyklouz?!
a
Mezitím na náměstí kohout tvůj stojí.
Ráno jsi oblečený kokrhák, hulákáš
rytmycky doranní:
„Téhle slečně,
               kdo raní strašně vlhké krajiny?“
       
                           Šimon Leitgeb

Zimní stereotyp

Jako je pes věrný svému pánu,
jako jsou hvězdy součástí vesmíru.
Tak i já stala se obětí
tohoto výmyslu

Sedím a přemítám
a není úniku.
Nikdo mi nesebral naději,
že můj pán zbavil se mého otroctví.

Není mým bohem,
ale vím, co je věrnost
nedokáži zapomenout
v představách stále ležím mu u nohou.
    

                            Apolena

Sen

Mám tolik snů
Tolik přání
Poví mi někdo
Zda se vyplní?
Mám tolik snů
Tolik přání
Bez nich nejsme nikdy úplní
Mám tolik snů
A tolik přání
Jako bych už to nebyl já
Mám tolik snů
Tolik přání
Splním je všechny zaživa?
                                    A.K
 

Dort na zakázku
19/01/10

1.
Šel člověk znavený
nad ránem domů.
Slzel a pršelo,
on chytil se stromu.
A dotek té kůry
byl nelidsky věrný,
tak šel spát se stromem 
pod sněžné peřiny.

Vzbudí se, necítí,
nic z toho v krvi 
a potom to uvidí …
Dort svatební.
V louži!?

Ochutnal polevu,
do chuti se zbláznil,
v tu chvíli miloval
a vše co chtěl vlastnil.
Žvýkal a polykal 
a dusil se štěstím
a poté se rozhořčil 
nad pocitem krátkým.

A tak si narkoman
bere svou drogu;
jistě vysoce reálný
kouzelný dort –
ze snu.

2.
Že je dort kouzelný
pochopil v zápětí.
Přítele otrávil – 
jak ten křičel bolestí!

Tak sedí nad tou sladkostí
a váhá…
Co s ní?

Když nezná teď člověka,
co duši svou sní.
Co svou duši ochutná
se vším, co v ní najde,
se vším, co dort zrcadlí
a přesto – 
mu nebude zle.

Jen kéž by Raskolnikov
živý by byl!
Chtěl bych zřít chvíli,
kdy z duše své si SÁM SOBĚ zakrojil!

Pak podal bych básníkům
kus toho kouzla
a taky všem vězňům,
ať sní svoje pouta!
Opilcům v parku. 
Nočnímu vrátnému.
Šílencům, bohům i dítěti v kočárku.
Šel bych za Andělem,
i za každou múzou
a především: za Olegem – 
Ne, za jeho baletkou.

I tobě má drahá
bych kousíček dal.
(A neboj se.)
Při té tvé reakci bych tě za ruku vzal.

3.
Když jsem šel znavený 
nad ránem domů,
slzel jsem, pršelo,
tak chyt jsem se stromu.

Vzbudil se v poledne
se vším tím v krvi.

Před výlohou cukrárny 
s dortem a mrtvý…

Jan Durchan

Jakub a Markétka
21/11/09

Před klavírem nahou, 
chtěl bych tě mít.
Před klavírem hráli jsme,
prázdný byl byt.
Před klavírem nahou
vidět tě snít,
hrát na to křídlo
bez minulých křivd.
Před klavírem milovat,
v klavíru žít,
v křídle se milovat
jak struny znít.
Kladívka po strunách,
ve vlasech svit, 
dotknou se rtů
a na týden klid.

Jan Durchan

Kocour
01/05/10

Ledová královna prohnala se duší.
Na modrých saních,
z myšlenek spřežení.

Táhnou!
Ji – polibek ledový.
Srdce mi buší
a nestačí
Vám;
královno noci.
Váš kocour je kočí – 
po glóbu běhá – Zemi roztáčí.
Opratě jeho ženou nás vpřed.
Petrohrad daleko,
a ještě spoustu měst.

Na vaše: „Smíš ?!“
pak rozhodím struny,
ledové střípky 
a záblesky do tmy – 
prolétly jak kulky.

Slepý muž střílí na nešťastné duše,
kočí se směje;
a ona?
Ona je táhne – 
ty stíny bez těla za saně zapřahá.

Za každé srdce bez krve – z ledu
dostanu polibek – od Vás!
a tím Vás snad svedu.
Snad poté už roztají 
ty vaše sáně,
a vaše dlaně již nebudou chladné.

Divoké duše zpět do mého těla!
To já, dnes, má paní usínám,
aby Vy
jste se z rána zas probudila.

Slzy deště pak sežrala kůže – 
silně se opila, úklona malá
a přijmula růže.

Za služby své,
za veřejně prospěšné,
za granule pro kočku
i úklid sněhu…

Jan Durchan

Kresba: Aneta Brašničková

Partie
4/12/08

Zrána zas sníh na dlažbě skřípe,
figurky mrazí mne do rukou.
A zrádce spí, nepozná zítřek.
Mlha se válí nad řekou.

Za záclonou, za vrstvou prachu
na ef sedm padl můj kůň.
Tak malá oběť, za tolik strachu.
Led pokryl mého srdce půl.

Já včera dal ti celý svůj život,
já dal ti vše, co zbylo mi.
Já nechtěl nic, vždyť já byl mimo,
však do bedny té, kopla jsi ty.

Za třicet stříbrných je dýka rudá.
Kapkami rudá – teplou mou krví.
Rakev dubová a hlína lehká, 
a myšlenky mé – navěky spí.

Jan Durchan

Poslední město
21/06/09

Příteli piješ krev i v potocích hor,
vajíčka házíme v davech, kde tvor – 
malým se stává a silným se vidí – 
vysokým, krásným v očích svých dětí.

