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Pamatuji si svůj příchod do Vedneměsíč-
níku, jako kdyby to bylo včera. Do všech 
kronik je toto období zapsáno jako doba 
tzv. vedneměsíčníkového temna. Krátce 
přede mnou se do redakce dostala také 
Káťa, která byla jedním z  posledních, 
komu v  našem občasníku vyšel článek. 
Poté nastala tma, do které jen na chvíli 
zazářil povedený vánoční večírek v liter-
ce. Ale mít to někomu za zlé je zbytečné. 
Jako rytíř na bílém koni se pak do redak-
ce vrátil Petr Kuthan. Díky němu se v ner-
vech utápějící a v rukách žiletky svírající 
čtenáři Vedneměsíčníku dočkali. Léta 
páně roku 2014 náš občasník opět vyšel 
a  to s  plnou parádou, jelikož se bedna 
s výtisky záhadně ztratila a byla objeve-
na na Sokolském ostrově, kam ji zanesl 
jakýsi pomocník Majálesu. V tu chvíli se 
Vedneměsíčník vzkřísil jako Fénix ze své-
ho popela. Redakce získala nové členy 
s novými nápady a tímto číslem Petrova 

mise končí. Loučíme se také s dlouhole-
tou redaktorkou Kačkou Dvořákovou, 
které děkujeme nejen za  nedocenitelné 
filmové přehledy. Přebíráme žezlo, kte-
rého si vážíme, a  věříme, že vám bude-
me skrze náš občasník dělat radost.      

 A co jsme pro vás v prvním letošním 
čísle připravili? Nesmí chybět pozvánka 
na oslavy 750. výročí založení města Čes-
ké Budějovice a na druhý ročník festiva-
lu Literatura žije. Společně s  námi také 
nahlédnete do spletitého fenoménu Fair 
Trade a nabídneme i komentář k součas-
né vyostřené geopolitické situaci. (Po-
kud vás již toto téma unavuje, důrazně 
doporučuji vyhnout se poslední straně 
tohoto vydání. V opačném případě uví-
táme vaše reakce a  názory na  našich 
facebookových stránkách.) Dále kromě 
obvyklé dávky hudby, poezie, filmu 
a  jiného umění rozjíždíme rovněž nový 
seriál, jehož obsahem budou – jak origi-
nální – seriály!  Nezapomněli jsme samo-
zřejmě ani na letošní maturanty, kterým 
do května neúprosně odtikává čas: naší 
redaktoři-studenti pro vás dali dohro-
mady několik rad, kterými by se každý, 
kdo se rozhodne studovat v jednom ze 
tří hlavních českých studentských měst, 
měl rozhodně řídit. Maturantům nezbý-
vá než popřát hodně štěstí a silné nervy 
a všem ostatním příjemné počtení.

Jakub Bartoš a Kateřina Šimková

Foto: Kristýna Padrtová

Určitě si vzpomínáte na  konec dubna 
loňského roku, kdy jste si v našem měs-
tě  mohli v rámci festivalu Literatura žije! 
vzít na náměstí Přemysla Otakara II. (ne)
jednu ze spousty vyskládaných knih, 
poslechnout si různorodá autorská čte-
ní, zhlédnout v parku Na Sadech bezdo-
movecké divadlo a zúčastnit se mnoha 
dalších akcí. Pokud jste si festival minulý 
rok užili či jste se ho chtěli zúčastnit, ale 
nevyšlo vám to, máme pro vás skvělou 
zprávu – přípravy druhého ročníku jsou 
v plném proudu!
 Celá událost, která letos připadne 
na  22. až 25. duben, proběhne stejně 
jako minulý rok v  režii Literární kavár-
ny Měsíc ve dne, která poslední dobou 
akcemi pro veřejnost rozhodně nešetří. 
Za připomenutí jistě stojí loňský zářijo-
vý festival Nová nově, kdy pořadatelé 
oživili Novou ulici, kde Měsíc ve dne síd-

lí, a  její sousedství rozmanitými kultur-
ními akcemi, nebo Kavárna po tmě, kde 
si návštěvníci mohli vyzkoušet, jaké je to 
být nevidomý.
 I  tento rok se jednotlivé akce festi-
valu Literatura žije odehrají převážně 
v  centru Českých Budějovic: hlavními 
veřejnými prostory konání bude ná-
městí Přemysla Otakara II., park Na  Sa-
dech a také začátek Lannovy třídy. Hlav-
ní stan festivalu se pak bude nacházet 
v  pořádající kavárně. Na  programu se 
letos podílejí i  studenti Jihočeské uni-
verzity.
 A  co si pro vás tentokrát pořada-
telé přichystali? K  vidění bude mnoho 
osvědčeného z minulého ročníku. V plá-
nu je již zmiňovaná „volná knihovna“ 
na  náměstí, kde si budete moci prolis-
tovat vystavené knihy, a pokud se vám 

Budějcům bude už 750
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V letošním roce čeká naše město pořád-
ný narozeninový dort a na něm 750 sví-
ček. A takovýto úctyhodný věk si žádá 
řádné oslavy. Od března do prosince 
budou založení jihočeské metropole 
Přemyslem Otakarem II. připomínat kul-
turní akce, které připravuje magistrát 
města. Na programu nové vedení radni-
ce finišovalo a 15. února představilo po-
zvánku na zahajující světelný a hudební 
projekt Magické Budějovice, který 10. 
března odstartuje samotné oslavy. Vý-
běr tohoto data není náhodný, souvisí s 
listinou, kterou před 750 lety zvíkovský 
purkrabí Hirzo předal řádu dominikánů 
pozemky pro výstavbu kláštera, nejstar-
ší budějcké památky.    
 „Oslavy potrvají po celý zbytek roku 
a ukončeny budou Silvestrem na ná-
městí,” informovala koordinátorka oslav 
750 let založení města a asistentka pri-
mátora Vladimíra Hrušková. 
 V průběhu těch několika měsíců 
se můžeme těšit ještě na pět dalších 
velkých akcí a spoustu těch menších, 
z nichž většinu bude hostit historic-

ké centrum. Už nyní je ale k vidění na 
radnici výstava architekta Bohumila 
Böhma. Na patnácti panelech se mohou 
návštěvníci seznámit s architektonicky 
nejdůležitějšími stavbami města, jako je 
například plavecký stadion či Koldům. 
Budova radnice bude útočištěm i další 
architektonické expozice – výstavy Mi-
lana Bindera, která ukazuje, jak se po-
stupem času proměňovala tvář města. 
Prohlédnout si můžete i dobové před-
měty reprezentující jednotlivá období, 
část exponátů je zapůjčena ze sbírky 
Jihočeského muzea. Na jaře bychom se 
měli dočkat i výstavy precizních kopií 
korunovačních klenotů, které Budějce 
strážily, když byly Čechy napadeny. Po-
slední dubnový týden filmoví nadšenci 
mohou vyměnit kinosál za vůz MHD, 
budou se promítat staré dokumenty, 
a to za doprovodu živé kapely. Léto se 
sice ponese ve znamení tradičních akcí, 
jako jsou Múzy na vodě či Radniční léto, 
ale obohatí je i středověký jarmark s ry-
tířským kláním a průvodem s  loučemi.  
  Na podzim, konkrétně 28.  

října, se město konečně dočká odhalení 
tolik diskutované sochy svého zaklada-
tele Přemysla Otakara II. Český panov-
ník bude na kolemjdoucí po dlouhých 
debatách nakonec shlížet v ulici Na Sa-
dech.
 Kolem přípravy oslav panovala dlou-
hodobě značná skepse. Za předchozího 
primátora, který si vzal přípravu oslav 
na starost, se sice vybralo hlavní logo 
projektu a památeční mince, ale orga-
nizace oslav nabrala značný skluz. Za 
současného primátora Jiřího Svobody 
proto provedlo vedení města koncepč-
ní změny a naplánovalo skromnější 
akce. „Takový projekt by si zasloužil nej-
méně rok příprav. Uděláme maximum, 
abychom to zvládli za měsíc a kvalita 
odpovídala takto významnému výročí,” 
dodává Vladimíra Hrušková. Město na 
oslavy vyčlenilo 2 milióny korun.
 Držme tedy palce, aby se nakonec 
vše podařilo, protože naše město si 
řádnou oslavu svých narozenin určitě 
zaslouží. 

                     Tereza Křesalová

Literatura znovu 
oživí 
České Budějovice
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Každý rok se jedno nebo dvě vybraná 
města stanou evropskou kulturní me-
tropolí. S  projektem Evropské město 
kultury, který měl sblížit evropská měs-
ta, přišla už v roce 1985 řecká ministry-
ně Melina Mercouri. Od  té doby pojetí 
této události doznalo mnohých změn. 
Podobu akce,  jak ji známe dnes, před-
stavila Evropská unie v roce 2004. Smy-
slem celé akce je přilákat do vybraných 
evropských metropolí dost turistických 
jedlíků na pořádný kulturní nášup a na-
servírovat jim jako hlavní chod atraktiv-
ní moderní město.
 Letos byla vybrána společně s  bel-
gickým Monsem západočeská Plzeň. 
S  Plzní soupeřila ještě Ostrava. Česká 
republika už jednou podobnou akci 
zažila, v  roce 2000 stejný titul získala 
Praha. Tehdy organizátoři přichystali ko-
lem čtyř set akcí, které přilákaly zástupy 
turistů. Přestože se Praha stala jedním 
z nejnavštěvovanějších měst, u Pražanů 
projekt velký úspěch nesklidil a nebylo 
se čemu divit, projekt vykazoval celou 
řadu chyb, problémy v  managementu 
a nedostatečný časový plán.
 A  v  čem bude „kulturní“ Plzeň jiná? 
Především se čekají ulice přecpané tu-
risty. Jen v době zahájení náměstí pras-
kalo ve  švech a  většina hotelů hlásila 
plný stav. To náležitě ocenili organizáto-

ři. „V sobotu jsme zažili výjimečný den, 
Plzeň se stala centrem kultury v Evropě. 
Zároveň jsme díky bohaté účasti v prů-
vodech i  na  náměstí dokázali, že Plze-
ňané projekt přijali. Zahájení se stalo 
krásným vstupem do  roku s  mnoha 
různými, zajímavými akcemi a projekty, 
které nás čekají,” uvedl první náměstek 
primátora Martin Baxa. 
 Březen odstartuje festival Smeta-
novské dny, pořádaný Plzeňskou filhar-
monií. Na své si přijdou nejen milovníci 
známých mistrovských děl, ale i přízniv-
ci hudebních novinek. Nouze nebude 
ani o výstavy. Za návštěvu určitě stojí fo-
tografická výstava Homo urbanus Euro-
peanus, zachycující 35 evropských měst 
kultury. Další expozice nabídne sbírku 
děl Gustava Klimta, průkopníka moder-
ny ve Vídni. A v neposlední řadě je tře-
ba zmínit např. březnový festival Jeden 
svět, přednášku na  téma archeologie 
nápojů či farmářské trhy. Na nich se dají 
zakoupit ty nejlepší sezónní potraviny. 
Prodávají je tu přímo farmáři a pěstitelé. 
 Z tak bohatého menu, jaké je připra-
veno na celý rok, by si měl vybrat i ten 
nejnáročnější gurmán. Přejme tedy 
Plzeňákům, aby se velká očekávání na-
plnila a  projekt „hlavní město kultury“ 
nakonec obdržel to nejlepší vysvědčení.

