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Milí čtenáři,
po ránu mrazíky, pylové alergie v plném proudu, učitelé si jako každoročně usmysleli 
napsat poslední testy ze všech předmětů v jednom týdnu… Vše nasvědčuje tomu, že 
jste s Vedneměsíčníkem a Vedneměsíčník s vámi úspěšně protrpěl další školní rok, 
během něhož jsme vám představili nové redaktory a  nové rubriky, se kterými by-
chom rádi pokračovali i v dalším roce. 
 S vyhlídkou nadcházejících prázdnin si vás v tomto čísle dovolíme pozvat na let-
ní festivaly, ale ještě předtím připomene těm, co by náhodou zapomněli, že na konci 
května si nesmí nechat ujít tentokrát již dvanáctý Budějovický Majáles. Šéfredak-
tor Kuba Bartoš  se s týmem Majálesu vypravil na transfúzní oddělení a o zážitky ze 
Studentského krvebraní se s námi podělil ve své reportáži, varuji – pouze pro silné 
povahy. 
 O akce ve městě není v poslední době nouze: vysvětlíme vám, co je to Budějo-
vický vývar a jak vznikl, a možná se nám některé z vás ještě podaří přesvědčit, aby 
se zúčastnili letošního ½ Marathonu (nutno ovšem podotknout, že autorka článku 
sama sebe nepřesvědčila).
  Kulturní strana se nám neustále rozrůstá, až nám přerůstá na strany jiné, a tak 
se můžete tentokrát těšit na dvojnásobnou dávku skandinávské literatury a na své 
si snad (konečně!) přijdou i milovníci poezie, kterým představíme aplikaci Poetizer. 
Přejeme příjemné počtení a doufáme, že si z posledního čísla tohoto školního roku 
odnesete i pár tipů na prázdniny. A pokud jsou mezi vámi dobré duše, které by rády 
od září přispívaly do Vedneměsíčníku, neváhejte nám napsat – posily do týmu hle-
dáme neustále.

Kateřina Šimková, šéfredaktorka  
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Jaro přineslo do  Českých Budějovic 
mnoho akcí, jednou takovou byl i  uni-
kátní festival Literatura žije, který se 
konal od 22. do 24. dubna. Oganizátoři 
znovu všem účastníkům úspěšně připo-
mněli, že literatura je důležitou součástí 
našeho života, i když se na ni v dnešní 
„zelektrizované“ době občas zapomí-
ná. Pojem „živá literatura“ představuje 
literaturu ve  všech možných formách 
od knih a komiksů až po autorská čtení 
nebo performance.  Nápad, se kterým 
přišlo „zdravé jádro“ literární kavárny 
Měsíc ve dne, by se však nedal realizo-
vat bez pomoci dobrovolníků pracují-
cích na  tomto projektu nejeden měsíc 
ve dne i v noci.  „Často se mluví o tom, 
že dnes nikdo nečte a literatura nikoho 

nezajímá. Tak jsme si řekli, že zkusíme 
zjistit, jestli je to pravda,“ přiblížila smy-
sl akce majitelka kavárny Měsíc ve dne 
Eliška Štěpánová. V názvu prvního roč-
níku stálo: Literatura (ne)žije, jako vy-
jádření pochybností. Festival nakonec 
uspěl, a proto „ne“ už jste letos v názvu 
festivalu nenašli. „Oproti loňskému roč-
níku přibylo více performance a také se 
nám podařilo vybudovat dobré zázemí 
na náměstí ve festivalovém stanu,“ srov-
nala oba ročníky Eliška Štěpánová. Ne-
dílnou součástí tohoto projektu je bez-
pochyby akce Pošli knihu dál. Několik 
měsíců probíhá sbírání knih, které  v do-
mácnostech leží ladem. Vybrané knihy  