Jsou to mé dcery – všechny ty básně.
Ač šatem haleny, tělem jsou jasné,
ač šatem mým zdobeny, nám zdají se nahé.
A tobě, můj příteli, především mladé.

Jak loutkové divadlo – 
očima dětskýma – 
vidí nás dnes!

Když Babylon zůstává – 
posledním z měst… 

                                               Jan Durchan  
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VÝsTaVY
Alšova jihočeská galerie - Wortnerův dům
U Černé věže 22
27. 11. – 25. 12. Michal Singer 
– utajená hvězda undergroundu

Dům umění
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
27. 11. – 28. 12. Christian Helwing 
– Center No center
7. 1. – 8. 2. Anja Manfredi

Měsíc ve dne
Nová ulice 3
od 1. 12. Eva Výborná

Kino Kotva
Lidická 2110
14. 11. 2014 – 9. 1. 2015 HORY 
– Ronald Persan

Galerie U Beránka
Krajinská 35
27. 11. 2014 – 27. 2. 2015 Jindřich Štreit 
– O posledních věcech člověka

Doba adventu a Vánoc je v  životě většiny 
velice rušným obdobím a  jeden by řekl, 
že trávení volných chvil v  přítmí kinosá-
lu by mohlo být ideálním způsobem, jak 
si od  shonu odpočinout. Bohužel musím 
konstatovat, že prosincová nabídka premi-
ér mnoho příležitostí k příjemné návštěvě 
kina neskýtá. Jako by se distributoři v před-
vánočním období báli nasadit cokoliv jiné-
ho než ověřené rodinné komedie a sequely 
veleúspěšných trháků. 
 O  to více je třeba vyzdvihnout světlé 
výjimky. Hned první týden v prosinci do kin 
dorazí dokument Hledání Vivian Maier, 
fascinující příběh ženy, která za  život na-
fotila přes sto tisíc fotografií, nikdy však 
žádnou nezveřejnila. Před několika lety 
objevil negativy amatérský historik, vybra-
né snímky zveřejnil a  Vivian se posmrtně 
stala jednou z nejuznávanějších fotografek 
dvacátého století. Snímek je vzrušujícím 
detektivním pátráním po  její minulosti 
a  důkazem toho, že samotný život někdy 
napíše mnohem zajímavější příběh než ten 
nejlepší scénárista. 
 Právě končící Festival francouzského 
filmu umožnil divákům seznámit se s fran-
couzskou kinematografií posledního roku 
a je nutno podotknout, že většina progra-
mu představovala šedý průměr. Z  něho 
vybočovalo jen sociální drama bratří Dar-
dennů Dva dny, jedna noc, ve  kterém 
se mladá matka samoživitelka v  podání 
Marion Cottilard snaží zachránit své pra-
covní místo. Bratři Dardennové jsou známí 

syrovou realističností, se kterou vyprávějí 
příběhy těch, co se ocitli na okraji společ-
nosti. Dva dny, jedna noc rozhodně nejsou 
lehkým diváckým zážitkem, na  oplátku 
ale dostanete Marion Cottilard v jedné z 
nejlepších rolí její kariéry, silné emoce a 
mnoho podnětů k přemýšlení. 
 Provozovatelé všech kin se už nemo-
hou dočkat závěrečného dílu hobití tri-
logie Hobit: Bitva pěti armád, aneb Jak 
natáhnout třistastránkovou knihu do  tří 

tříhodinových filmů. Většinu diváků zjev-
ně neuráží ani Jacksonův stroj na vydělání 
trojnásobného množství peněz, ani plyt-
kost děje, což dokazují horentní zisky před-
chozích dvou dílů tohoto eposu. Není tedy 
důvod očekávat nic jiného než natřískané 
kinosály a stamilionové výdělky. 
 Do  nového roku již ale vykročíme 
opravdu pravou nohou. Na začátku měsíce 
se k nám chystá opravdová lahůdka, írán-
ský film Sama nocí tmou. Když napíši, že 
se jedná o upírský film, možná si povzdech-
nete, že těch už jsme všichni přesyceni 
(a budete mít pravdu). Sama nocí tmou je 
ale mnohem víc než jen snímek o  upírce. 
Je atmosférickým pohledem na osamoce-
nost íránského města s  uhrančivými vizu-
ály a démonickou hudbou. Za oceánem se 
o něm šušká jako o nezávislém filmu roku. 
Nenechte si ujít příležitost jej vidět. 
 Druhá polovina ledna bude extrémně 
nabitá. V  rozmezí dvou týdnů bude mít 
premiéru pět netrpělivě očekávaných tr-
háků. Americký sniper s Bradleym Coope-
rem vypráví drásavý příběh elitního vojáka 
vyrovnávajícího se s válečným traumatem. 
Režie se ujal Clint Eastwood, můžeme se 
tedy těšit na echt americkou přímočarou 
akční podívanou v tom nejlepším slova 
smyslu. To Birdman od  Alejandra Iñárritu 
(vzpomeňte na  Babel a  21 gramů) se tak 
snadno do  žádné škatulky zařadit nedá. 
Tento snímek oscilující na  hraně komedie 
a  dramatu pojednává o  stárnoucím herci, 
který se v  minulosti proslavil akčními fil-

my o  superhrdinovi Birdmanovi a  nyní se 
snaží obnovit svou kariéru v divadelní hře 
na  Broadwayi. Iñárritu přišel s  úžasnými 
režijními nápady – celý film vypadá, jako 
by byl natočen na  jediný záběr, což vyža-
dovalo od herců značnou přípravu a dává 
divákovi pocit neobvyklé bezprostřednos-
ti. V  hlavních rolích září Michael Keaton, 
Edward Norton a Emma Stone. 
 Festivalové publikum v  Sundance le-
tos zvedlo ze sedadel hudební drama 
Whiplash. Příběh o  mladém bubeníkovi, 
studentovi hudební konzervatoře, a  jeho 
despotickém učiteli jde až na  dřeň a  po-
skytuje návštěvníkům kina téměř fyzický 
zážitek. Pro milovníky černočerného hu-
moru bude vskutku trefou do černého film 
Slídil. Jake Gyllenhall zde hraje ambicióz-
ního mladého novináře, který se po  mar-
ných pokusech sehnat práci, rozhodne 
jednat na  vlastní pěst a  začne sám pátrat 
po stopách zločinců. Těšte se na akci, zvra-
ty a Gyllenhalla v životní formě. 