Tereza Křesalová

Studentský parlament bude pokračovat 
i pod taktovkou nového vedení města. 
Spolu s jeho určitým „protipólem“ seni-
orským senátem jej ustavila rada města 
jako svůj poradní orgán už v roce 2011.
 „Naším cílem je dát příležitost aktiv-
ním mladým lidem, kteří se chtějí podí-
let na chodu města na oficiální úrovni,“ 
uvedl náměstek primátora pro sociální 
oblast, školství, zdravotnictví Martin 
Maršík a  doplnil: „Práce studentského 
parlamentu je velmi široká a  za  nejví-
ce viditelnou akci považuji pomoc při 
organizování studentského majálesu 
v minulých letech.“
 Ustavení nového studentského 
parlamentu souvisí s  podzimními ko-
munálními volbami. „Studentský par-
lament ukončuje svou činnost s  ukon-
čením funkčního období rady. Proto je 
nyní činnost studentského parlamentu 
obnovována,“ vysvětlil náměstek.
 Celkem v  pomyslných zastupitel-
ských lavicích zasednou reprezentanti 
z více než 20 českobudějovických škol. 
Mandát si ale mohou ponechat pouze 
po dobu středoškolského studia.
 A  co na  mladé zastupitele čeká? 
„Na  ustavujícím zasedání bude volen 
předseda a místopředseda, kteří budou 
tuto funkci vykonávat po dobu jednoho 

školního roku,“ přiblížil průběh ustavu-
jícího zasedání Martin Maršík. Studenti 
se budou scházet k  jednání minimálně 
čtyřikrát ročně.
 Při svých rokováních nebudou sami, 
vedení města usiluje o  co možná nej-
užší spolupráci. „Všech jednání se budu 
zúčastňovat já a budeme si zvát i ostat-
ní náměstky, jednak aby nám vysvětli-
li svoji náplň práce, popř. odpověděli 
na  dotazy. Podle probíraných okruhů 
si můžeme jako konzultanty pozvat 
i ostatní zaměstnance magistrátu měs-
ta,“ přislíbil náměstek a dodal závěrem: 
„Osobně se na  spolupráci se studenty 
moc těším.“ 

Martin Volný

Na  cestě autobusem ze školy nebo 
z  práce napadne člověka spousta věcí. 
Přemýšlíme o tom, co si dáme k večeři, 
o  počasí, sportu a  dalších zbytečných 
nezbytnostech. V  přeplněné a  nervy 
nasáklé městské dopravě se ale dá vy-
myslet také něco úplně jiného. Jedno-
ho dne jel osmnáctiletý Aleš Sova au-
tobusem a  pozoroval, jak každý druhý 
cestující drží v  ruce mobil a  telefonuje 
nebo píše sms zprávu. To ho přivedlo 
k nápadu založit si vlastního virtuálního 
operátora.
 Dát dohromady vlastní firmu ale 
není nic jednoduchého, jak Aleš poz-
ději zjistil. „V  tu dobu jsem ještě nebyl 
plnoletý, což byl trochu problém. Začal 
jsem na  tom dělat jen okrajově a  shá-
něl jsem informace. Svůj nápad jsem 
pak sdělil svému spolužákovi Lukáši 
Jaukerovi a ten se do toho rád pustil se 
mnou,“ vzpomínal na začátky Aleš Sova. 
Zároveň také zmínil, jak se společně 
s  Lukášem doplňují. Oba mají podob-
né zaměření, a  tak se na  chodu firmy 
podílí rovným dílem a  vše spolu řeší. 
A po nelehkých začátcích jim to vychá-
zí. „Byl to trochu problém, protože není 
snadné sehnat si informace o uskuteč-
nění takového projektu. Musel jsem 
si to pracně hledat a  obcházet různé 
instituce od  notářky přes živnostenský 
úřad až po  telekomunikační úřad,“ líčí 
Aleš. Po  několikaměsíčním úsilí se ale 

mladíkům podařilo, po čem toužili. Tak 
vznikl virtuální operátor První mobil. 
Studenti třetího ročníku na  Českém 
reálném gymnáziu tak uzavřeli smlou-
vu se společností, která má kontrakt 
s jedním z velkých operátorů na českém 
trhu. Díky tomu tak získávají čísla, která 
následně poskytují svým zákazníkům, 
kterých není málo. Do  celého projektu 
vložili oba mladíci několik desítek tisíc 
a  v  současné době vše, co vydělají, in-
vestují okamžitě zpět. Primárním cílem 
pro ně totiž nejsou peníze, ale něco úpl-
ně jiného.
 O  tom se rozhovořil Aleš. „Celý ten 
projekt mě naučil něco, co se ve škole ni-
kdy nenaučím. Stále více potkávám lidi 
v mém věku, kteří se zajímají o podob-
né věci, bavíme se o  nápadech a  pro-
jektech, ale vždy se dostaneme k jedné 
věci. Tou je fakt, že praxi nejde získat 
jinak, než tím, co děláme ve  volném 
čase, a  ne tím, že se vše učíme nazpa-
měť a pak to odříkáme, máme za jedna 
a jsme spokojení,“ myslí si Aleš. „Měli by-
chom dělat chyby, dokud můžeme, ale 
nebýt za  ně potrestaní špatnou znám-
kou, která v důsledku rozhoduje o naší 
budoucnosti, ale celou věc si vyzkoušet 
znova a  chybu neopakovat. Z  toho si 
bereme ponaučení do  budoucna a  to 
je, podle mě, skutečným přínosem,“ shr-
nuje svou myšlenku.
 A co by poradil lidem, kteří mají ně-

jaký nápad a bojí se ho uskutečnit? „Nej-
dříve je dobré celou věc promyslet, pro-
tože prvotní nadšení je super věc, ale 
může vás to stát v lepším případě pení-
ze nebo čas. V horším pak celý projekt, 
který už může být rozběhnutý. Důležité 
je taky nechat si nápad pro sebe a na-
hlížet na něj globálněji, napsat si, co vás 
napadne, a nechat ho chvíli ležet. Pokud 
po čase zjistíte, že to nefunguje, nic se 
neděje - máte spoustu informací, které 
můžete využít. V opačném případě zbý-
vá popřát vám hodně štěstí,“ vzkazuje 
s úsměvem Aleš. 
 Krátce před tím, než se Sova pus-
til do  založení Prvního mobilu, chytal 
za  hokejový tým Českých Budějovic 
a zúčastnil se také reprezentačních sra-
zů. „Vypadalo to dobře, ale z  osobních 
důvodů jsem se rozhodl skončit. Chtěl 
jsem něco víc a upřímně toho nelituji,“ 
konstatuje. „Chceme s Lukášem získávat 
zkušenosti. Nechceme čekat, až dodělá-
me vysokou školu a pak hledat práci, je 
skvělé práci nabízet a  začít na  něčem 
pracovat už teď,“ shrnul. Oba mladíci 
za  rok maturují, a  i  když přesně neví, 
na  jakou školu by chtěli jít, mají jasno, 
kam se hodlají orientovat. Spojují je po-
dobné zájmy – Aleš se zajímá o ekono-
mii, právo a managament, Lukáše baví 
mezinárodní právo a IT. 

Jakub Bartoš
Foto: Kristýna Padrtová

nějaká zalíbí, budete si ji moci odnést 
domů – aniž by vás za  měsíc strašili 
upomínky nabádající k vrácení. Dále vás 
čekají všemožná literární vystoupení, 
výstavy a opět se bude také kreslit ob-
rovský komiks. 
 Součástí festivalu budou navíc au-
torská čtení osobností jihočeské litera-
tury: Jiří Hájíček, David Jan Žák, Miro-

slav Boček, Kateřina Bolechová a  další 
budou předčítat ze svých děl přímo v Li-
terární kavárně. Hlavní hvězdou festi-
valu bude ale pražský básník a prozaik 
Jáchym Topol. Pokud se vám poštěstí, 
budete si moci se známými spisovateli 
po  jejich besedě popovídat třeba nad 
sklenkou vína či šálkem kávy.
 V  dubnu neuniknete literatuře 
téměř nikde - jestli se např. rozhod-
nete ve  dnech festivalu pohybovat se 
po  městě veřejnou hromadnou dopra-
vou, může vás překvapit hlášení ve ver-
šované podobě.  Překvapení pro vás 
pořadatelé možná nachystají i na veřej-
ných záchodcích na  náměstí a  u  klubu 
K2 na Sokolském ostrově. Ovšem to, že 
třídenní slavnost literatury zakončí v pá-
tek, poslední den festivalu, večerní lite-
rární afterparty, je už teď více než jisté.

 Pokud i  vy máte zájem se zapojit 
do příprav „Literatury“ a pomoci organi-
zátorům, máte několik možností. Právě 
probíhá sbírka knih pro akci „Pošli knihu 
dál“ - nachází-li se tedy ve vaší domácí 
knihovničce kousky, které nepotřebu-
jete nebo jste ochotni je darovat, ne-
váhejte a doneste je do Měsíce ve dne, 
odkud pak budou knihy přeneseny 
na  náměstí, kde si je budou moci ná-
vštěvníci festivalu rozebrat. Zároveň 
se také můžete připojit k  týmu dobro-
volných organizátorů. V  tom případě 
se budete ve  dnech události pohybo-
vat kolem náměstí, pracovat s knihami 
nebo se stanete rychlými spojkami mezi 
jednotlivými stanovišti. O  bližší infor-
mace se hlaste v  kavárně. Vaše pomoc 
jistě nebude odmítnuta.

David Nebor

pokračování ze str. 1

Opustil ledovou plochu a začal podnikat
Evropa má nové 
           hlavní město 
      kultury

Jak se ze studentů stanou poslanci
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Českobudějovická taneční skupina NG 
Dance Crew vznikla v  roce 2011 z  pů-
vodní taneční skupiny Break Beat, která 
fungovala 14 let. Pod vedením Daniely 
Kupčákové dosáhla na  řadu úspěchů. 
Účastní se soutěží regionálních, ale 
i  celostátních. Tanečníci si přivezli zla-
té a  stříbrné medaile z  regionálních 
soutěží Taneční skupina roku a  Czech 
Dance Organization. Dvakrát ročně 
se podílí na  exhibičním vystoupení  
v  Divadelním sále DK Metropol v  Čes-
kých Budějovicích. Tato vystoupení 
probíhají vždy v  předvánočním čase 
a  v  létě po  ukončení taneční sezóny.  
Mezi další úspěchy skupiny patří také 

taneční divadlo s názvem „In my dream“. 
 Skupina se věnuje Street Dance 
technikám, do  kterých patří taneční 
styly, jako je Hip Hop, House Dance, 
Waack, Vogue, Dancehall, New Jack 
Swing, Choreo a další. Tato taneční sku-
pina předvádí nejen propracovanou 
a originální choreografii, ale i  freestyle 
ve všech možných stylech. 
 Celý team tvoří 10 složek, každá má 
svého lektora, ale členové mají mož-
nost účastnit se společných tanečních 
workshopů vedených špičkovými lek-
tory z Čech i zahraničí.
 NG vychovává přes 150 tanečníků 
všech věkových skupin, těm nejmlad-

ším je mezi 4 až sedmi lety. Vedle hlavní 
věkové kategorie, kam patří tanečníci 
nad 15 let, má skupina i svou komerč-
ní složku – NG ladies, která se skládá 
z nejlepších a nejzkušenějších tanečnic. 
Vystupují na  různých akcích: na  matu-
ritních plesech, festivalech, módních 
přehlídkách atd. Ti nejlepší tanečníci 
musí zvládnout týdně porci tří tréninků, 
zbytek trénuje dvakrát týdně. 
 Pokud chcete vidět vystoupení NG, 
přijďte už 15. března na  soutěž CDO, 
která se koná v Č. Budějovicích, případ-
ně TSR, kterou 28. března hostí J. Hra-
dec.                                     

Monika Pieglová

...do Prahy
Ještě než váš vlak projede tunelem 
na  Hlavní nádraží nebo vám řidič na  An-
dělu najde kufr, pokuste si vybavit aspoň 
pár z  pěti následujících bodů. Mohly by 
vám totiž pohyb po Praze značně ulehčit. 
Nemám teď na mysli rozpis jízdního řádu, 
ale spíš nepsaná pravidla, která využijete 
podobně, jako Nebudějovičák, který se 
konečně dozví, co to znamená sejít se 
ve  Vaně. Myslím, že způsobů, jak ztratit 
přátele je i tak dost, takže s chutí do toho 
– začneme tím nejzákladnějším:
 A, B, C rule them all – Toto je opravdu 
stěžejní informace a je vhodné ji respekto-
vat: V Praze JE metro. A neznalost zastávek 
z vás bude dělat hlupáky klidně až do kon-
ce vašeho studia. Čím je tedy vhodné začít 
– nikdy neříkejte, že jedete zelenou, čer-
venou či žlutou, používejte písmena. Jo, 
a především neříkejte, že jedete modrou. 
To je totiž jen vyznačená Vltava. 
 Pod koněm – A  nebo také pod oca-
sem. Jakkoliv to zní podivně, rozhodne-
te-li se toto místo ignorovat, připravíte 
se o  spoustu krásných začátků schůzek 
a  především o  dost strategické místo, 
které můžete znát jako sochu sv. Václava 
na  Václavském náměstí. Hipsteři tvrdí, 
že je ještě jedno místo „pod koněm“ a to 
v  Lucerně, ale pro začátek postačí ten 
na Muzeu.
 Hlavní nádraží ve dne – jestli se chceš 
odtamtud projít pěšky třeba do  centra, 
počítej, že tě bude spoustu lidí žádat o ci-
gáro, peníze, nebo aspoň o dlouhé papír-
ky. A taky ti ta cesta chvíli potrvá.
 Hlavní nádraží v  noci – NECHCEŠ se 
odtamtud projít pěšky do centra. To by ses 
raději projel po modré.
A na závěr…
 Pražák – bude si z tebe dělat srandu, že 
jsi z vesnice, že nemáš ani metro a už vů-
bec žádný letiště. Možná tomu tak je, nic-
méně tím, že se rozčílíš, si nahraješ na dal-
ší smeč. Tak to radši otoč, utři slzu, schovej 
slámu do bot a  jdi se projít. A kam? To si 
povíme příště.              Markéta Dadáková