pokračování na str. 2

„Letos je asi největším počinem náš 
vlastní pop-up klub, resp. převážně di-
vadelní scéna, kterou budujeme v býva-
lé smaltovně Sfinx. Je to přesně v duchu 
naší filozofie oživování města. Tomu 
odpovídá i výběr místa pro páteční in-
door program, kterým bude poněkud 
socialisticky vyhlížející Gerbera. Než aby 
nás ten prostor odradil, vzali jsme to na-
opak jako výzvu, jestli dokážeme oživit 
i  starý kulturák,“ říká Martin Pikous, je-
den z organizátorů.
 Jak bylo řečeno, program nabídne 
v  celém týdnu na  dvě stovky různých 
akcí. My jsme pro tebe vybrali kousky, 
které bys neměl minout:
Pondělí ti nabídne cestovatelskou bese-
du Asií Avií, která se bude konat v Lite-
rární kavárně Měsíc ve dne. Na zmíněné 
divadelní scéně ve  Sfinxu (čti pop-up 
klub) se představí dobře známí Arte 
della Tlampač, po  kterých bude násle-
dovat afterparty v  podání djs Tvyks + 
Veit B. Kdo fandí spíš klidnější akusti-
ce, pro něj bude v  Kredance akce Feel 
good evening nabitá folkem z  Berlína 
nebo USA.

 Druhý majálesový den na nás nara-
zíš už po cestě ze školy v našem vlast-
ním emhádéčku. Pro milovníky divadla 
jsme v  pop-up klubu připravili Spitfire 
Company a jejich Antiwords. Nechvátej 
pak domů, protože afterparty po  nich 
rozjede berlínská DJka Tigerhead, a věř 
mi, tu si nechceš nechat ujít. 
 Ve  středu připravíme na  Sokolá-
ku pro celé město piknik, který nemá 
obdoby. Zpříjemní ti ho kapely jako 
Manon Meurt, Kalle nebo DIV I  DED. 
Ve spolupráci s projektem BU2R tu pro-
běhne i  velká graffiti exhibice. Stejně 
jako v  předchozí dny bude pro tebe 
i ve středu připravený program v pop-
-up klubu. Uvidíš mladé Damáky a  je-
jich soubor 11:55 v  představení Střepy 
a chlebíčky.
 Předposlední den se na Piaristickém 
náměstí odehraje královský jam, kde se 
utkají všichni kandidáti na  krále majá-
lesu. Jestli nebudeš spokojený, v Horké 
Vaně na tebe budou čekat autoři blogu 
1000 věcí, co mě serou. Sfinx nabídne 
divadlo D‘epog: 121, zatímco Kredance 
party s DHOGH - Embryo až do ranních 

hodin. Stejně jako v úterý si můžeš ces-
tu mezi akcemi zpříjemňovat v  našem 
autobusu.
 V pátek tě samozřejmě čeká na So-
koláku ten nejhlasitější program. Po  fi-
nálovém závodu králů přijdou na  řadu 
hned dvě stage, které budou hrát 
až do  deseti večer. Poté se celá pár-
ty přesune do  Gerbery, kde budeme 
na  dalších dvou stageích pokračovat 
až do  rána. Během celého dne uslyšíš 
Groovin´ High, Carpet Cabinet, Kalle, 
DVA, Kieslowski, Adrian T. Bell, Gagarin, 
Manon Meurt, Subject Lost, Noisy Pots, 
Kyklos Galaktikos, WWW, Salute, Am-
sterdam nebo Alyaz B2B Tuco a  další. 
Takže buď dobrej a přijď. Sám víš, že to 
chceš!
 Je toho ale mnohem víc. Komplet-
ní program najdeš na  webu www.
budejovickymajales.cz nebo v  pro-
grámcích, které zaplaví město. Jestli 
nechceš o nic přijít, vyplatí se také sle-
dovat facebook. A  koneckonců i  ob-
lohu, ať víš, jestli si vzít kraťasy nebo 
pláštěnku. 