Na závěr jedno životopisné drama. 
The Imitation Game je sondou do života 
Alana Turinga, geniálního matematika, 
který se velkou měrou podílel na rozluště-
ní nacistických šifer během druhé světo-
vé války. Kritici ze zámoří nešetří chválou, 
i  když ohlasy kritiků asi nebudou tím, co 
diváky (či spíše divačky) do  kina přivábí. 
Alana Turinga totiž nehraje nikdo jiný než 
Benedict Cumberbatch. 

Kateřina Dvořáková

sonic Highways?
Neuchvátí ani 
nezklame
Americká rocková kapela Foo Fighters 
měla přetěžký úkol. Přijít s  něčím neví-
daným a úchvatným, čímž by navázali na 
jejich sedmé album, Wasting Light, které 
skupinu katapultovalo do pozice jednoho 
z největších hudebních uskupení na světě. 
Frontman Foo Fighters, David Grohl, si pů-
vodně pohrával s  myšlenkou, že by bylo 
po velkém úspěchu záhodno se na něja-
ký čas odmlčet a nabrat nový dech. Rea-
lita však byla diametrálně odlišná, kapela 

natočila novou desku, Sonic Highways. 
A aby kapela dala jasně najevo, že to ne-
bude album ledajaké, natáčelo se v osmi 
slavných nahrávacích studiích napříč USA 
za přítomnosti kamer televize HBO.
Jenže velké ambice nebyly úplně naplně-
ny. Ač se tomu Foo Fighters brání, deska 
zní velmi „soundtrackově“. Nepodařilo se 
ani přetavit atmosféru měst, která se stala 
domovem jednotlivých skladeb, na tex-
tech jen velmi obtížně poznáte, jaká píseň 
a proč vznikla zrovna v Los Angeles, která 
v Chigagu nebo v Nashvillu. Pochopitelně 
narazíte i na výjimku (ale jak se říká, výjim-
ka potvrzuje pravidlo), třeba úvodní riff 
skladby Congregation. 
Styl kapely a její prezentace na veřejnosti 
nijak nevybočily ze  zaběhlých kolejí. Foo 

Fighters se drží osvědčené „taktiky“ hlasi-
tého a uřvaného amerického rocku, který 
je charakterizován grungovými výbuchy 
energie a jejich následným tišením. Nut-
no podotknout, že kapele tento hudební 

projev přinesl velký úspěch, a tak vlastně 
pro změnu stylu nebyl žádný důvod.
Nelze ale tvrdit, že by Foo Fighters vydali 
špatnou desku. Fanoušci budou spokoje-
ni, deska nabízí písně dobré kvality a záro-
veň vás kapela díky natáčení průběhu na-
hrávání nechá nahlédnout za oponu. Když 
si však postavíte vedle sebe předcházející 
album Wasting Light a nejnovější Sonic 
Highways, neubráníte se pocitu, že nové-
mu výtvoru kapely schází jakýsi moment 
překvapení a spíše než k  překonávání 
svých výkonů se skupina uchyluje k nevý-
razné reprodukci osvědčených postupů . 
Hlavním důvodem, proč nové album ne-
zopakuje úspěch alba předcházejícího, je 
absence hitovosti, dramatičnosti a vnitřní 
soustředěnosti.

I přesto  je nutné ocenit již tradičně 
úchvatného lídra skupiny Davida Groh-
la, který opět prokazuje svou schopnost 
naplnit písně Foo Fighters charizmatem 
a entuziasmem. V baladické skladbě Sub-
terranean, trvající přes šest minut, navíc 
frontman kapely předvede, že jeho silná 
stránka není jen ukřičený rock, ale že je 
schopen zazpívat i procítěné a klidnější 
věci.   
Jako celek lze Sonic Highways hodnotit 
pozitivně, přestože se skupině nepodařilo 
vyjít ze stínu alba minulého. Problémem 
možná bude i tak trochu fakt, že minulá 
deska byla superúspěšná, což vzbudilo 
přeci jen poněkud větší očekávání obe-
censtva.
 Jan Jakovljevič

Marius Szczigieł se díky svým třem kni-
hám o  Češích stal snad nejznámějším 
polským spisovatelem u  nás. Právě prv-
ní z  nich  Gottland si zvolilo pět mladých 
českých tvůrců jako předlohu k  natočení 
stejnojmenného filmu, který byl v Českých 
Budějovicích uveden v  Kredance v  rámci 
festivalu 25 let svobody.
 Z  knihy, která vedle sebe skládá me-
dailony různých českých osobností 20. 
století a  umně tak vytváří obraz naší mo-
derní společnosti, filmaři vybrali pět osudů 
a těmi se ve větší či menší míře inspirovali.
V  úvodním krátkém filmu 86  400 bere 
Lukáš Kokeš příběh Tomáše Bati a  jeho 
zlínského zázraku pouze jako odrazový 
můstek pro vlastní tvůrčí činnost. Snímek 
situuje do současného Zlína a Mladé Bole-
slavi, kde v jakoby jednom záběru - po vzo-
ru bez přestání  se pohybujícího běžícího 
pásu - vytváří na příkladu automobilky ob-
raz moderní doby, která se neustále žene 
kupředu, hnaná touhou po  co největším 
zisku a  produkci. Nápad je to hezký, ale 
krom zajímavého technického zpracování 
nesděluje papírem šustící komentář divá-
kovi nic, co by už dávno nevěděl.