...do Brna
Brno není jen město, je to životní styl. 
Bývalý pan primátor Onderka o tom vě-
děl své. Na tenhle životní styl si musíš ale 
nejdřív trochu zvyknout. Brno není zrovna 
velká metropole. Když se usadíš v centru, 
není problém dostat se kamkoliv do dese-
ti minut. Jenže nejdřív je třeba vědět, kam 
se vlastně vydat.
 Na čáře pod hodinama – Oba tyhle 
výrazy označují jedno místo. Uprostřed 
ulice Česká, kde se kříží trasy šalin, trčí 
z  rohu budovy velké hodiny. Ne ale tak 
velké, aby se nedaly přehlédnout. Tady 
neustále někdo čeká, protože v Brně není 
moc častějších vět než: „Sejdeme se na 
čáře“. Někdo se tedy schází i u brněnského 
orloje, kterému ta slušnější část obyvatel 
přezdívá Pyj.
 Špilas – Toho kopce s velkým hradem 
nahoře si pravděpodobně dřív nebo poz-
ději všimnete. Až nahoru se povětšinou 
plouží hlavně turisté. Vám tedy, v  rámci 
kulturní osvěty, také neuškodí se tam ob-
čas podívat. Každopádně, jakmile je tro-
chu teplo, nižší stupně kopce plné trávy 
a laviček obsypávají studenti všech mož-
ných oborů. 
 Centrum není konec světa – Někde 
mezi Hlavním nádražím a Veveří lze najít 
svět, ve kterém se dá pořád něco objevo-
vat. Z celého Brna to je ale jenom zlomek. 
Je fajn si občas vyjet někam dál, třeba na 
legendární místa, jako je přehrada Prigl, 
Kamenný vrch nebo tržnice na Olomouc-
ké.
 Jídlo v  menze není všechno – Do-
tovaná strava není sice tak špatná, jak by 
se mohlo zdát, ale člověku to začne lézt 
krkem. V Brně si ale i student občas zajde 
na něco lepšího. Zvlášť v době poledních 
menu. 
 Nad ránem - Když vás v pět ráno vy-
kopnou z  hospody, můžete si to šinout 
domu. V  tu chvíli vás většinou přivítá do 
své náruče jeden z  veskrze bizarních br-
něnských nonstopů, třebas legendární 
„Modráč“.                                   Tomáš Erhart

 

...do Plzně
S  příchodem akademického roku se 
z Plzně stává studentské město se vším 
všudy. Bary ožívají s  každým večerem, 
tramvaje i autobusy jsou plnější a peně-
ženky studentů prázdnější a prázdnější. 
Následující informace shrnují to nejdů-
ležitější, co musí každý student o životě 
v Plzni vědět:
 Studentské středy - Centrum je pře-
plněné studentskými bary a hospoda-
mi. I zde platí tzv. studentské středy, kdy 
je pro každého téměř povinností vyrazit 
někam za zábavou. Prakticky každý bar 
i hospoda na tento den připravuje vše-
lijaké speciální akce od zajímavých drin-
ků po souteže o ceny. Právě středeční 
večery proto patří mezi to nejlepší, co 
Plzeň může nabídnout. 
 U pomníku - Když se vyráží vstříc 
barům do centra města, sraz u pomníku 
je samozřejmost. Jde o pomník v  ulici 
Americká, postavený na počest americ-
kým vojákům, kteří Plzeň osvobodili na 
konci druhé světové války.
 Ucho - Jedním z  nejoblíbenějších 
barů je Ucho, nacházející se v  přízemí 
koleje Lochotín. Pro studenty z „Lochá-
če“ stačí sjet výtahem dolů, ostatní sem 
rádi dojížději z celé Plzně. Už víte, jaká 
kolej je nejlepší?!
 Pamela - Hned vedle budovy eko-
nomické fakulty se nachází Pamela, 
strip bar. Traduje se pověst, že student, 
který jej nenavštíví alespoň jednou za 
své bakalářské studium, vyhoří u stát-
nic. Mnozí studenti si tak zajišťují přízeň 
štěstí raději každou chvíli. 
 Nočky - Samozřejmostí jsou i tzv. 
„nočky“. Jsou to noční autobusy, které 
v  pravidelných intervalech svážejí stu-
denty na koleje. Jezdí okolo všech stu-
dentských barů. Co více si přát?

Petr Papoušek

Sezóna maturitních plesů je v  plném 
proudu a ti maturanti, kteří mají ten svůj 
až v  pozdějším termínu, zuřivě shánějí 
poslední ceny do tomboly. Většinou se 
jim podaří vyškemrat nějaký dar od zná-
mých či reklamy chtivé firmy, občas si 
nějaká dá dokonce tu námahu a uspo-
řádá pro maturanty o ceny soutěž. 
 Tuto taktiku zvolil i  internetový 
obchod Zoot, když vyhlásil Velkou 
maturitní soutěž o  maturitní trička 
a  dary do  tomboly v  celkové hodnotě 
20 000 Kč. Aby se mohly zúčastnit, mu-
sely se maturitní třídy vyfotit tak, aby 
byl do  fotky jakýmkoliv způsobem za-

komponovaný právě Zoot. Fotografie, 
která následně na facebookových strán-
kách online obchodu nasbírala nejvíce 
lajků, vyhrála. 
 Soutěže se zúčastnilo přes dva-
cet maturitních tříd z  celé republiky. 
Na  prvním místě se umístila a  výher-
cem maturitních triček pro celou třídu 
a cen do tomboly v hodnotě 10 000 Kč 
se nakonec stala 8.A z českobudějovic-
kého Biskupského gymnázia, jejíž fotka 
inspirovaná reklamní kampaní Zootu 
obdržela téměř čtyři tisíce lajků.

Text: Kateřina Šimková
Foto: Marie Führerová

Tak co maturita, bojíš se? Už se učíš? 
A  kam půjdeš na  vejšku? Z  hudebky 
se dá maturovat? A z čeho budeš teda 
vlastně dělat ty přijímačky? Jaký máš 
šaty na maturák? Už máte všechno za-
řízený?
 Tyhle otázky slýchám poslední půl-
rok bez přehánění každý den. Jestli 
chcete vidět můj nejznuděnější obličej, 
do toho, ptejte se mě dál! Ale varuju vás, 
uslyšíte jenom téměř nazpaměť nauče-
né automatické odpovědi. Jasně, být 
v maturitním ročníku je náročné. Kromě 
přípravy na „zkoušku dospělosti” musíte 
totiž zvládat i regulérní výuku, písemky 
každý druhý den (a to mnohdy i z před-
mětů, kterým dáte po  posledním zvo-
nění sbohem navždy), do toho přihláš-
ky na vysokou, alespoň nějaká příprava 
na zkoušky (aby se neřeklo), psaní ma-
turitní práce a hlavně ty neustálé dotazy 
a zbytečné starosti vašich blízkých, kteří 
to samozřejmě „myslí dobře a  chtějí 
vám jen pomoci”.
 Nejhorší na tom je, že vás na to nikdo 
pořádně nepřipraví. Sice to vidíte u star-
ších kamarádů, někdy i  u  sourozenců, 
ale až vás prvního září hodí do pomysl-
né vody maturitního ročníku a  řeknou 
vám: „Plav”, garantuju vám, že nebude-
te vědět, kterou nohou kopnout první. 
Najednou se kolem vás dějou věci a vy 
jen tak proplouváte, snažíte se dělat to, 
co ostatní, ale ani oni moc netuší. Je to 
zkrátka zmatek nad zmatek a  uteče to 
jak ta voda.
 Jako maturák. Těšíte se na  něj ce-
lou střední, myslíte si, že to okoukáte 
od  starších kámošů. Chyba! Pohádáte 
se. A ne jen jednou. Je to pochopitelné, 
maturitní ples je velká událost a každý 
ho chce mít dokonalý. Jenže bohužel 
pro každého „dokonalý” znamená něco 
jiného. Kolik lidí, tolik názorů, ale neboj-
te. Celkem nic, co by se mohlo přihodit, 
vám ten váš večer nemůže zkazit. Sice 
se budete hrozně dlouho přít o  bar-
vu šerp a  typ skleniček, ale upřímně 
- všechny maturitní plesy vypadají tak 
nějak stejně. Můžete sice zamluvit ka-
pelu, jejíž zpěvačka zpívá o něco méně 
falešně než ostatní, ale jak si to lidi užijí, 
stejně záleží jen na objemu vypitého al-
koholu, na celkové atmosféře a na tom, 
jak vás mají rádi (určitě moc).
 Ten večer samotný je trochu, jako 
kdyby se vám to jen zdálo. Najednou už 
je sedm a na váš skutečný ples začínají 
chodit skuteční lidé! Rychle: pozdravit 
rodiče, kamarády, převléknout se, vy-
fotit se, znovu se převléknout, nemáte 
ponětí, co se děje. Co, my už sbíráme 
peníze? Co, ono už je deset??!! I ty nej-
otrlejší povahy před šerpováním zner-
vózní (vlastní zkušenost), ale chůzi po 

červeném koberci sotva vnímáte, neví-
te, jaký jste měli potlesk, ale nikdo ne-
zakopl, uf, jede se dál. Všichni se s vámi 
chtějí fotit, takže půlku plesu strávíte 
ve frontě na fotografa. Všichni si s vámi 
chtějí dát panáka, ale než na  to dojde, 
odchytí si vás další lidi, kteří se s  vámi 
chtějí vyfotit. Na  konci večera zjistíte, 
že nemáte fotku ani s  rodiči  a  že jste 
podezřele střízliví. Navíc vám to celou 
dobu jaksi nedochází. Ani vás nenapad-
ne předběhnout frontu a  jít na záchod 
s nápisem „maturanti” na dveřích. Mys-
líte si, že po  půlnočním překvapení už 
to bude v pohodě, ale uprostřed nejlep-
šího tanečního songu si vzpomenete, 
že byste se měli jít sbalit, protože máte 
věci rozházené po celé šatně, rodiče se 
chystají domů a vám se to na afterparty 
rozhodně tahat nechce. Ale ostatní se 
baví, tak je všechno v cajku.
 Nechci znít negativisticky, užijete si 
to. I my jsme si to užili. Když jste na par-
ketu a  vyprodaný Metropol fanaticky 
řve a  tleská, připadáte si jako rocková 
hvězda. Všem to sluší a  po  půl roce se 
konečně nikdo nehádá, naopak, holky 
si navzájem šněrují šaty a chválí účesy, 
kluci se starají o  opilé jedince, kterým 
se udělalo špatně. Je to tak trošku di-
vadýlko pro rodiče a pravděpodobně si 
to někteří vaši kamarádi užijí víc než vy, 
protože jste pořád nervózní a nic nestí-
háte. Ale jakmile je půlnoční překvapení 
za vámi, všechno to z vás spadne a hroz-
ně si oddychnete. 
 A  jste na  sebe taky náležitě pyšní. 
Rodina pláče dojetím a vy si říkáte: „Tak, 
a  je to pryč”. Nemůžete uvěřit, že to 
uteklo tak rychle. Teď vás čeká ta méně 
radostná část čtvrťáku - maturita. To ješ-
tě sama nevím, jaká bude, a popravdě si 
to vůbec nedokážu představit. Ale přeju 
všem čtenářům, které to čeká, i sobě sa-
motné hodně štěstí!

Karolína Zikešová

5 věcí, co byste měli vědět, než pojedete studovat...

Obhájí NG dance crew i letos svůj titul?

Maturantské klání o ceny

Čtvrťák očima čtvrťačky
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Kde v Budějovicích nakupovat Fair Trade výrobky: 

Nejsme zaslepeni 
úžasností Fair Trade?
Určitě jste už někdy slyšeli nebo si mož-
ná na potravinách všimli modrozeleného 
loga Fair Trade. Co to vlastně je? Záruka 
bio kvality nebo zase nějaký další reklam-
ní trik? Mají férové výrobky zůstat ve spe-
cializovaných Fair Trade obchůdcích, nebo 
se objevit i v  regálech velkoobchodů? Je 
zapojení Nestlé nebo Tesca do programu 
důkazem lidskosti nebo jen chytrý marke-
tingový tah? 
 Na  začátek několik faktů: Fair Trade, 
jehož historie se začala psát už krátce 
po  skočení druhé světové války, si klade 
za  cíl vytvořit alternativní obchodní sys-
tém, který nepohrdá právy zemědělců 
a výrobců. Certifikovaným výrobcům, kte-
ří se mimo jiné musí sdružit do demokra-
ticky řízeného družstva (do  fair trade se 
tedy nemohou zapojit jednotlivci), zaru-
čuje Fair Trade stanovenou výkupní cenu, 
která pokryje alespoň náklady na  životní 
minimum. 
„Do  tamějšího byznysu jsou zapojeni 
překupníci, kteří využívají toho, že ti 
drobní pěstitelé nemají možnost přepra-
vit svoji kávu k dalšímu zpracování a chy-
bí jim informace o cenách na světovém 
trhu,“ vysvětluje Tomáš Bílý, předseda 
organizace NaZemi – společnosti pro fair 
trade. Fair Trade proto z procesu výroby 
a prodeje vylučuje nadbytečné obchod-
ní prostředníky, kteří ukrajují výrobcům 
z  jejich výdělku, a  také samozřejmě ga-
rantuje, že v  procesu výroby není zne-
užita dětská práce, a  v  neposlední řadě 
zaručuje producentům dodržování zá-
kladních zdravotních a  sociálních stan-
dardů.  K  minimální stanovené výkupní 
ceně fairtradových výrobků se připočí-
tává ještě tzv. sociální prémie. Ta putuje 
do společného fondu družstva, ze které-
ho se financují různé další projekty, na-
příklad zlepšování infrastruktury nebo 
školy pro děti i  vzdělávání samotných 
zemědělců. 
 Fair Trade má ale, jako všechno na svě-
tě, i svou druhou, stinnou stranu. Jedním 
ze silných protiargumentů je, že Fair Trade 
podrývá samotné základy volného trhu 
– jednak stanovenou výkupní cenou pro 
farmáře, a  také proto, že koupí fairtrado-
vého výrobku za vyšší cenu zákazníka nej-
spíše přejde chuť na další nákup. Není ani 