David Škvařil

Literatura 
znovu ožila 

Budějovický Majáles již po dvanácté oživí celé město
Letošní ročník Budějovického Majálesu proběhne 25. - 29. května. Nabídne více 
jak 200 umělců z ČR i ze zahraničí, to všechno na 30 scénách po celém městě.  
I v tomto roce organizátoři vsadili především na alternativní dramaturgii.
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si pak může kdokoli vzít z festivalového 
stanu na  náměstí Přemysla Otakara II., 
kde bylo přebírání knih zpříjemněno 
muzikou nebo recitací. Fakt, že se letos 
rozdalo víc než 6000 svazků, dokazuje, 
že lidé zájem o  knihy ještě neztratili. 
Někteří odcházeli domů s  plnými taš-
kami, jiní si nadšeně odnášeli jen jedno 
dílo, po  kterém už dlouho toužili. Ka-
ždý vášnivý čtenář uvítá nápad daro-
vat dávno přečtené knihy a vyměnit je 
za  jiné. Dalším místem literárního dění 
byla kavárna Měsíc ve  dne, kam přišli 
předčítat ukázky ze svých děl jihočeští 
spisovatelé a básníci. Organizátoři zpří-
jemnili den dokonce i cestujícím v MHD 
veršovaným hlášením zastávek. A jak to 
vypadá s  festivalem v  dalších letech?  

„Určitě budeme pokračovat, ale pocho-
pitelně záleží na tom, zda se nám poda-
ří získat finance,“ dodala k potěše všech  

knihomolů Eliška Štěpánová.
Tereza Křesalová

Foto: František Nárovec
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Letos je tomu 750 let od chvíle, kdy se 
český král Přemysl Otakar II., král želez-
ný a  zlatý, rozhodl založit nové město 
na  soutoku řek Vltavy a  Malše – České 
Budějovice. Takové výročí si žádá pat-
řičné oslavy, proto se pojďme nyní do-
zvědět, jak už jsme slavili a co nás ještě 
čeká. Oslavy odstartovaly 10. března 
– k  tomuto datu totiž byla vystavena 
zakládací listina našeho města. Na  ná-
městí Přemysla Otakara II. při té příle-
žitosti vystoupila kupříkladu zpěvačka 
Lucie Bílá a  poté stovky přítomných 
zhlédly multimediální show z produkce 
agentury Art4Promotion. Velký zájem 
vzbudila výstava pohřebních klenotů 
Přemysla Otakara II. i kopií českých ko-
runovačních klenotů, které nechal vyro-
bit císař římský a král český Karel IV.
Dále byly do  oslav zahrnuty i  tradiční 
každoroční akce, tentokrát však te-
maticky ozvláštněné - například Jiho-
české slavnosti vína, velikonoční trhy, 
staročeská velikonoční ulička v  Panské 
ulici nebo Mezinárodní den památek  
18. dubna, během něhož byly zdarma 
zpřístupněny českobudějovické památ-
ky. A  to včetně těch, kam se veřejnost 
obvykle nedostane.
 8. května se o  České Budějovice 
strhnul rekonstruovaný boj u  Jihočes-
kého muzea i  v  rámci oslav 70. výročí 
ukončení druhé světové války. Den poté 
proběhl ve městě závod ve veteránech, 
po kterém následovala výstava těchto 
vozů. Svého se dočkali i  obdivovatelé 
míčových sportů, 23. května se na  ná-
městí P.  Otakara II. uskutečnila basket-
balová soutěž Chance 3x3. Na  konci 
května nesmíme samozřejmě opome-
nout ani Budějovický Majáles, „největší 
českobudějovický festival na  světě“, 
a  dále Galerijní noc, kdy budou česko-
budějovické galerie přes noc otevřené 
a plné koncertů a vystoupení.
 Červnový program zahájí dětský 
den se svým zábavným odpolednem 
pro děti. 6. června naše město rozbě-
há Mattoni ½Maraton. Také další akce 
budou ve  znamení sportu. Důkazem 
jsou dva šachové turnaje a mezinárod-
ní dvojutkání českých volejbalistů proti 
francouzským. Do městských oslav 750. 
výročí se zapojí i místní významné firmy, 
například 20. června se o zábavu na ná-

městí postará společnost BOSCH s celo-
denním programem. 
 I  o  letních prázdninách budeme 
moci slavit. Jedenáctý ročník hudební-
ho festivalu Múzy na  vodě bude letos 
probíhat mezi 1. a 6. červencem na mís-
tě soutoku Malše a  Vltavy. Za  hudbou 
bude možno dorazit i  v  srpnu. Každé 
úterý a  čtvrtek rozezvučí náměstí hu-
dební večery, dále se můžeme těšit 
na  Jihočeský jazzový festival nebo Hu-
dební slavnosti Emy Destinnové. Fil-
moví maniaci se budou moci zabavit 