 Povídka Panenství Lídy Baarové se po-
kouší zrekonstruovat rozhovor režiséra Ota-
kara Vávry s herečkou, která se přes nesčet-
né filmové úspěchy proslavila především 
milostnou aférou s  nacistickým ministrem 
propagandy Josephem Goebbelsem. Re-
žisér Petr Hátle kombinuje dobové a  do-
kumentární záběry s  hraným filmem, ale 
přeskakuje od  jednoho k  druhému a  než 
zjistí, co že to vlastně chce divákovi sdělit, je 
konec. A rádoby provokativní zmínky o Go-
ebbelsovi „pronikajícím do pevného, horké-
ho těla Lídy Baarové“ by snad nezabraly ani 
na toho největšího puberťáka.
 Co se týče zpracování, vyniká z pěti-
ce filmů nejvíce animovaný Létající kůň. 
Bohužel se Viera Čákanyová více méně 
spokojila s převedením knižní předlohy 
na filmové plátno. Szczigieł však 
v příběhu Eduarda Kirschberga alias Kar-
la Fabiána, který měl téměř schizofrenní 
vztah ke  komunistickému režimu, jde 
více do hloubky a čtenáře se spisovate-
lem, který postupně působil v protinaci-
stickém odboji, emigroval, vrátil se, spo-
lupracoval s  StB, byl odsouzen na  šest 
let za  velezradu, aby nakonec vstoupil 

do KSČ, seznamuje mnohem důvěrněji.
 Za  nejzdařilejší z  této „pentalogie“ lze 
avšak považovat snímek o  Stalinově po-
mníku na  Letné od  Rozálie Kohoutové. 
Pokouší se sice film ozvláštnit jakýmisi 
uměleckými sekvencemi, ovšem na  rozdíl 
od  knihy, která se zaměřuje především 
na osud autora monstrózní sochy a končí 
jejím odstřelením, Kohoutová dohrává pří-
běh do současnosti a ukazuje, jak se místo, 
které původně mělo symbolizovat lásku 
československého lidu k sovětskému vůdci 
Josefu Vissarionoviči, proměnilo ve  sklad 
brambor, posléze pak rockový klub a mís-
to, kam si prostitutky vodily zákazníky, až 
nakonec posloužilo jako plocha pro obrov-
ský předvolební plakát tehdejšího premié-
ra Václava Klause. Jako jediné se tak Místo 
Stalina přibližuje k  tragicko-komickému 
tónu, který bychom od  filmu nesoucí ná-
zev muzea nejmilovanějšího českého zpě-
váka čekali.
 Celý film zakončuje portrét Zdeňka 
Adamce, dnes už téměř neznámého hum-
poleckého studenta, který se v  březnu 
2003, inspirován Janem Palachem, upálil 
na  Václavském náměstí na  protest proti 
směru, kterým se dnešní společnost ubírá. 
Film rekonstruuje poslední dny Zdeňkova 
života a usiluje o kritiku následného rych-
le upadajícího zájmu netečné společnosti, 
čímž se symbolicky obloukem vrací k prv-
nímu filmu. Ve  srovnání s  předlohou, ze 
které si často až otrocky vypůjčuje rovnou 
celé pasáže, nepřináší ale nic moc nového.
Gottland je koláží pokusů, z nichž některé 
dopadly lépe a některé hůře. Tvůrcům ne-
lze upřít snahu odlišit se od mainstreamu 
české kinematografie, už jen třeba tím, že 
odmítají film promítat v  běžných kinosá-
lech. Pokud ale stojíte o opravdu obohacu-
jící zážitek, přečtěte si raději knížku.

Text: Kateřina Šimková
Foto: archiv Budějovický Majáles

zažijte krutou 
švédskou zimu  
a poslechněte si, 
co říkají mrtví
Ještě než se v seriálu o severské literatuře 
dostanu k dlouho očekávaným knihám 
z Dánska a Norska, které u nás vyšly na 
podzim, rád bych se zdržel ve Švédsku. 
Do ruky se mi totiž dostala kniha od 
spisovatele, o němž jsem příliš neslyšel a 
o to více jsem byl velmi mile překvapen. 
Do tuhé zimy v Linköpingu mě zavedla 
Zimní oběť od Monse Kallentofta. 
 Stejně jako jeho kolegové i 46 letý 
Kallentoft se světově proslavil díky sérii 
knih. Ta jeho se odehrává (opět stejně 
jako u většiny jeho kolegů) ve městě, kde 
vyrostl - Linköpingu. Hlavní hrdinkou je 
Malin Fors, policejní detektivka. Zní to 
nudně, že? Také se mi to zdálo, ale pak 
jsem otevřel již zmíněnou Zimní oběť.
 Ocitáme se nedaleko jezera Vättern, 
ve stotisícovém městě, jehož klid 
je jednoho rána narušen. Na okraji 
města se pohupuje pověšený muž na 
opuštěném stromě. Je nahý, tělo má 
zničené a zjizvené a vše nasvědčuje 
tomu, že o sebevraždu nejde. Média 
se okamžitě chytnou náznaku, že by 
mohlo jít o jakýsi rituál a na vyšetřovací 
tým je vyvíjen stále větší tlak. 
 Malin a její kolegové se pouštějí do 
pátrání po vrahovi, který se ukrývá 
kdesi ve tmě. Celý tým se snaží rozmotat 
zamotané klubko osob, jež by s vraždou 
mohly mít něco společného. Nakonec se 
zdá, že případ zamrzne na bodu mrazu, 
nebo respektive někde okolo mínus 
třiceti. Pak ale Malin ucítí stopu. Zima 
bude tuhá a vypadá to, že tajemný stín 