jisté, že všechny výrobky označené Fair 
Trade opravdu pocházejí z  fairtradového 
prostředí či byli pěstovány nebo vyrábě-
ny podle zásad FT. Některé kritické hlasy 
poukazují i  na  neprůhlednost vlastní or-
ganizace – zemědělec prakticky dostane 
pouze 10 procent ceny a  zbytek spadne 
do  kapsy přidružených organizací Fair 
Trade. Taková tvrzení jsou sice neprokaza-
telná, ale nedají se vyloučit.  
 Zajímavější čtení ale nabízejí výsled-
ky výzkumu Rozvojovky Člověka v  tísni, 
které lze považovat za  vyvážené. Přináší 
pohled přímo od  samotných zemědělců 
zapojených do Fair Trade. Na  jednu stra-
nu sice tvrdí, že nevýhodou jsou vysoké 
ceny certifikace a především, což mi přišlo 
překvapivé, že garantovaná výkupní cena 
vlastně není vůbec férová – často totiž ne-
pokrývá reálné náklady na pěstování, na-
víc se od ceny na konvenčním trhu, kde by 
si mohli diktovat podmínky, zas tolik ne-
liší. Přestože ale družstvům často výdělek 
nestačí ani na složitou administrativu Fair 
Trade, jistota výdělku, kterou na  volném 
trhu nemají, je pro ně mnohem důležitěj-
ší a je rozhodujícím argumentem pro Fair 
Trade, tato jistota totiž předčí všechny ne-
výhody.
 Jak je to ale s Fair Trade a bio? Častým 
omylem je, že zákazníci si myslí, že Fair 
Trade automaticky zaručuje, že je produkt 
bio a  nadprůměrně kvalitní. K  certifikátu 
FT zemědělci sice mohou získat i certifikát 
ekologického zemědělství (který mimo 
jiné spousta zemědělců nemá jen kvůli 
finanční nedostupnosti, přestože se jejich 
zemědělské postupy pravidlům bio blíží), 
díky němuž získají ještě o něco málo více 
z  celkové ceny, na  druhou stranu „bio“ 
není samozřejmostí. 
Podobně je to s kvalitou. Kritici fair trade 
upozorňují, že tyto výrobky musí být 
zákonitě ty méně kvalitní – producenti 
dodají do  systému Fair Trade, kde mají 
výkupní ceny zaručené, ty méně kvalit-
ní potraviny, zatímco ty nejlepší prodají 
na volném trhu, kde by výrobky s podřad-
nější kvalitou prodali jen levněji nebo vů-
bec. Je ale těžké pro takové chování najít 
důkazy a spíše patří do oblasti pouhé spe-
kulace. Obecně se má za to, že Fair Trade 
výrobky neobsazují zrovna přední příčky 
hitparády kvality, ale rozhodně pod prů-
měr neklesají. 
 Je těžké určit, kde leží pravda. Věro-
hodné výzkumy chybí a  tuto „díru“ zapl-
ňují jen subjektivní postoje, které na jed-
né straně férový obchod srdceryvně brání, 
na straně druhé jej zarytě odmítají.
 Souhlasím ale s  tím, že by hlídač (Fair 
Trade) měl mít také svého vlastního hlída-
če. Přesto si raději vyberu kávu s označe-
ním Fair Trade, a budu věřit a doufat, že ze-
mědělec, který pro mě tu kávu vypěstoval, 
za ni dostane tolik, aby uživil sebe i svou 
rodinu. Zatímco když si koupím „obyčej-
nou“ kávu, mohu si být rovnou jistá, že 
jsem svůj příspěvek vhodila do  nenasyt-
né tlamy sice volného, ale často krutého 
a nespravedlivého trhu.

Zuzka Orlová

Asi internet má tu největší nabídku, ale i když se to možná nezdá, fairtradové výrobky získávají své místo i v na-
šem městě. Nabízím několik tipů na moc příjemné obchůdky s fairtradovým sortimentem, kde i samotný nákup 
je potěšením – na rozdíl od Tesca nebo Alberta tu totiž nenarazíte na otrávené prodavačky, které nesehnaly místo 
nikde jinde, ale na personál, který si s vámi popovídá, pomůže, ukáže a vysvětlí. Férově nejen se zemědělci, ale i 
se zákazníkem.   

Slunečnice, Chelčického 21
Vedle výběru všech různých bio nebo bezlepkových produktů Slunečnice tradičně nabízí i férové produkty – 
čokolády, čaje a kávy. 

Špajzka, Kněžská
Nový obchod, stále ještě vybírají a doplňují sortiment – jsou rádi za všechny tipy a pozorně vyslechnou každý 
nápad nebo přání, co byste si rádi v obchodě koupili. Moc příjemní majitelé vám navíc udělají fairtradovou kávu 
s sebou! 

Bylinné a klášterní produkty,  U Černé věže 4 
Sem si pojďte nejen pro fairtradové kávy, klasické i instantní, čaje i horké čokolády, ale i pro fairtrade bonbóny, 
chipsy nebo nutellu. 

Foto: Zuzka Orlová
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Básně s Valentýnským 
nádechem
Cesta
Zbývá jen otázka: co bude dál?
Skončila naše procházka. Proč bych se bál?
Že potkáme se zase na životní trase,
při naší cestě vpřed budeme bloudit sami a zpět,
se ohlédneme na náš střet.
Jako na radost? A nebo vřed?
Je děsivější představa průseček, 
kdy po střetu se jedna vydá vlevo.
A doprava ta druhá,
vzpomínka jen vře tu.
Či dvě přátelské rovnoběžky,
 na věky, odděleny stěnou,
bez dotyků dál, dál jedou
Jako dva ptáci jdoucí jen, jen pěšky.
Srdce nabízí možnost jinou,
že dvě linie v jednu splynou.
Ale to srdce a jeho buch buch,
postupně utichá; jako duch.
Mizí a vysychá i pramen
říčky, co byla mou čárou,
bez zdroje stává se párou
papír je prázdný; Amen.
                                         Honza Dibitanzl

Tichá poezie
A: Teď šeptej:
„Já miluji
slovo
miluji.“
B: Tebe?
stříbrné krve
přišly a odešly
            hledat květ
a s každým loučením jakoby 
přišly a odešly
on a teplý den 
                            s ním jen
            odtekly
opět rudé krve
                Šimon Leitgeb

„Let it be“

Vzpomínám na noc,
kdy jsem tě viděl naposledy.
Ty, já a postarší dáma
pouštějící z jukeboxu „Let it be“.
Tvý slzy padající na zem
a šepot a nenávist.

„Lásko“, zašeptám do tmy
s pocitem, že někde v dálce broukáš si
„Let it be“.
  Marek Bouchal

Mimo smysly

Všechno co hoří
vzplane
i vítr syčí, když chce ti vzít
listy z větví
a i voda šumí,
když putuje dál
a i ty
se musíš nadechnout,
aby jsi vyřkl tu neměnnou větu.
   Nichi

Neil Gaiman: 
Oceán na konci uličky
V  jedné z  řady autorových knih se vra-
címe do doby Gaimanova dětství a  jak 
už to tak bývá u pana Gaimana zvykem, 
jde o napínavé fantasy. Většina autoro-
vých knížek se ale od  klasické fantasy 
liší a ani Oceán na konci uličky není vý-
jimkou. Neil Gaiman ho považuje za své 
oblíbené dílo, navíc za  velmi osobní. 
Není divu, vždyť jako bychom listovali 
jeho rodinným albem. 
 Příběh zachycuje hlavního hrdinu 
ve středním věku, kterého jako magnet 
přitahuje místo, kde vyrůstal. Dům, kde 
dříve bydlel, je již dávno zbouraný, a tak 
se rozhodne jít na konec uličky, kde stá-
le stojí farma Hempstockových. Zde se 
mu začnou pomalu vracet vzpomínky 
na období, kdy mu bylo sedm let a přá-
telil se s  jedenáctiletou Lettie Hemps-
tockovou (ale jak dlouho už je jí jede-
náct?), kterou od té doby neviděl. Jeho 
rodiče tehdy pronajímali pokoj v domě 
a jeden z podnájemníků, hledač opálů, 
spáchal v  jejich autě sebevraždu a  tím 
spustil řetězec zlých událostí. 
 Už víme, proč je v  názvu zmíněn 
„konec uličky“, ale proč Oceán? „Malá“ 
Lettie, žijící na  již zmíněné farmě, tak 
říká malému rybníčku. Ač se rybníček 
zdá malý, vejde se do něj zkrátka celič-
ký oceán. A  jako rybník není ledajaký 
rybník, Lettie není jen „obyčejná holka“. 
Chlapci přijde až kouzelná. Spolu s Le-
tiie na  farmě Hempstockových žijí už 
„celou věčnost“ další dvě ženy. Chlapci 
pomáhají bojovat proti „bleše“, jak nazý-
vají mladou chůvu, která se o něj a jeho 
mladší sestru stará. Chlapec má totiž 
podezření, že ona je zdrojem všeho zlé-
ho. A není pouhou náhodou, že s jejím 
příchodem se vše obrátí proti němu. 
Jeho otec ho dokonce za  trest topí 
ve vaně. Tato „blecha“ pochází z  jiného 

světa a je třeba ji vrátit zpět, kam patří. 
Jenže to není tak jednoduché. Málem to 
stojí malého hrdinu život, pro něj se ale 
obětuje právě Lettie.
 Když chlapec dovypráví příběh, je 
na scéně opět jeho starší já. Vyčítá si, jak 
na to mohl tehdy zapomenout. Když ale 
vyrazí na cestu zpět do svého reálného 
života, kouzlo způsobí, že si opět myslí, 
že Lettie vlastně jen odjela, a chůva, kte-
rou nenáviděl, byla jen obyčejná chůva, 
která měla poměr s otcem a vyhodila ji 
matka, když na otcovy zálety přišla. 
 Příběh se zprvu táhne poklidně 
a  pomalu. Takové odpolední odpočin-
kové čtení. Pan Gaiman ale brzy začne 
přidávat na rychlosti a spádu a za chvíli 
zjistíte, že si knihu čtete ve dvě hodiny 
ráno. Po přečtení si zkrátka říkáte, jestli 
to byla opravdu jen moc velká dětská 
představivost, nebo si to jako dospělí 
jen rádi myslíme, abychom se zbytečně 
netrápili nevysvětlitelným světem ukry-
tým za všedností naší každodennosti. 

Aneta Brašničková

Mnozí z vás si jistě pamatují na mediální 
rozruch ohledně knížky Bílej kůň, žlu-
tej drak z roku 2009. Tenkrát se zjistilo, 
že autorem této publikace není vůbec 
žádná Vietnamka Lan Pham Thi, jak stojí 
na  obalu, nýbrž českobudějovický ro-
dák Jan Cempírek. A právě s tímto své-
rázným mystifikátorem jsem se bavila 
o  jeho novém nakladatelství Pikador 
Books a prvním titulu, který v naklada-
telství vyšel – Kathy. 
 Jan Cempírek měl vždy k  literatu-
ře blízko. Rád četl a  později také sám 
psal knihy. Už delší dobu také uvažoval 
o tom, že by si založil své vlastní nakla-
datelství, ale až v  roce 2014 se k  tomu 
dostavil ten správný podnět. Dostal se 
mu do rukou rukopis Jana Štiftera, který 
pojednával o  českobudějovické rodině 
z doby druhé světové války a po ní. Pro-
tože se Janovi knížka zalíbila a autor by 
ji jinak vydal na vlastní náklady, rozhodl 
se, že si tímto splní svůj malý sen o na-
kladatelství a knihu vydal sám. 
 Nakladatelství pojmenoval Pikador 
Books, protože chtěl, aby bylo regionál-
ní, a  aby název byl Jihočechům blízký, 
byl pro ně specifický. Ideálně by v  na-
kladatelství měly vyjít dvě knihy ročně 
a  mělo by se jednat o  beletrii, která je 
nějak spojená s  jižními Čechami. Pro-
tože nový nakladatel bere celou tuto 
záležitost hlavně jako své hobby, jde 
mu pouze o  to vydat knížku s  nulový-
mi náklady. Jak jsem zjistila, ani ty roz-
hodně nejsou malé. Knihy se prodávají 
za  180 Kč a  distribuuje je Comenius, 
takže jsou k  dostání v  knihkupectvích 
po celé republice.
 Přípravný proces před vydáním kni-
hy trval okolo pěti měsíců. Od  června 
do října. Probíhala korektura celého tex-
tu a muselo se také vypracovat grafické 
provedení vazby. Jak sám Jan podotkl, 
je důležité mít na  všechny tyto záleži-
tosti určité lidi a  nakladatelovým úko-
lem je potom celková korigace vydání 

nové knížky. Je potřeba, aby na všech-
no dohlížel, určitým způsobem tomu 
šéfoval, jinak by to nejspíše nedopadlo 
dobře. A to je právě přesně to, co Jana 
baví. Být součástí tohoto neuvěřitelné-
ho procesu, zrození nové knížky.
 Nakladatelství Pikador Books přijí-
má rukopisy všech, kteří si myslí, že by 
jejich dílo stálo za vydání. Podmínkami 
jsou pouze již výše zmiňovaná regio-
nálnost a také to, že by se mělo jednat 
o beletrii. Zpětná vazba je jistá. Dokon-
ce zpětná vazba od profesionála, který 
sám publikoval do  novin, psal knihy 
a celkově se v této branži pohybuje už 
dlouhou dobu. Tak co myslíte, to stojí 
za to využít, ne?