při sledování filmových snímků přímo 
na náměstí nebo v letním kině Háječek 
vedle zimního stadionu, kde se bude 
opět promítat zdarma. Na  náměstí 
v létě určitě zaujme exteriérová výstava 
„Když století městem proletí“, v radnič-
ní výstavní síni zase tematická „Město 
v nejlepších letech“ nebo také průmys-
lová výstava „EXPO 2015“. Pokud se zají-
máte o řezbářství, pak si určitě nenech-
te ujít první ročník „Oslav dřeva a lesa“, 
kde se osm řezbářů pokusí vytvořit co 
nejzajímavější dílo v obřích velikostech.
 Září hudebně zahájí koncert „rodáků 
pro rodáky“ v centru města. Stejně jako 
v dubnu bude jeden den měsíce, 12. září, 
věnován českobudějovickým památ-
kám, které budou zdarma zpřístupněny 
veřejnosti, tentokrát při příležitosti oslav 
Dne evropského dědictví. Na programu 
bude i den Budějovického Budvaru, lou-
čení s létem na Country festu na výstavi-

šti nebo výstava „Lannovy Budějovice“. 
 Stejně jako na  jaře velikonoční, 
bude možno v říjnu navštívit podzimní 
Švestkové trhy na náměstí. Významnou 
událostí se stane odhalení sochy Přemy-
sla Otakara II. v parku Na Sadech, pláno-
vané na 28. října. V listopadu si budeme 
moci prohlédnout výstavu ve  státním 
archivu. Dozvíme se zde něco o  sym-
bolech Českých Budějovic v  průběhu 
dávných i méně dávných let. Výstaviště 
bude na konci listopadu hostit Art Fest.
 Již na  začátku prosince budou 

na náměstí Přemysla Otakara II. stát zná-
mé dřevěné stánky, ohlašující vánoční 
trhy. Ještě před vánočními dny budeme 
moci zavítat do katedrály svatého Miku-
láše za  hudebními zážitky. Magnificat 
koncert zde bude dirigovat José Cura. 
Proběhne i světová premiéra hry Archa 
naděje, jejíž příběh se odehrává během 
2. světové války. 20. prosince se ulice 
Panská promění ve  staročeskou uličku 
plnou umění. 
 Silvestrovské veselí pak zakončí rok, 
který je v historii našeho města již 750. 
To je krásné a  úctyhodné číslo. Do  to-
hoto dne ale ještě zbývá dlouhá doba. 
Na výběr je toho tolik zajímavého, že se 
to ani do diáře, natož potom do jedno-
ho článku, nevejde.
 Kompletní program oslav 750. 
výročí a  doprovodných akcí najdete 
na webových stránkách města.

David Nebor

České Budějovice slaví výročí

Malé velké festivaly
Sezóna letních festivalů již žhaví motory 
a láká návštěvníky na samá velká jména. 
Pokud si ale chcete užít spíše festivaly 
menších kalibrů, zato s  lidským přístu-
pem a se skvělými interprety, možná by 
vám mohl pomoci tento malý přehled 
těchto akcí. Každý přeci ví, že není ma-
lých rock’n’rollí.
 Prvním tipem je Mišaš party, ko-
naná tradičně na  statku Ústsko u  Boj-
kovic ve  Zlínském kraji. Letos od  19. 
do  20. června proběhne už 22. ročník 
této akce, jejíž organizátoři statek sami 
opravují. Na  programu je výkvět české 
i  zahraniční alternativní scény sahají-
cí od  elektra přes folk až po  hardcore. 
Letos je to například Dunajská vlna 
(ex-Dunaj), Jan Spálený a ASPM, Tvrdý/
Havelka nebo jindřichohradečtí Five  
Seconds to Leave.
 O týden později následuje českobu-
dějovická klasika: Noise Party, za  kte-
rou stojí kluci z  Noise Assault Agency 
Budweis. Od 26. do 28. června se bude 
konat v  Rechli u  Prachatic její sedmý 
ročník a jako vždy se zde představí podi-
vuhodná sbírka antimainstreamových 
souborů. Prozatímnímu line-upu vlád-
nou němečtí experimentátoři Jealousy 
Mountain Duo, ale najdeme tu napří-
klad také polovinu Vložte kočku nebo 
duo Kaplan Bros.  
 O  víkendu od  10. do  12. července 
potom proběhne má srdeční záležitost, 
středočeský Vlčkovicefest. Ten je po-
řádaný na  statku Vlčkovice a  vydělané 
peníze jdou do jeho údržby. Ovčinec le-
tos láká například na The Plastic People 
Of The Universe, Znouzectnost, divadla 
nebo filmové projekce.
 Tradičně ve  stejném termínu jako 
Vlčkovicefest probíhá také festival Bos-
kovice, pořádaný pro tamní židovskou 
čtvrť. Od 9. do 12. července se tu vystří-