se svou prací ještě neskončil. Dokáže 
Malin a její tým odhalit, co se skutečně 
stalo a zabránit dalšímu neštěstí? To, na 
co přijdou, je mnohem bolestivější než 
omrzliny. Možná víc bolestivější, než si 
kdokoliv z nás dokáže představit. 
 Kniha nepatří mezi nejkratší (cca 440 
stran) a objevuje se v ní hodně postav. 
Čímž vás nechci odradit, protože to 
není nic, co by kazilo její celkový dojem. 
Naopak. Děj je promyšlený, zajímavě 
se vyvíjí a autor do něj zasazuje ještě 
víc. Zvláštním, specifickým jazykem 
popisuje své rodné místo a stejně 
poutavě situace, jež se v něm odehrávají. 
Zároveň se v příběhu objevují zajímavé 
monology oběšence, které doprovází 
celý průběh vyšetřování. To pro mne 
byl jeden z nejlíbivějších faktorů 
knihy - krátké a vystihující věty plné 
nejzvláštnějších spojení. V knize jsem 
pouze postrádal větší akčnost. 
 Obecně jsem byl ale velmi příjemně 
překvapen. Kdybych byl hodně 
odvážný, přirovnal bych některé prvky k 
Johanu Theorinovi (místo, kde vyrůstal, 
knihy rozdělené na roční období, 
osudovost), ale možná jen přeháním. 
Udělejte si názor sami a rozhodně dejte 
Monsovi Kallentoftovi šanci. 
 Série o Malin Fors má celkem sedm 
titulů. U nás dosud vyšly knihy Zimní 
oběť, Letní smrt, Podzimní vražda, Jarní 
mrtví a Páté roční období. Kromě toho 
byla také přeložena kniha Food Junkie 
- Posedlý jídlem. Mons Kallentoft je totiž 
vášnivý jedlík a patří mezi 50 porotců, 
kteří vybírají nejlepší restaurace na 
světě. Kdybyste tedy vybírali jako 
vánoční dárek nějakou skandinávskou 
krimi, zkuste se kromě Olsena, Nesbøho, 
Larssena nebo Nessera podívat i po 
jiných autorech. Například po Monsi 
Kallentoftovi. Litovat určitě nebudete. 

Jakub Bartoš

Ospalý prosinec a svěží leden v českých kinech

Gottland: Nakoukání do čésky kultůry…?
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 BUděJOViCké dOmY:  

znáte 
Leopolda Hájíčka?
Máte v  Českých Budějovicích nějakou 
oblíbenou budovu? Ne? Možná by se jí 
mohl stát právě bývalý obchodní dům 
Leopolda Hájíčka. Nejen díky svému 
průčelí jde v Budějcích o poměrně uni-
kátní budovu.
 Leopold Hájíček byl podnikatel ži-
jící na  přelomu 19. a  20. století, který 
založil vůbec první obchod s železným 
a  kuchyňským zbožím. Jeho původní 
obchod sídlil, stejně jako dnes, v  ulici 
U  Černé věže, jen o  pár domů vedle. 
Tyto prostory však byly malé, a  proto 
začal Hájíček uvažovat o výstavbě vlast-
ního a většího obchodu. Podařilo se mu 
získat dva domy. Jeden v ulici U Černé 
věže a  druhý v  ulici Plachého, které 
k sobě přiléhaly svými zadními částmi. 

Pro vytvoření projektu stavby si vybral 
architekta Jana Šulu. 
 Hájíčkův obchodní dům zaplnil 
úzkou mezeru po  zmíněných starých 
měšťanských domech. Na délku má 52 
metrů a  šířka kolísá mezi 7 a  9 metry. 
Největší ozdobou celé stavby je bez 
pochyby průčelí na  východní straně 
v  ulici U  Černé věže. To je vytvořeno 
v jednoduché formě. Tvoří ho dva krajní 
pilíře, které jsou u  horní části zdobeny 
okrasnými štuky, a  asi uprostřed obou 
pilířů jsou umístěny lampy. Plochu mezi 
pilíři vyplňují tabulová skla osazená 
v  železných konstrukcích, což je ojedi-
nělost v  rámci celé republiky. Budova 
je také mezi prvním a  druhým patrem 
opatřena jménem majitele obchodního 
domu. Toto průčelí bylo v době své vý-
stavby jistě mnohem víc působivé než 
dnes. Sousední budovy totiž nebyly tak 
vysoké, jako jsou ty současné, a  štíhlé 
průčelí tak směle vyčnívalo nad okolní 
stavby. Po  architektonické stránce jde 
tedy určitě o kvalitní a hodnotný projev 

secese nejen v  Českých Budějovicích, 
ale i na celém jihu Čech. Obchodní dům 
Leopolda Hájíčka je ovšem jedinečný 
ještě v  několika dalších ohledech. Byl 
to například obchodní dům určený pro 
sortiment pouze jedné firmy. To v  té 
době nebylo vůbec obvyklé. 
  Dnes mají prostory domu U Hájíčků 
ve  spodních patrech stále funkci ob-
chodní, ale ve vyšších patrech již admi-
nistrativní. Díky obchodům v přízemí je 
do budovy umožněn i nadále vstup ši-
roké veřejnosti. Zajděte se tedy podívat 
na původní výtah. To je další věc, která 
je na této budově zajímavá. Nejenže se 
výtah dochoval, je dokonce plně funkč-
ní. A když už si budete prohlížet výtah, 
určitě si nezapomeňte prohlédnout 
i  krásně zpracované secesní zábradlí. 
Prostě nejen exteriér, ale i  interiér má 
své kvality. 
 Tak co, kdy si zajdete do obchodního 
domu Leopolda Hájíčka nakoupit?