Kristýna HaiklováBohatá země s jednou z nejvyšších úrovní 
života na světě. Stát lákající studenty z ce-
lého světa ke studiu na univerzitách a pre-
zentující se jako jedna z  nejvyspělejších 
zemí. Společně s  úchvatnou přírodou se 
z Dánska stává jednoduše ráj. Až si člověk 
skoro říká, jestli se na této severské zemi 
dá najít nějaké negativum. Odpověď mů-
žete najít v  knihách Jussi Adler-Olsena, 
který vám ukáže Dánsko v  jeho krásné, 
a zároveň prohnilé nahotě.
 Před představením jeho poslední kni-
hy Marco je důležité uvést ji v  kontextu 
Olsenovy slavné série. Ta se věnuje poli-
cejnímu Oddělení Q, které má za úkol ře-
šit staré a  zapomenuté případy. Vyšetřo-
vací tým, jehož základna se ukrývá kdesi 
v  podzemí policejního komisařství, vede 
vyhořelý a sebestředný Carl Mørck. Jeho 
jmenování bylo nutností, jelikož po  inci-
dentu, při němž přišel o  jednoho přítele 
a  druhý skončil ochrnutý, už ho k  policii 
zpět vzít nechtěli. Ke  Carlovi se přidává 
také Syřan Asad. Původně z  toho Mørck 
nadšený není, ale postupně si s  Asadem 
padnou do oka a stává se z nich nejen vý-
konné, ale i vtipné duo. I přestože si rozu-
mí, Carl postupně zjišťuje, že mu jeho ko-
lega něco tají. Něco, co úzce souvisí s jeho 
pobytem v  Sýrii. Tandem oddělení pak 
doplní také temperamentní Rose, ze kte-

ré se kromě schopné pracovnice vyklube 
také jiná a skoro až děsivá osobnost. Spo-
lečně se tento zvláštní tým vydává do mi-
nulosti po  stopách starých případů, aby 
učinili spravedlnosti za  dost. Jinak tomu 
není ani v knize Marco, pátém díle, který 
u nás vyšel na podzim minulého roku. 
 Patnáctiletý Marco žije ve  velkém 
rodinném klanu, jehož bossem je sa-
mozvaný tyran Zola. Ten nutí členy po-
myslné rodiny k  žebrání, přičemž jim 
občas vypomáhá odpornými metodami. 
Železná ruka drží klan pohromadě, ale 
Marco si uvědomuje, že chce něco jiné-
ho. Touží po  dánském občanství, studiu 
a  normálním životě. Nic neudělá, dokud 
se nedozví, že ho Zola chce zmrzačit, 
aby lépe vydělával. V tu chvíli se Marcovi 
změní život. V  pyžamu vyběhne do  noci 
a shodou okolností se schová v lese, kde 
učiní hrůzný nález. Hra začíná a do honu 
po Marcovi se kromě Zolových lidí zapo-
jují také gangy z Pobaltí, nebo vycvičení 
mladíci ze střední Afriky. Má jít za policií 
nebo vše řešit na vlastní pěst? Je v Kodani 
vůbec někdo, komu může věřit? 
 Ve  stejné době se Oddělení Q začíná 
věnovat případu zmizelého úředníka, 
který se vydal do  Kamerunu, kde měl 
zkontrolovat financování jakéhosi pro-
jektu na  podporu domorodců. Odtud se 
však už nevrátil. Marcův život na  útěku 
se jednoho dne střetne s  vyšetřováním, 
ke kterému by právě on měl co říct. Carl 
a  jeho tým se rozhodne Marca najít, což 
ale není nic jednoduchého. Daří se mu 
ukrývat v ulicích Kodaně, ale ví, že to ne-
může dělat věčně. Na každém rohu může 
čekat jeden z jeho pronásledovatelů. Čas 
běží. 
 Kniha je poměrně rozsáhlá (500 stran), 
což ale není vůbec na obtíž. Pravdou je, že 
dějová linie týkající se korupce na  mini-
sterstvu je občas matoucí, nicméně čte-

nář si může odpočinout u  příběhu Mar-
ca, který je jasný a  srozumitelný. Jak už 
bývá u Olsena zvykem, děj rychle odbíhá 
a  než se člověk naděje, dočítá knihu se 
zatajeným dechem. Velkým problémem 
u  knižních sérií, kterému se však nelze 
vyhnout, jsou často opakující se prvky. 
Tentokrát to je například slabší jedinec 
v  boji proti silnému nepříteli. Pravdou 
však zůstává, že autor se stále snaží svá 
díla oživovat novými nápady, a tak bych 
mu tuto nepatrnou kaňku odpustil. Kro-
mě toho se také dozvídáme další zajíma-
vé informace o záhadné Asadově minu-
losti, čímž bych také rád připomněl, že 
jestli dáte Olsenovi šanci, začněte raději 
prvním dílem.
 Jussi Adler-Olsen se živil jako žurnalis-
ta a nakladatel. Ve svých dílech se zabývá 
psychickými poruchami, jelikož jeho otec 
byl psychiatr, a  mezinárodní politikou 
– minulý rok u nás vyšla kniha Washing-
tonský dekret. Oddělení Q je specifické 
především díky kritizování dánské spo-
lečnosti a  aktuálními tématy. V  knize 
Zabijáci popisoval skupinu mužů z  vyšší 
společnosti, kteří si o sobě myslí, že jsou 
pány tvorstva, ve  čtvrtém díle s  názvem 
Vzkaz v láhvi se zabýval sektami a unáše-
ním dětí, Složka 64 pak vypráví o dánské 
eugenice. Ani Marco není výjimkou – dět-
ské gangy, přistěhovalectví a  korupce 
jsou neustále probíraná témata. Pokud si 
ale myslíte, že Olsen znamená jen aktuál-
ní a vážné romány jste na omylu. Velkou 
součástí jeho děl je také svérázný humor, 
sarkasmus a v neposlední řadě také silná 
citovost příběhů. Smícháním všech zmí-
něných prvků vznikají skutečně světová 
díla a není divu, že na Olsenovy knihy če-
kají čtenáři po celém světě.

Jakub Bartoš
Foto: www.bt.dk

*
pocity jsou sochami z kouře
 - nevyřčenými, čistými
každé slovo ničí tu křehkou nepopsatelnou podstatu
lásky a bolesti, kterou se snaží předat
jako Orfeus obrátí hlavu
i ty natáhneš ruku
promluvíš
a obraz se rozplyne.
   DB

,,Vietnamka‘‘ nejen o svém 
novém nakladatelství

DáNSKo, 
krásná 
země 
plná 
děsivých 
tajemství
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Alšova jihočeská galerie - Wortnerův dům
U Černé věže 22
6. 2. – 5. 4. Marie a Zdeněk Preclíkovi – 
Mezi snem a realitou

Dům umění
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
13. 2. – 22. 3. Jörg Sasse – File Transfer

Měsíc ve dne
Nová ulice 3
11. 2. – 13. 3. Filip Turek – Díry v abs-
trakci a jiné příběhy

Kino Kotva
Lidická 2110
Předsálí:
19. 2. – 3. 4. Mizející Šanghaj – příběh 
pana Li
Kavárna:
19. 2. – 3. 4. Steeplechase

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

Po  filmově neobvykle nabitém lednu 
nastává čas lehké kocoviny a  paběr-
kování v  programech kin. I  tak se ale 
v předjarní nabídce premiér najdou za-
jímavé kousky. 
 Zjevením na trochu skomírající české 
filmové scéně jsou Kobry a  užovky, 
drama, ve  kterém si zahráli oba bratři 
Hádkové. Kritici pějí chválu nejen na he-
recké výkony obou bratrů, ale i na reali-
stický scénář a precizní režii Jana Pruši-
novského. Doufejme, že Kobry a užovky 
nezapadnou a  třeba i  prorazí cestu 
dalším originálním a  kvalitním českým 
filmovým projektům. 

Trochu opožděnou premiérou americ-
kého trháku je pak americký sniper, 
nejnovější režijní počin Clinta Eastwoo-
da. Ten přímočaře servíruje divákům 
svůj patriotismus v  příběhu vojáka, 
který odsloužil čtyři mise v  Iráku a  stal 
se legendou mezi ostřelovači. Není 
překvapující, že za  oceánem film trhal 
návštěvnické rekordy, dá se ale očeká-
vat, že evropští diváci k  němu budou 
skeptičtější. Už teď se ozývají slova kri-
tiky, nejčastěji je snímku vytýkáno, že 
je příliš černobílý a  vykresluje všechny 
muslimy jako potenciální teroristy. Sni-

perovi se ale nedají upřít mnohé kvality 
- Bradley Cooper v hlavní roli září a na-
pětí u  některých scén je přímo nervy 
drásající. Pokud vám tedy nevadí trocha 
americké přímočarosti a lákají vás váleč-
ná témata, určitě vás Americký sniper 
nezklame. 
 Kouzelná a  originální je animovaná 
pohádka Píseň moře. Příběh vychá-
zející z  keltské mytologie je natočený 
krásnou ruční animací a  je vítaným 
protipólem hollywoodských animá-
ků, kterými je současný trh už hodně 
přesycen. V  Čechách navíc budete 
mít jedinečnou možnost film vidět jak 
v originálním znění s titulky, tak s peč-
livě a neobvykle kvalitně zpracovaným 
dabingem. 

Kateřina Dvořáková

Terapeut s pacienty, kterým se rozpadá 
život pod rukama, pohodlně usazených 
v  pohovce ve  svém vlastním domě. 
Konečně seriál, který českému publiku 
předkládá osudově těžké, ale reálné ži-
votní příběhy ve  správné formě – ško-
da jen, že takovýto pořad je odvysílán 
na stanici HBO a Nově nezbývá než dál 
vysílat nekonečnou Ordinaci v  růžové 
zahradě, nesmysl splácaný životními 
tragédiemi a  prošpikovaný manipulač-
ními technikami. 
 Terapie je jiná – o životech pacientů 
nelže, protože to jsou příběhy lidí, které 
potkáváme každý den, a pokud si mys-
líme, že ne, jsme zbytečně optimističtí. 

Něco na Terapii ale stejně nesedí, jako 
by to bylo takové… cizí. Terapie vznik-
la podle americké předlohy V odborné 
péči (In Treatment) – ta má navíc ještě 
svou předlohu izraelskou – a čeští tvůr-
ci jako by zapomněli, že my jsme přeci 
jenom americké společnosti na  hony 
vzdáleni. 
 Petr Zelenka už mnohokrát potvrdil 
svůj režisérský i  scénáristický talent, 
otázkou zůstává, kolik bodů si ve  sku-
tečnosti zaslouží za  epigonský scénář. 
Vynikající, propracované dialogy i  pro-
fesionální reakce psychoterapeuta 
s  ukázkou terapie – ta ale skutečným 
sezením v  české psychoterapii neod-

povídá. Americká verze do  svého pro-
středí opravdu zapadla, u nás by se ale 
pacienti, kteří si jsou za  terapie ochot-
ni platit tisíce, a  terapeuti s pracovnou 
ve svém domě a bez jakéhokoli napoje-
ní na pojišťovnu nebo zdravotnický sek-
tor, dali spočítat na prstech jedné ruky. 
 Česká Terapie tedy láká ne díky au-
tenticitě reality, ale snad díky herec-
kému výkonu Karla Rodena, jehož roli 
lehce mdlého a nudného terapeuta by 
nikdo nezahrál lépe, a  díky kráse Táni 
Pauhofové, která Terapii zajistila ales-
poň jedno prvenství – postava Sandry 
v  podání Pauhofová je rozhodně více 
sexy než Melissa George v In Treatment.

Proč se ale vlastně neinspirovat zahra-
ničím, kde takové věci umí lépe než my? 
Doufám jen, že se tvůrci při tom všem 
opisování a  okoukávání také učí, a  tě-
ším se na jejich vlastní originální počiny.  
Ale teď už se pohodlně se usaďte a těšte 
se na 45 dílnou jízdu. Jak to někdy bývá 
i v životě, v polovině se děj trochu zpo-
malí a budete mít pocit, že už se nemá 
kam posunout. To je ale jen příprava 
na nečekané zvraty, které přinese závěr 
série – nečekejte ale na řešení. A pokud 
se k tomu všemu chcete přiučit pár slo-
víček anglicky, pusťte si rovnou tu ame-
rickou verzi.