Kristýna Padrtová

Francouzská aliance již tradičně i v  le-
tošním roce uspořádala festival Fran-
couzský podzim. Program byl roz-
manitý.  Francouzskou kulturu jsme 
mohli zakoušet všemi smysly: poslech-
nout jsme si mohli přednášky a koncer-
ty, zhlédnout divadla, ale také ochutnat 
francouzskou gastronomii. Zajít na fran-
couzský film jsme pak mohli díky Festi-
valu francouzského filmu v kině Kotva, 
který zdatně sekundoval  Francouzské-
mu podzimu.
Nesmrtelný Asterix

Mě zaujala poněkud netradiční 
přednáška ve vědecké knihovně: his-
torie skrze komiksy Asterixe a Obelixe. 
Přednášející Clément Kamouly - Le 
Crann je učitelem na Univerzitě Kar-
lově, ale především veliký fanoušek 
těchto legendárních postaviček. Spolu 
s  překladatelkou Alenou Suchou nás 
provedli detaily téměř každého komik-
sového příběhu. Asterix se poprvé ob-
jevil v roce 1959 v časopisu Pilote a do-

dnes je 2. nejznámějším frankofonním 
komiksem hned po Tintinovi. Příběhy 
poutají nejen netradičním zapojením 
historických postav a událostí, ale pře-
devším humorem. 

„Když čtete Asterixe, cestujete po 
celém světě. Už nikam nemusíte jezdit. 
Asterix vás zaveze všude. Navíc ještě 
cestujete časem,“ řekl Clément Kamou-
ly – Le Crann.

Přednáška byla vhodná nejen pro 
ty, kteří komiksy načtené, ale i pro úpl-
né nováčky. 

„Nikdy by mě nenapadlo, že v oby-
čejném komiksu může být tolika histo-
rie,“ komentovala přednášku studentka 
Jana Procházková a její sestra Bára do-
dala: „Díky přednášce jsem strávila celý 
víkend čtením Asterixe.“

Pokud jste i vy dostali chuť si komiks 
přečíst, je možné si vypůjčit kterékoliv 
číslo právě ve vědecké knihovně, anebo 
si v  pražském Francouzském institutu 
pořídit komiksy v originále.

Co jsme komu udělali?
Festival francouzského film zaví-

tal do Českých Budějovic již po 17. Na 
plátně  kina Kotva se vystřídalo celkem 
13 snímků. Součástí festivalu byl i ve-
čer krátkých filmů, který nabídl celkem 
9 snímků. Přestože festival otevíralo i 
uzavíralo drama, program byl velmi roz-
manitý.

Osobně jsem vyrazila na snímek Co 
jsme komu udělali? Je to velmi vydařená 
francouzská komedie. Celý sál se smál 
od začátku do konce. Film vypráví o 
manželech Claudovi a Marii Verneui-
lových, kteří mají čtyři dcery. První tři 
dcery je ale moc nepotěší, když si první 
vezme muslima, druhá Žida a třetí Číňa-
na. Vkládají tak víru do své čtvrté dcery 
a doufají, že si vezme katolíka. Trochu si 
oddechnou, když potká Charlese, půso-
bícího jako spořádaný katolík. To ho ale 
ještě nepoznali… 

Text a foto: Aneta Brašničková

Na Biskupském gymnáziu
můžete poznávat 
portugalský jazyk i kulturu

Španělské bilingvní sekci Biskupského 
gymnázia a Velvyslanectví Španělského 
království se podařilo navázat spoluprá-
ci s  portugalským Institutem Camoes 
z Prahy. Mezi plody navázané spolupráce 
patří kurzy portugalštiny na Biskupském 
gymnáziu, které zahájily už od  listopa-
du. Zatím v jednání je možnost, že se ve-
dle studentů gymnázia otevřou také pro 
univerzitu a  veřejnost. V  kurzech nejde 
však jen o jazyk, ale i o poznávání kultu-
ry portugalsky mluvících zemí. 

David Castillo

V rámci španělské sekce na Biskupském gymnáziu J. N. Neu-
manna už téměř sedm let funguje divadelní soubor „Las RA-
TAS“, krysy. Jedná se o dobrovolný kroužek pro žáky prvního, 
druhého a třetího stupně vyššího gymnázia, kteří mají zájem 
spojit své znalosti španělského jazyka s  divadlem. Kroužek 
mimo jiné pomáhá i zlepšit výslovnost, intonaci a porozumě-
ní jazyku.
 „Las RATAS“ byly založeny roku 2007 španělskými lektory 
Luisem Jaraquemadou a  Davidem Linaresem. V  roce 2008 
měla skupina premiéru hry „Las RATAS“, podle které se jme-
nuje. Už o rok později se zúčastnila národních festivalů. Jedná 
se o festivaly určené pro divadelní soubory ze všech španěl-
ských sekcí v České republice. Každý rok také probíhá festival 
mezinárodní, kde naši zemi reprezentují vždy dva soubory. 
„Las RATAS“ měli tu možnost si zahrát například v Maďarsku, 

Slovinsku, Rusku, Španělsku a loni na jaře v Bulharsku. 
 Velkou přidanou hodnotou celého divadla je i  přátelská 
atmosféra, která díky divadlu vzniká jak už ve škole mezi stu-
denty a  lektory, tak i  na  festivalech. Studenti tak mají mož-
nost poznat skrze španělštinu nové kamarády nejen v České 
republice, ale po celé Evropě.
 „Motivem pro založení „Las RATAS“ byla nejen možnost 
účastnit se národních a  mezinárodních festivalů, ale také  
vytvořit skupinu mladých lidí hrajících pro studenty špa-
nělštiny. Hrát taková představení, aby jim studenti dobře 
rozuměli a hry je bavily. Aby se týkaly věcí, o které se mla-
dí zajímají, a  dotýkaly se i  otázek lidských hodnot, jako je 
například svoboda, sny, láska.“ Vysvětluje smysl divadla Luis 
Jaraquemada.

Veronika Šmídová

BIGY pouť z  Čech 
až na konec světa
Počátkem května příštího roku plánuje 
vedení Biskupského gymnázia nevšed-
ní expedici. Jedná se o pouť do Santiaga 
de Compostela, města ležícího v daleké 
španělské Galicii. Toto poutní místo je 
pro křesťany tím, čím je pro muslimy 
Mekka. 
 „Jsme církevní škola a nadto ještě za-
měřená na hispánskou kulturu, to jsou 
nejméně dva dostatečně zásadní důvo-
dy, proč považuji téměř za samozřejmé, 
že i naši studenti se zúčastní něčeho tak 
výjimečného, jako je právě poutní cesta 
do  Santiaga,“osvětlila důvody expedi-
ce zástupkyně ředitele školy Michaela 

Kudláčková, která je zároveň iniciátor-
kou této myšlenky.„Zájemci samozřej-
mě musí zvážit své fyzické a  částečně 
i  psychické schopnosti, protože půjde-
me minimálně stokilometrový úsek, 
který  budeme muset ujít v pěti dnech,“ 
upozornila. 
 Pouť začíná v  portugalském Portu 
a cíl leží poblíž již zmíněného Santiaga 
de Compostela na tzv. „konci světa“- což 
je Finisterra.
 „Byla bych velice ráda, kdyby se tato 
jarní výprava stala jakousi tradicí naší 
školy, protože vím, že zážitky z cest, jako 
je tato, jsou nezapomenutelné a  navíc 
existuje spousta cest, jak se do cíle do-
stat, takže se nebojím říct, že budeme 
mít stále co objevovat,“ těší se Michaela 
Kudláčková.

Vít Zavázal

Na Bigy máme španělské krysy! 
Tedy, ty divadelní.

PODZIM PATřIL FESTIVALůM
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Ovčáček a jeho ovce, 
aneb Novoroční viróza
„Pan prezident říká neslušná slovíčka, 
to není dobrý prezident, viď, tatí,“ řekl 
mi nedávno můj šestiletý syn. Vidění 
dětí je prostě přímočaré a bezelstně 
jednoduché. Kdyby byl pan prezident 
dítětem, vysloužil by si za své výro-
ky (a nejen ty vulgární a sexistické, 
ale i ty zpochybňující polistopadový 
demokratický vývoj naší vlasti) od 
Mikuláše uhlí a jeho hradní okno by 
velkým obloukem obletěl Ježíšek. Leč 
Miloš Zeman je dospělý, jakkoli se tak 

často nechová, a rameno spravedl-
nosti parťáků Mikuláše s Ježíškem na 
něj nedosáhnou. Zbude to tedy zase 
jen na nás, na nás, kteří patříme mezi 
těch necelých 8,5 miliónů oprávně-
ných voličů, kteří Zemanovi svůj hlas 
nedali, nebo se ani pro svůj nedosta-
tečný věk vyjádřit nemohli. Možná 
se ale připojí i leckdo z toho více jak 
2,7 miliónového tábora Zemanových 
příznivců. Vždyť k tomu, abyste dnes 
obhájili Zemanovy postoje či chová-
ní, potřebujete opravdu krkolomné 
argumenty nebo úsměvnou hru se 
slovíčky. Třeba tu, kdy mluvčí Hradu 
Jiří Ovčáček, jehož CV hodně napo-
ví, reaguje na otázku Martina Vese-
lovského, zda prezident sjednocuje 
společnost (jak ostatně vyplývá nejen 
z  jeho osobních slibů, ale i ze závaz-
ného prezidentského slibu obsažené-
ho v Ústavě ČR), slovy: „Rozhodně si 
nemyslím, že ji rozděluje.“ Jenže my 
nejsme, pane Ovčáčku, žádné ovce, 
abyste nás svým poštěkáváním hnal 
jako nemyslící stádo. A závěrem si ne-
odpustím jednu užitečnou radu: milí 
čtenáři, hlavně pozor na novoroční 
virózu!
                                                  Martin Volný
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Scénář: Jana Procházková                 Kresba: Aneta Brašničková

V  naší společnosti je patrná výrazná 
aktivizace občanů. K  dlouhodobějším 
iniciativám se přidaly nové. Společným 
jmenovatelem bývá snaha popostrčit 
poněkud zakonzervovaný stav naší spo-
lečnosti, která ještě zdaleka nedokonči-
la transformační demokratizační vývoj 
(pokud jej lze kdy dokončit), a  jako by 
už byla notně unavená a  pošilhávala 
po  obrazu idealizovaného salámového 
socialismu ve  zpětném zrcátku nebo 
hledala nějaké ty populistické zkratky.
 Jedním z  posledních přírůstků 
je i  Budějovická výzva, která vznikla 
jako nedílná součást konference Cesty 
ke  svobodě, která měla připomenout 
zlomová léta naší moderní historie.
„Nechtěli jsme jen připomínat téma 

svobody, ale svobodu pojmout jako 
něco nezajištěného, co můžeme ztra-
tit a  poté musíme znovunalézat. Naše 
vlastní moderní dějiny jsou právě ta-
kovýchto milníků boje o svobodu plné, 
vzpomeňme například roky 39, 68, 69 
a 89. Za našimi hranicemi je navíc řada 
regionů, kde lidé musí o svou svobodu 
bojovat i  dnes. Svoboda tak není něco 
hotového, člověk musí naopak o ni pe-
čovat, jinak hrozí, že ji ztratí. Boj o svo-
bodu ale není věcí někoho jiného, příp. 
nějakých elit, je to na každém z nás, a to 
jsme chtěli vyjádřit naší výzvou,“ osvětlil 
vznik Budějovické výzvy jeden z  jejích 
hlavních iniciátorů senátor a bývalý ře-
ditel Jihočeského divadla Jiří Šesták.
 Vedle Jiřího Šestáka k „otcům“ vý-