Zuzka Orlová 

Projekt 100, to je filmová klasika
Projekt 100 se jako každým rokem vrhá 
do kin po celé republice. Letos je již na scé-
ně celých dvacet let. O co vlastně jde? Pro-
jekt umožňuje lidem zhlédnout na plátně 
kolekci klasických filmů. Každý rok je odliš-
ný a zaujme vás něčím jiným. Navíc jsou fil-
my v nejvyšší obrazové kvalitě. Letos pro-
jekt uvede celkem pět filmů: americkou 
klasiku Okno do dvora, evropskou klasiku 
Perný den, kultovní film 90. let Klub rváčů, 
českou klasiku Kouř a  nesmrtelný dětský 
film Vynález zkázy. 
Projekt odstartoval 22. ledna a  bude po-
kračovat po  celý rok. Zavítá i  do  Českých 
Budějovic, na  filmy budete moct zajít 
do  kina Kotva. O  žádný film nepřijdete, 
Kotva promítne celý program. 
 Svůj perný den můžete strávit v  kině 
již od 12. března. Ale nebojte se, tento se 
vejde do 87 minut a dokáže celkem slušně 
pobavit. Perný den vychází ze stejnojmen-
ného alba The Beatles a  rozhodně nejde 
o  nějaký hudební dokument. Režisér Ri-
chard Lester vytvořil film sršící vtipem 
a plný groteskních gagů. Je patrné, že hoši 
z Liverpoolu si natáčení užívali a ta pozitiv-
ní energie vás doslova nakazí. 
 Den začíná rychlým útěkem na  nádra-
ží, kam je sleduje horda fanoušků a  fany-
nek. Úkol je jasný: dostat se z  Liverpoolu 
do  Londýna na  večerní koncert. John, 
Paul, George a  Ringo si ale neodpočinou 
ani ve  vlaku. Paula totiž doprovází jeho 
dědeček, který sice vypadá jako pravý an-
glický gentleman, ale jak sám Paul tvrdí, 
je to padouch. Dědeček je prostě magnet 
na bizarní situace a nečekané problémy. 
 Do Londýna se sice nakonec dostanou, 
ale jejich problémy tady nekončí. Ringo se 
rozhodne, že už má dost toho, jak ho všich-
ni přehlíží, a  tak se místo hlídání Paulova 
dědečka vydá na  procházku britskou me-
tropolí a  zažívá svá vlastní dobrodružství. 
Ta ho ale nakonec přivedou na  policejní 
stanici. Mezitím si George spletou s  her-
cem a  dostane se na  casting do  televizní 
reklamy, kde neskutečně pobouří jejího 
režiséra. John zase popichuje šéfa tele-
vizního přenosu. Tenhle zmatek se snaží 
dát dohromady dva manažeři kapely, ale 
moc se jim to nedaří. Sehnat všechny čtyři 
do jednoho houfu se jim sice nakonec po-
vede, ale bude je to stát mnoho sil. 
 Celý film provází písničky The Beat-
les a prýští z něj nálada 60. let. A co zále-
ží na  tom, že je to již padesát jedna let 
od jeho uvedení na plátna kin, vždyť tyhle 
Brouky bude milovat snad každá generace.

Aneta Brašničková

Možná se při čtení mé recenze štípne-
te, abyste se ujistili, jestli výběr coun-
try alba pro mou recenzi není jen sen. 
Pokud jste ale opravdovými milovníky 
a znalci hudby, tak určitě dáte albu šanci. 
 Deváté sólové album, Hard to See 
Toubles Coming, neznamená pro Victora 
Krummenachera, amerického country 
zpěváka, nějaký převratný úspěch. Jak 
již název napovídá, album není plné 
příliš optimistických textů, což podtr-
huje i  vcelku pomalá a  místy klesající 
melodie většiny písní.   
 Hudební zážitek, který člověka 
„chytne u  srdce“, je umocňován úžas-
nou kombinací Krummenacherovy hry 
na akustickou kytaru s výkony ostatních 
hudebníků (steel kytara a  buben). Hu-
dební znalci by mohli namítnout, a byla 

by to asi pravda, že na albu najdete hu-
dební prvky, které jsou podobné proje-
vu kanadské rockové kapely The Band 
(zanikla roku 1999). To však nepovažuji 
za vadu na kráse.   
 Album Hard to See Toubles Coming 
začíná stejnojmennou písní, jež udává 
ráz celého zbytku této desky. V písni „If 
I Could Only Close My Eyes” se projevu-
jí již výše zmíněné prvky The Band a to 
až do  takové míry, že Krummenacher 
svým pěveckým projevem připomíná 
frontmana The Band Leona Helma z dob 
jeho největší slávy. „An Angel Who Sings 
Like Jacqui McShee” je skladba, v  níž 
autor důmyslně skládá poctu hlavní-
mu zpěvákovi britské rockové kapely 
Pentangle, Jacqui McSheemu. Tím nej-
zajímavějším elementem této skladby 

je však styl, jakým Krummenacher hra-
je na  kytaru, protože připomíná Berta 
Jansche, zesnulého kytaristu kapely 
Pentangle. „Chemtrails” je píseň, ve kte-
ré se mísí tradiční irská folková hudba 
a  čistá americká country hudba, což 
osobně považuji za to nejlepší, co může 

toto album posluchačům nabídnout. 
Na skladbě „If You Won’t Break My Heart, 
I Won’t Stand A Chance” jsou patrné prv-
ky starého klasického rocku. „Tennessee 
And Poncho” je dílem, jež v sobě ukrývá 
neodolatelné prvky jak mexické, tak i te-
xaské hudby (Tex-Mex feel), které byly 
vlastní již klasickému, a  možná i  nej-
lepšímu, country a rock‘n‘rollu.  
 Victor Krummenacher vytvořil první 
skvělé album roku 2015, které je radost 
si poslechnout. Osobně jsem si tuto des-
ku doslova zamiloval, protože veškerý 
její obsah, od hry na kytaru, přes melodii 
až po  texty, je důmyslně propracovaný 
a chytlavý. Hard To See Trouble Coming je 
album, jež se vám hned po prvním po-
slechu zaryje pěkně hluboko do ušních 
bubínků.                                Jan Jakovljevič

Vyfoť labuť!
„Padrtů! Koukej a  v  sobotu pojď fotit!“ 
S  touhle větou mi moje kamarádka se 
stejnou zálibou ve  fotografování posla-
la odkaz na  fotosoutěž, kterou vyhlásilo 
asi v  polovině ledna Jihočeské divadlo. 
Nikdy jsem neměla fotografické soutěže 
moc v oblibě. Většinou než o kvalitu foto-
grafie šlo o to, kolik hlasů dokáže člověk 
získat od  svých přátel. Ale v  tomto pří-
padě mě zaujal fakt, že práce budou po-
suzovat renomovaní fotografové a  lidé, 
kteří se opravdu vyznají.
 Tématem soutěže byl balet. Kaž-
dý zaregistrovaný účastník byl pozván 
na  zkoušku baletu, kde si mohl vyzkou-
šet zachytit tanečnice a tanečníky v akci. 
Z této zkoušky vybere tři nejlepší snímky, 
se kterými soutěží o  postup do  finále. 

Do finále postoupí čtyři nejlepší fotogra-
fové. Ti pak budou mít možnost navště-
vovat zkoušky připravovaného Labutího 
jezera a dokumentovat dění nejen na je-
višti, ale i  v  šatnách a  zákulisí. Výsledné 
fotografie budou vystaveny na  náměstí 
a veřejnost bude hlasovat o té úplně nej-
lepší sérii, která svému autorovi vyhraje 
fotoaparát.
 Odborná porota nebyla jediná věc, 
která se mi na  tom líbila. Vždycky jsem 
chtěla vidět zkoušku baletu. A  vždyc-
ky jsem chtěla zkusit fotit tanec. A  ano, 
vždycky jsem se chtěla zapojit do nějaké 
fotosoutěže. Proto jsem se rychle zaregis-
trovala a těšila se.
 Zanedlouho mi přišel email, který mě 
zval na  sobotní baletní zkoušku. Samotní 
organizátoři ovšem byli překvapeni z počtu 
zájemců. Přihlásilo se celých sedmdesátšest 
fotografů. Sama jsem očekávala maximálně 

třicet soutěžících. Z  toho důvodu muse-
ly být vytvořeny tři skupiny a  celkový čas 
na fotografování byl zkrácen.
 Když přišla řada na naši skupinu, v ta-
nečním  sálu DK Metropol nás přivítal 
i samotný šéf baletu Attila Egerházi a vy-
světlili nám, odkud můžeme fotit a  od-
kud ne, a mohlo se začít. Jak jste si mohli 
spočítat, ve  skupině nás bylo přibližně 
pětadvacet. Jeviště je ale v  Metropolu 
naštěstí dost velké, a  tak se snad vůbec 
nestalo, že by někdo někomu překážel.
 A  že se sešlo opravdu široké spekt-
rum fotografů! Počínaje lidmi fotícími 
na telefon, přes slečny s vypůjčeným fo-
toaparátem, až po profesionály s drahý-
mi objektivy. V  tomhle ohledu se zdálo, 
že nejde o úplně vyrovnaný souboj. Ale 
rivalita nebyla znát. Nikdy jsem se s  ta-
kovým množstvím fotografů na  jednom 
místě nesetkala. Bylo zábavné přestat 

fotit a  chvilku pozorovat ostatní, jak se 
snaží ulovit co nejlepší záběr. Vtipné bylo 
obzvlášť ono cvakání a to hlavně během 
zvedaček nebo piruet, kdy se pomocí 
sekvenčního snímání většina snažila za-
chytit ten nejlepší okamžik. Všimli si toho 
i  tanečníci, a  když zrovna netančili, tak 
ono cvakání napodobovali a smáli se.
 Zprvu jsem se naivně bála, co tam ce-
lých čtyřicet minut budu dělat, ale utek-
lo to velice rychle a už byla na řadě třetí 
a  poslední skupina. Ještě jsme se stihli 
všichni společně vyfotit a bylo po všem. 
Ale ještě než jsme se s  kamarády vyda-
li do  města podělit se o  své dojmy, tak 
jsme chvilku seděli a  pozorovali zbytek 
zkoušky. Všechny ty pohyby vypadaly tak 
lehce, že člověk mohl nabýt mylného do-
jmu, že by to zvládl taky.
Bylo to pěkné. Bylo to opravdu pěkné.

Kristýna Padrtová

do kina na skvělé české drama 
i překrásný animák

Trocha Terapie z pohodlí obývákového gauče

Hard to See Toubles Coming? První kvalitní album roku 2015
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  BudějOVicKé dOmy:  

znáte zátkovu vilu?
Zátkova vila se nachází na samém okraji 
centra města. Když kolem ní procházíte, 
je dost možné, že si jí hned nevšimnete, 
jelikož stojí uprostřed rozhlehlé zahrady 
a pozornost na sebe příliš nestrhává. Lo-
kalita byla ovšem v době stavby dobře 
zvolena. Stavba se stále nachází v cen-
tru, ale přesto se z  vily otevírá výhled 
na řeku. Navíc v roce 1932, kdy byla po-
stavena, ji z  druhé strany obklopovaly 
domy v historizujícím stylu, a proto byla 
tato funkcionalistická stavba pro své 
okolí neotřelým oživením soudobou 
moderní architekturou. 
 Jak už název samotné vily napovídá, 
objednavatelem stavby byla rodina Zá-
tkova. Konkrétně Miroslav Zátka, syno-
vec známějšího Augusta Zátky,  jenž byl 
advokátem a  aktivním politikem. Nej-
známější je dnes jméno Zátka asi díky 
stále fungující firmě na výrobu těstovin 
a  mouky, ale členové této rodiny stáli 

například i  u  zrodu pivovaru Budvar 
nebo smaltovny Sfinx.
 Architekty stavby byli Josef Šlégl 
a  Jaroslav Stránský, kteří se při návrhu 
projektu řídili funkcionalistickými pra-
vidly, zejména pak tím, že vnější vzhled 
je určen vnitřním rozložením prostoru. 
Přednější zkrátka bylo pohodlné a prak-
tické rozložení místností, než celistvý 
a souměrný exteriér. Proto je fasáda tolik 
členitá. Stejné to je i s okny, jsou umís-
těná tam, kde je uvnitř potřeba světlo, 
na vnější symetrii se nedbá. Jde o  jiho-
českou variaci na  takzvaný Raumplan 
slavnějšího architekta Adolfa Loose. Ten 
tento pricip použil a  rozvinul například 
při navrhování Müllerovy vily v Praze. 
 V  případě Zátkovy vily nejde ale 
o  čistý funkcionalismus. Architekti 
po  dohodě s  objednavatelem stavby 
úmyslně přidali několik prvků staršího 
architektonického proudu purismu. Ten 
je znát na  tlustých střešních deskách 
a  na  celkové robustnosti stavby, která 
není pro funkcionalismus tolik typická. 
To všechno proto, aby přece jen byl 
nový a  moderní styl s  příměsí staršího 

stylu pro budějovické občany přijatel-
nější.
 Zajímavým prvkem je rozhodně půl-
kruhové schodiště přikryté taktéž půl-
kruhovou markýzou. Tímto schodiště se 
vstupuje dovnitř vily, respektive do vel-
ké haly se schodištěm. Přízemí sloužilo 
hlavně pro Zátkovu reprezentaci. Kro-
mě haly zde byla jídelna se zimní zahra-
dou, kuchyň nebo „červený“ salónek. 
Naopak první patro sloužilo spíše pro 
soukromé účely. Byl zde budoir paní Zá-
tkové, dětské pokoje, ložnice, koupelna 
a pokoje pro hosty.
 Rodina Zátkova bydlela ve  vile 
do  druhé světové války, kdy byl jejich 
majetek zabaven německými úřady. 
Po válce zde našla svoje místo mateřská 
školka a  v  devadesátých letech zakou-
pila vilu soukromá firma, která v ní sídlí 
dodnes. V  té samé době prošla vila re-
konstrukcí a od roku 1987 se může pyš-
nit statutem kulturní památky.
 Takže až někdy půjdete po  nábřeží 
na  procházku, zajděte se přes plot po-
dívat na  tuhle krásnou funkcionalistic-
kou vilu. Jestli chcete vidět, jak vypadá 

uvnitř, najděte si v televizním archivu díl 
Šumných měst věnovaný Českým Bu-
dějovicím, kam ji architekt David Vávra 
vybral jako jednu z  reprezentativních 
staveb našeho města. 
 A kdybyste chtěli vidět ještě nějakou 

jinou stavbu od  dvojice Šlégl Stránský 
nemusíte chodit daleko. Dalším jejich 
velkým dílem je budova sokolovny 
na  Sokolském ostrově. A  to je od  Zá-
tkovy vily, jen co by kamenem dohodil. 
                                           Kristýna Padrtová