zvy patří i  rektor Jihočeské univerzity 
Libor Grubhoffer, bývalý velvyslanec ČR 
v USA a Rusku Petr Kolář, vedoucí kated-
ry filosofie a  religionistiky TF JCU a  za-
stupitel Jihočeského kraje Jan Samohýl 
a asistent senátora Michal Bosák.
 Pod Budějovickou výzvu připojilo 
v  době vzniku textu svůj podpis 377 
podporovatelů. „48.81 % petentů po-
chází z  Českých Budějovic, následuje 
Praha z 8.49 %, Třeboň z 1.86 % a uzavírá 
Český Krumlov z 1.59 %,“ přiblížil struk-
turu signatářů Michal Bosák.
 Pokud byste se rádi připojili i  vy, 
můžete tak učinit na  stránce http://
www.petice24.com/budejovickavyzva. 
Budějovická výzva má i  podporu naší 
redakce.                                   Martin Volný

Nabývání a pozbývání svobody, ať už individu-
ální nebo celospolečenské, bylo jmenovatelem 
nejdramatičtějších období českých dějin 20. sto-
letí. Období poznamenaných zmarněnými životy, 
statečností, selháváním i nekonečnou nadějí.
řada společenských otřesů, ale i individuálních 
osudů minulých desetiletí nám dokazuje, jak 
lehce o svobodu přijít můžeme a jak přetěžce ji 
musíme opět získávat. Protože svoboda není sa-
mozřejmost. Je to dar, kterým mohou být mnozí 
obdarováni, ale ne každý ho unese.
Svoboda je nejvyšším statkem lidského života.
Svoboda je hodnotou pro lidi statečné a odpo-
vědné.
Svoboda je domovem pro takovou společnost, 
jejíž občané ctí spravedlnost, právo a toleranci. 
Tam, kde se tyto pojmy vytrácí, vytrácí se i svobo-
da. Proto je nezbytné je kultivovat a bránit.
Nepřítelem svobody je ten, kdo postrádá smysl 
pro odpovědnost, slušnost a solidaritu.
Nepřítelem svobody je ten, kdo ji zneužije, aby 
mohl lhát a krást.

Nepřítelem svobody je ten, kdo neunese zodpo-
vědnost a poruší slib daný druhým.
Nepřítelem svobody je ten, kdo omezuje svobo-
du druhých ve jménu svobody vlastní.
Je povinností nás všech vytvářet vlastními činy 
a příklady ostrovy odpovědnosti, slušnosti a soli-
darity, které svobodu chrání od sobectví a povy-
šování se nad druhé, a mít dostatek vytrvalosti 
a odvahy o tyto ostrovy pečovat a propojovat je.
A je naším právem důsledně vyžadovat od všech, 
kteří přijmou pověření spravovat věci veřejné, 
aby chránili svobodu a důstojnost naší země.
Je naší občanskou povinností být náročný přede-
vším každý sám k sobě. Cesta ke svobodě a k její-
mu udržení totiž vede skrze každého z nás. Je to 
cesta sebeúcty a důstojného života. Pokud touto 
cestou půjdeme, daleko snáze budeme schopni 
odmítnout proradnost, hloupost a aroganci těch, 
jejichž jednání nás má zavést do nesvobody.
Daleko snáze budeme bránit svobodu našeho 
společenství, protože budeme svobodní uvnitř.

Kulturní vzpomínku na  25. výročí sa-
metové revoluce obohatila i  výstava 
známého českého fotografa Oldřicha 
Škáchy v Literární kavárně Měsíc ve dne. 
Výstavu s  názvem Osobnosti disentu 
otevřel svým proslovem spisovatel Jiří 
Stránský. Příchozí si mohli prohlédnout 
dosud nevystavené fotografie z období 
let normalizace.
 „Návštěvník zde uvidí, jak vypadala 
60., 70., případně 80. léta v  kruzích in-
teligence mimo hlavní proud.“ Přiblížila 
výstavu jedna z  pořadatelů, Eliška Ště-
pánová.
 Fotografie zapůjčila Škáchova život-
ní partnerka Marie Fantyšová, která se 
také zúčastnila vernisáže. Nyní je sbírka 
majetkem Knihovny Václava Havla. Šká-
cha se narodil 16. října 1941 v Praze, kde 
později vystudoval fotografii na  Státní 
grafické škole. V  60. letech minulého 
století byl fotoreportérem Světa sovětů, 

pracoval i pro Barrandov, Svobodné slo-
vo, Mladý svět či Květy.
 Po  okupaci Československa v  roce 
1968 strávil krátkou dobu v  zahraničí 
v emigraci, ale nakonec se vrátil. Bohu-
žel mu režim znemožnil, aby se živil jako 
fotograf. Přesto ale fotografování nepo-
věsil na  hřebík. V  70. letech začal foto-
grafovat Václava Havla a další osobnosti 
právě vznikajícího disentu.  Po Sameto-
vé revoluci pak pro Havla, kterého fotil 
i  po  jeho odchodu z  prezidentského 
křesla, pracoval jako fotograf na  volné 
noze.
 Kromě bývalého prezidenta svým 
objektivem zachytil od poloviny 90. let 
i  jiné osobnosti české politické scény. 
Jeho fotografie byly vystavovány po ce-
lém světě, například v New Yorku, Vídni, 
Paříži, Tel Avivu nebo Washingtonu.

Text Jana Králová
Foto: Oldřich Škácha

z  fotografa na  indexu dvorním 
fotografem Václava Havla

O svobodu musíme usilovat každý z nás

B U d ě J OV i C k á  V Ý z Va