Magistrát města České Budějovice po-
řádal ve  dnech 20. – 28. února již 16. 
ročník dnů slovenské kultury. „Cílem 
akce, která byla určena široké veřej-
nosti, bylo poukázat na  podobnost 
české a  slovenské kultury prostřednic-
tvím různých představení.“ sdělila nám 
vedoucí odboru kultury a  cestovního 
ruchu českobudějovické radnice, Iva 
Sedláková. Početná slovenská komuni-
ta však událost považuje už od prvního 
ročníku v roce 2000 za svůj svátek.
 Celá akce začala odpoledne v  pá-
tek 20. února vernisáží výstavy under-
groundových fotografií významného 
slovenského kameramana Martina Štr-
by ve  výstavní síni českobudějovické 
radnice. Tomuto autorovi patřil i  večer, 
v  kině Kotva mohli diváci zhlédnout  
jeho film Vlna vs. Břeh,. Po  víkendové 
přestávce v pondělí 23. února měli ná-

vštěvníci možnost sledovat významné 
slovenské spisovatele, pány Baláže, 
Leikerta a Richtera, jak společně s jiho-
českými spisovateli pracují u  tvůrčího 
stolu v hotelu Budweis. Následující den 
byla otevřena další výstava, Bratislava 
3x, v  prostorách galerie Nahoře v  DK 
Metropol, která  nabídla netradiční 
pohled na slovenské hlavní město pro-
střednictvím studentských fotografií. 
Ještě téhož dne v  podvečer proběhla 
v  divadelním sále DK Metropol insce-
nace skandální komedie Lordi od  O. 
Wilda a  R. Rosse. Středa 25. února se 
nesla ve  znamení hudby. V  podvečer 
došlo na  vrchol celých „dnů“, v  KD Sla-
vie vystoupili nevidomí zpěváci Marian 
Bango a  Radek Žalud. Na  programu 
ale byla ještě slovenská bluesová ka-
pela, Bluesweiser, která rozhodně patří 
k  tomu nejlepšímu v  tomto žánru. Na-

zítří si na své přišli i mladší návštěvníci, 
ve večerních hodinách vystoupila v KD 
Vltava populární slovenská zpěvačka 
Kristina se svým „bandem“. Na  progra-
mu byly ještě dvě divadelní představe-
ní 27. a 28. února v divadle U Kapličky 
a především veřejností tradičně nejvíce 
oceňovaný program – slovenská gas-
tronomie. V  Masných krámech jste si 
mohli pochutnat na slovenských speci-
alitách za doprovodu cimbálové hudby, 
o kterou se postarali bratři Wimmerovci. 
Nemohly chybět ani Haluškové preteky, 
které se konaly v Clarion Congress Ho-
telu. Odměnou divákům byla i možnost 
ochutnat soutěžní jídla.
 Dny slovenské kultury nabídly letos 
návštěvníkům skvělou podívanou a na-
přesrok se bude laťka organizátorům 
posunovat nahoru jen velmi těžko.

Jan Jakovljevič

Začalo to otázkou na  Instagramu:  „How 
about exchanging some coffee?“ Tři Něm-
ci Markus Reuter, André Krüger a Thorsten 
Keller svedli dohromady 1572 lidí z  53 
zemí světa. 989 kávových nadšenců, 305 
profesionálních baristů, 164 pražičů kávy, 
106 majitelů kaváren a 9 farmářů se před 
Vánoci rozhodlo si (bez  záruky) mezi se-
bou vyměnit balíček kávy. A to často zna-
menalo poslat ho třeba i  na  druhý konec 
světa. Nebylo možné se do  takovéhoto 
podniku nezapojit. Thirdwavewichteln 
(thirdwavewwichteln.com) se však konalo 
již podruhé. Prvního ročníku se zúčastnilo 
„pouze“ 362 lidí.
 Wichteln je pro Němce to samé, co se-
cret santa pro Američany. Princip je na-
prosto jednoduchý. Neznámému člověku, 
jenž mi byl přidělen, něco daruji (v tomto 
případě kávu). Od  jiného mně neznámé-
ho člověka pak také kávu dostanu. Stačilo 
se tedy zaregistrovat na  zmíněné strán-
ce a  počkat si na  email s  adresou toho, 
koho máte obdarovat. To však letos trvalo 
o  něco déle (kvůli limitu možného počtu 
odeslaných emailů z Gmailu za den), a tak 
se z  vánoční zábavy stala rázem zábava 
novoroční. Ti méně šťastní dost možná 
dostanou svůj balíček až zjara. Stejně špat-
nou pověst jako Česká pošta má totiž tře-
ba i ta Honduraská.
 Nešlo ale o  to poslat lecjakou kávu (ko-
nec konců to by mohl být pro leckoho dar 
vskutku danajský). Káva měla být nenam-
letou kávou třetí vlny, světlejšího pražení 

(zkrátka vhodná na  filtr) o  hmotnosti cca 
250 g, obdarovaný šťastlivec se s  ní navíc 
měl pochlubit na  internetu s  patřičným 
hashtagem. Cílem celé akce však nebylo jen 
dostat se ke  kávě z  druhého konce světa, 
ale i podpořit malé producenty a pražiče. 
 Koupil jsem tedy výběrovou, přírodně 
zpracovanou kávu z regionu Sidamo v Eti-
opii jedné české pražírny a poslal ji na víc 
než 11 tisíc km dlouhou cestu do ruského 
Vladivostoku (doteď nevím, jestli Česká 
pošta odvedla svou práci) a  pak čekal. 
U  aktivity založené na  vzájemné důvěře 
více než 15 set naprosto cizích lidí, které 
spojuje stejný koníček, se nic jiného dělat 
nedá. A  čekal jsem a  čekal. A  přemýšlel, 
jestli mezinárodní úroveň vlastně nemůže 
znamenat, že namísto, aby balíček dorazil 
třeba ze Států, bude místem odeslání Slo-
vensko. Ale zahraničí jako zahraničí, jen 
když to bude káva výběrová a dobrá.
 Mezitím jsem na síti sledoval jak výměny 
úspěšné (z roztodivných pražíren z celého 
světa s  krásnými designovými obaly), tak 
i  ty neúspěšné namleté, na  uhel spálené 
produkty nadnárodních konglomerátu 
od lidí, kteří – jak se opět potvrdilo – buď 
neumí číst, nebo nepochopili, že není káva 
jako Káva a nic na tom nezmění ani porce 
kilometrů, které urazila.
 Po  měsíci jsem se dočkal i  té své, jejíž 
poštovné bylo dražší než ona samotná. 
Carol ze Singapuru mi poslala Speakeasy 
blend na espresso z tamní pražírny Liber-
ty Coffee Roasters. Samozřejmě „Proudly 
roasted in Singapore“. Ačkoliv byl tento 
blend na  můj vkus až moc tmavě upra-
žený, jednalo se alespoň opravdu o směs 
výběrových arabik, a  ne tamní variantu 
naší standardky, kterou singapurští pra-
ží na  z  Ameriky importovaném náčiní. 
Chutnala klasicky, po  lískových oříškách, 
karamelu a  čokoládě a  já se už teď těším 
na příští „kávové“ Vánoce (nebo Silvestra).

Petr Kuthan

Ani týden, ani měsíc, v  letošním 
roce to budou Dny španělské kul-
tury. Jako již tradičně tuto akci ur-
čenou všem přátelům španělsky 
mluvícího světa připravují lekto-
ři španělské sekce Biskupského 
gymnázia, a  to vše pod záštitou 
ambasády Španělského království 
a  firmy Viscofan, která má v  Čes-
kých Budějovicích velkou tradici. 

 od 18. března až do 25. dubna 
na  vás čeká velmi pestrá ochut-
návka španělské kultury. Další in-
formace o Dnech španělské kultu-
ry najdete na stránce 
http://salero.blog.cz.
                                                                                                         

 David Andrés Castillo        
 Veronika Šmídová

PrOGrAM: 
18. března (čas bude upřesněn) 
- Malé Divadlo 
Divadlo Ratas představí svou 
novou hru Pros y contras, jejímž 
autorem je Tahiche Rodríguez 
Hernández. 

8. dubna od 17h - restaurace
 La Cabaňa 
Hraní španělských karetních her 
s možností účasti v šampionátu. 
Na závěr Tertulie. 

16. dubna od 19h - La Cabaňa 
Ochutnávka španělských vín. 
Cena: 120 Kč

23.-24. dubna od 15h  
Série přednášek hispanistiky.

23. dubna (čas bude upřesněn) 
- Biskupském gymnázium/ 
Jihočeská univerzita 
Návštěva velvyslance Španělského 
království. Na JCU  bude  
pokračovat série přednášek, jichž 
se Jeho Excelence zúčastní.

25. dubna od 19h - restaurace 
La Cabaňa 
Španělská večeře: Možnost 
ochutnávky typických španělských 
jídel. 
Cena: 200 Kč.  

Co spojuje Valencii,  
Las Palmas s Plzní a Prahou?

Dvě studentky Biskupského gymnázia 
vyhrály v minulém školním roce soutě-
že pořádané Španělským velvyslanec-
tvím. Veronika Šmídová získala první 
cenu konkurzu Concurso de Relato „Mu-
cho por conocer“ - Disfruta de la Comu-
nidad Valenciana a  dva srpnové týdny 
strávila ve Valencii. O  rok mladší Agáta 
Řičánková získala cenu soutěže Ruta por 
la Lengua y la Cultura 2015 - Gran Cana-
ria a vyrazila na týden do hlavního měs-
ta Kanárských ostrovů – Las Palmas.

 V lednu obě studentky odjely do Plz-
ně a Prahy podělit se o své zkušenosti. 
Doprovod jim dělali David Andrés Cas-
tillo, španělský lektor na  Bigy, a  Pilar 
Barrero, atašé z  Ambasády. Hlavním 
cílem cesty bylo motivovat mladé stu-
denty bilingvních sekcí, aby se zapojili 
do soutěží. 

 „Myslím, že cíl jsme splnili. Na před-
nášce v  Plzni se rozproudila živá dis-
kuze, studenti se ptali na  všechno 
možné ohledně naší cesty do  Španěl-
ska a na Kanárské ostrovy a zajímali se  
i o průběh celé soutěže,“ pochvalovala 
si výsledek návštěvy obou škol Veronika 
Šmídová.

Vít Zavázal

jste charlie?
od  útoku na  redakci časopisu Char-
lie Hebdo už uplynul měsíc. Někdy to 
ale vypadá, jako by se to stalo teprve 
včera. Stále se v mysli vybavují obrazy 
této tragédie, stále máme potřebu o ní 
hovořit a přitom se ptát: Proč? Názory 
na celý případ se různí. Zeptali jsme se 
proto přímo Francouze Stefana Tardi-
fa, který žije v  Českých Budějovicích 
a pracuje pro Francouzskou alianci.

Znal jste Charlie Hebdo před útokem?
Ano, znal jsem Charlie Hebdo. Je to ča-
sopis, který je ve Francii dost oblíbený. 
Řekl bych, že jde spíše o  anarchistický 
časopis. Moc ho nečtu. Občas si přečtu 
nějaký článek nebo se podívám na něja-
ké kresby, ale časopis si nekupuji.
Jak na vás poprvé zapůsobila zpráva 
o atentátu?
Je to smutné. Osobně nemám moc 
náboženského cítění a  myslím si, že 
dělat něco takového pro náboženství 
je opravdu hloupé. Ať už jde o  jakéko-
liv náboženství. Zároveň si myslím, že 
velmi smutné v případě atentátu je, že 

sice mluvíme hodně o redaktorech, kte-
ří zemřeli, ale vůbec ne například o po-
licistech, kteří padli při snaze ubránit 
redakci. 
Co si myslíte o časopisu?
Osobně si myslím, že jejich humor není 
špatný. Někdy je to ale až moc vulgární. 
Nejsem pro výsměch a chápu, že nábo-
žensky založení lidé mohou být trochu 
uraženi. To ale není důvod pro zabití 
redaktorů.
Jste Charlie?
Jak se to vezme. Jsem pro úplnou svo-
bodu vyjádřování, to ano. V tomto ohle-
du jsem Charlie. Ale zároveň nejsem 
Charlie v chápání politiky. Nejsem anar-
chista jako Charlie Hebdo. Ale souhla-
sím s  právem vyjadřovat se svobodně. 
To je pro mě velmi důležité. Ale s časo-
pisem se neidentifikuji. 
 Text a foto: Aneta Brašničková

Proudly roasted in SingaporeBudějovice opět přivítaly 
slovenskou kulturu

ŠPaNěLSKá KuLTura 
vám nabídne pestrou ochutnávku
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Vítejte v  izraelské realitě. To byla první 
myšlenka, která mne napadla, když mus-
limští teroristé vyvraždili redakci Charlie 
Hebdo. K „dokonalosti“ ještě chyběla ob-
ligátní výzva mezinárodního společen-
ství, aby se po  činu obě strany zdržely 
kroků, jež by situaci mohly eskalovat…
 Na  izraelskou realitu a  evropskou 
absurditu odkazoval i doširoka vysmátý 
Mohammed Abbás v  čele následného 
smutečního průvodu. Předseda Pales-
tinské samosprávy, kterému skončilo 
funkční období už před několika lety, ale 
úřaduje vesele dál, který se paktuje s is-
lamistickými teroristy z Hamásu a posílá 
srdceryvné kondolenční dopisy „mučed-
níkům“, již se v autech prohánějí po za-
stávkách izraelské veřejné dopravy nebo 
prostě někde v davu začnou zběsile bo-
dat kolem sebe nožem či šroubovákem, 

dokud je izraelská policie neodstřelí... 
 Naopak ministerskému předsedovi 
Izraele se evropští státníci, naštěstí ne-
úspěšně, pokusili v účasti v průvodu za-
bránit. Přitom kdo jiný by měl být v jeho 
čele, než představitel země, jež patří 
do  našeho civilizačního okruhu a  která 
má s  muslimským terorem předlouhou 
a každodenní zkušenost. Už jen proto, že 
kromě Charlie Hebdo byli dalším terčem 
teroristů Židé, kteří jsou spolu s „křižáky“ 
univerzálními viníky všech problémů 
muslimského světa. 
 Atentáty v Madridu a Londýně potvr-
dily už před několika lety, že Evropa je 
pro muslimské teroristy terč. Teď v Paří-
ži se ukázalo, že kromě sofistikovaných 
mezinárodních sítí bude čelit mnohem 
nevyzpytatelnějším neorganizovaným 
skupinkám fanatiků, žijících přímo mezi 
námi. Evropu čeká totéž, co Izrael zažívá 
dennodenně. 
 Snad Evropanům konečně dojde, že 
jediný demokratický stát Blízkého Vý-
chodu není nepřítelem, ale naopak part-
nerem. Na  rozdíl od  zkorumpovaných 
muslimských despotů.  
 Izrael je první bojovou linií v  obha-
jobě toho, čemu říkáme naše civilizace 
a naše hodnoty. Proto ho musíme pod-
porovat a ne jeho každodenní boj o pře-
žití a bezpečnost občanů z pozice zdánli-
vé evropské nedotknutelnosti povýšeně 
a pokrytecky odsuzovat. 
Protože další na řadě jsme my. 

Milan Brabec
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Scénář: Jana Procházková          Kresba: Aneta Brašničková

ročník 2014 se stal pro organizátory 
Budějovického Majálesu v  mnohém 
přelomovým. Zaplatili jsme dluhy, 
nezničili žádné parky a  dali o  sobě 
konečně vědět celému světu nebo 
přinejmenším celé české kotlině. A ta 
nás také náležitě odměnila. Seznam-
te se, Budějovický Majáles, Počin 
roku 2014.
 I přes úspornější rozpočet se podaři-
lo bez větších problémů připravit zatím 
nejrozsáhlejší program čítající přes 200 
účinkujících v  pěti dnech. I  když pátek 
znovu propršel, věrní fanoušci přišli. 
Konečně jsme se také poprali s hlukem 
a  jeho nelítostným mstitelem v  podo-
bě místní hygienické správy. Open-
-air na  Sokolském ostrově sice skončil 
desátou hodinou, ale nikdo díky after 
party ve  Slávii nezůstal ochuzen, ba 
naopak. A  v  neposlední řadě naše PR 
kampaň Budějovického Majálesu jako 
největšího českobudějovického festiva-
lu na světě obletěla ty internety po celé 
republice.
 To vše jsme mohli sesumírovat již 
krátce po  festivalu, ale jakých jsme se 
dočkali překvapení posléze? Krátce 
po  Majálesu nás oslovili organizátoři 
pražských oslav 17. listopadu (mj. i festi-
valu United Islands, který nám je již léta 
v lecčems vzorem), zda bychom jim ne-
chtěli pomoci vnést do  příprav trochu 
svěží vítr. A  co se nestalo, pár měsíců 
na to už zavíráme Národní třídu, jednu 
z  nejrušnějších ulic v  Praze, abychom 
tam uspořádali zatím nevídaný festival. 
Krom nabourané tramvaje se vše obe-
šlo bez potíží a návštěvníci si užili další 

akci v naší režii. Ale o to tu teď neběží.
 Ještě před oním korzem na  Národ-
ní nás příjemně zaskočila jiná událost. 
Budějovický Majáles obdržel na  mezi-
národní konferenci profesionálů v  hu-
debním průmyslu Nouvelle Prague 

cenu za Počin roku. Jde o první a nejen 
kvůli tomu i  největší ocenění, kterého 
se nám za 11 let existence dostalo. Naše 
jméno se konečně prokazatelně dostalo 
do povědomí kulturní obce i za hranice-
mi regionu, jak se nám následně potvr-
dilo i během listopadových příprav, kdy 
jsme se mnohokrát ani nemuseli před-
stavovat.
 Shodou okolností mail o naší nomi-
naci skončil v  propadlišti spamu, a  tak 
pro nás byla výhra opravdovým překva-
pením. Vzpomínám si, když mi ten den 
asi v šest hodin večer volal nějaký pán, 
zda Nouvelle Prague znám a co dělám 
večer. Byl jsem akorát na cestě na vlak 

do Budějovic, ale když jsem zaslechl, že 
jsme vyhráli cenu, otočil jsem se na patě 
a vyrazil na předávání. Damián, náš ma-
jálesový šéf, dokonce chytil na poslední 
chvíli spolujízdu do Prahy a taktak dora-
zil přímo na podium.
 Přiznávám se, tu cenu jsme ještě 
v průběhu večera ztratili, jak je ostatně 
Majálesu vlastní. Očekávané faux-pas 
se ale naštěstí nekonalo a my ji nakonec 
přeci jen úspěšně přivezli do Budějovic, 
kde jsme se s ní všichni náležitě pomaz-
lili.
 Vzhledem k  tomu, že šlo na  tomto 
setkání především o hudbu, největší zá-
sluhy lze rozhodně připsat Petru Pouza-
rovi (čti Pouziboy), našemu hudebnímu 
guru. Právě neotřelá hudební dramatur-
gie se stala terčem chvály všech přítom-
ných. A že nebyl Petr na předávání osob-
ně, dostalo se mu ještě jedné pocty. Byl 
přizván, aby se stal členem Akademie 
populární hudby. A  že vám to nic neří-
ká? Určitě jste již slyšeli o cenách Anděl. 
Tak až budete v dubnu napjatě sledovat, 
kdo si odnese ty malé okřídlené sošky, 
vzpomeňte si, že o jejich majitelích roz-
hodoval i  hudební dramaturg vašeho 
oblíbeného Majálesu. Pak se prosím ne-
ptejte, proč na Majáles nedorazí Vypsa-
ná fixa, Kabáti nebo Divokej Bill.
 Budějovický Majáles vám i letos při-
nese hudební lahůdky, které možná po-
znáte v rádiu až po letech. Anebo nikdy. 
Ale rozhodně si nebudete muset zacpá-
vat uši. Co vás letos čeká, vám ještě pro-
zradit nemůžu, sám to nevím. Ale jsem 
si jistý, že celý týden bude stát za to.

Martin Pikous

jsem Forrest
Před sto lety hořela v Evropě válka, jejíž 
plamen nakonec přeskočil hranice států 
i  světadílů a  požár zachvátil celý svět. 
Plamen se nakonec podařilo uhasit, 
ale zbyly žhavé uhlíky, které arogant-
ní a  neukojitelná touha po  absolutní 
nadvládě, územní expanzi a  všudypří-
tomná frustrace proměněná v nenávist 
rozdmýchaly v  další mnohem ničivější 
požár… 
 Kde jsou ty časy, co jsme si o válce 
v Evropě mohli číst v klidu školních tříd 
v  nudných učebnicích dějepisu, které 
v ničem nepřipomínali každodenní Zlo 
útočící na  svět našich pra a  prapraro-
dičů. Jenže z  učebnic dějepisu stejné 
agresivní, arogantní a  nelidské Zlo 
přeskočilo na obrazovky našich televizí 
a monitory našich počítačů. Zlo, které je 
najednou živější, barvitější a  hmatatel-
nější. Zlo, jehož chapadla se kolem nás 
obtáčí čím dál těsněji. A rdousí.
 Právě před rokem, kdy jsme si při-
pomněli sto let od  vypuknutí První 
světové války, bojůvky islámských fa-

natiků zmutovali v  netvora Islámského 
„státu“; právě před rokem přistáli „ta-
jemní“ zelení mužíci bez domovenek 
nejdříve na  Krymu a  později se zjevili 
i  na  východní Ukrajině. V  obou přípa-
dech je Zlo zosobněno bezcharakterní-
mi lumpy, kteří si lidskost vysvětlují jako 
slabost protivníka, v obou případech se 
pro legitimizaci nelegitimizovatelné-
ho používají bezuzdné lži, manipulace 
a zastrašovaní. Zatímco Putin láme pero 
při jednání v Minsku, aby nakonec pod-
škrábl upachtěnou mírovou dohodu, 
jeho armáda v té samé chvíli bezuzdně 
překračuje hranice Ukrajiny; zatímco 
Jordánsko s  Islámským „státem“ vyjed-
nává o  výměně teroristů za  jordánské-
ho pilota a  japonského novináře, jor-
dánský pilot je už dávno zavražděný tím 
nejbestiálnějším způsobem.
 A  jak reagujeme my? Namísto se-
mknutí se jsme rozdělení, namísto ob-
hajoby lidství nedůvěra a  xenofobie, 
namísto jednoznačné odpovědi přešla-
pování…
 Bojíme se, to je lidské. Ale strach nás 
nesmí připravit o naše lidství. Pozor pro-
to na  falešné proroky, ať už se skrývají 

pod různými jmény. A tak mnohem ra-
ději než Pegidu s Legidou si dám Algidu, 
protože se nemusím bát, co najdu pod 
jejím obalem. A jakkoli chápu a cením si 
toho, že mnozí z nás mají neochvějnou 
touhu v těchto zlých časech identifiko-
vat se s  oběťmi a  jsou jednou Charlie, 
Maáz a  naposled bohužel i  Boris, kdy-
bych si měl vybrat já, byl bych mnohem 
raději Forrestem. Forrest i  se svým sla-
bým rozumem, ale silným srdcem totiž 
dokázal znovu vtisknout smysl absurdi-
tě cynického světa.  

Martin Volný

Když v poslední době přemýšlím o dneš-
ní evropské politické situaci, příliš mnoho 
důvodů k  optimistickým vyhlídkám sku-
tečně nenalézám. Zřejmě nejskloňova-
nějším pojmem současnosti je islámský 
terorismus, který předvedl, že se v Evropě 
již nebojí otevřeně projevit, jak ukázal 
masakr v redakci pařížského Charlie Heb-
do, kde se bezpochyby jednalo o  útok 
na  svobodu slova, jeden ze základních 
kamenů západního pojetí demokracie. 
Na  Blízkém východě operují početné 
jednotky fanatiků z  Islámského státu, 
které se navíc permanentně rozrůstají 
o dobrovolníky právě z evropských zemí. 
V ČR do boje proti islámu vytáhl s vepří-
ky na vodítku samozvaný spasitel Tomio 
Okamura, který skrze xenofobii znovu 
populisticky usiluje o  větší popularitu 
a ze všech sil se snaží odvrátit preferenční 
propad svého Úsvitu, jehož soumrak ne-
pochybně nastává.
 Přes veškerou hrůznost pařížských 
událostí a bez toho, abych chtěl odsouvat 
hrozbu islámského fundamentalistické-
ho extremismu „na druhou kolej“, si však 
stále myslím, že nám hrozí ještě mno-
hem závažnější nebezpečí, klíčící přímo 
uvnitř evropské osmadvacítky, či těsně 
u  jejích hranic. Jedná se o  neustávající 
expanzivní agresi Ruska, jež dále razí po-
litiku „kupředu, zpátky ni krok“, a  kde je 
již po stalinistickém vzoru úspěšně zadě-
láno na  velmi „slibný“ „kult putinovský“. 
Putinovi samotnému stačí párkrát si od-
plivnout před NATO a USA a naráz se pro 
Rusy, stále ještě nesmířené s  rozpadem 
sovětského impéria, stává národním hrdi-
nou. U nás do  fanklubu ruského „vůdce“ 

bezesporu patří Václav Klaus, věčný rýpal 
do  politiky Západu, úlisně pochlebující 
ruským pohlavárům a  notující si přitom 
s  komunistou Vojtěchem Filipem, který 
jezdí do Ruské federace obdivovat taměj-
ší „učebnicový model demokracie“ a náš 
parlament jeho cestu ještě financuje (ab-
surdní, že?). 
 Aby toho nebylo málo, postupně sílí 
radikální antievropské strany (pravicové 
i  levicové), příkladem budiž řecká Syriza, 
jejíž volební úspěch tkví v pouhém svale-
ní odpovědnosti za vlastní chyby na hla-
vu Evropy. 
 Myslet si, že podkopávání evropské 
integrace spasí národní stát je však naiv-
ní a těžce mylná představa. Nadějí je na-
opak stabilizovat EU, za každou cenu udr-
žet její soudržnost a postupně ji stále více 
přibližovat jejím obyvatelům, aby v ni ne-
přestávali věřit a aby poznali, že je pro ně 
především zárukou obrany proti vnějším 
agresorům, kteří jen čekají na svou příle-
žitost aby ukojili své mocenské choutky.

Jaroslav Ženíšek

Budějovický majáles má svou cenu

Máme se bát o osud svobodné Evropy?
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