dá například Iva Bittová, slovenské duo 
Longital, brněnská Mucha, ale také vel-
ké množství doprovodného programu.
 Na přelomu července a srpna bude 
v  Tasově u  Veselí nad Moravou pořá-
dán 23. ročník festivalu se zavádějícím 
názvem Beseda u  bigbítu. Nejedná 
se o přehlídku interpretů jako Katapult 
a Kiss Revival, ale o festival, který se sna-
ží objevit nové talenty na českosloven-
ské hudební scéně. Na letošní Besedu se 
chystají také vystupující ze Srbska nebo 
Rumunska.
 Za hudbou se samozřejmě dá vyjet 
i za hranice. A to dokonce i na tu českou, 
což potvrzuje rumunský Banát, pořá-
daný od 19. do 28. srpna ve vesnici Ei-
benthale. Může snad být něco lepšího, 
než sedět v Rumunsku a dívat se na Xa-
viera Baumaxu, Planety nebo WWW? 
 Festivalů malého jména, rozpočtu 
a  reklamy, ale velké atmosféry a  oso-
bitého kouzla je samozřejmě mnohem 
víc. Zmínit by se dalo Creepy Teepee, 
Chee Chaak fest, Eurotrialog a  jiné, je-
jichž objevení čeká na vás. 

Petr Šrajer

Všechno to začalo přednáškou o same-
tové revoluci. Jiří Boudal, který by  toho 
v o vlastních zkušenostech z roku 1989 
stejně moc nenapovídal, mluvil o  ob-
čanské angažovanosti, o které toho na-
opak věděl až dost. Konec konců – když 
pominu, že jde o  prvního šéfredaktora 
Vedneměsíčníku a „otce“ Budějovického 

Majálesu – má řadu zářezů ze své účasti 
v  projektech Inventura demokracie či 
Rekonstrukce státu. Jirka nám promlu-
vil do  duše. Hovořil o  tom, že bychom 
neměli jen přihlížet, co se v našem měs-
tě, státě děje, ale také se aktivně zapojit. 
Tehdy jsme se se spolužačkou Johčou 
Prokopovou rozhodly, že ukončíme naší 
osobní „normalizaci“ a lhostejnost k ve-
řejnému dění. A tak jsme začaly organi-
zovat Budějovický vývar.

 Ze začátku nám to šlo pomalu, spíše 
jsme diskutovaly, připravovaly se na „pří-
pravu“. Zlom byla pro mě přednáška 
na  jedné skautské akci, kde jsem se se-
tkala s  Ondřejem Kobzou, původcem 
(nejen) myšlenky instalace pián v ulicích, 
ale  především neuvěřitelně inspirativ-
ním a motivujícím člověkem. Nyní jsem 
si byla opravdu jistá, že je důležité udě-
lat nejen Vývar, ale vymýšlet a podílet se 
i na dalších věcech, které pozitivně ovliv-
ňují veřejný prostor a naše životy v něm.
  Nicméně to, co celou akci s Vývarem 
rozjelo, byl NápadFest v Coworking cen-
tru (viz číslo VDM - říjen 2014), kde jsme 
Budějovický vývar poprvé představily 
a zavázaly se k tomu, že Vývar opravdu 
bude a to už brzy. Poté následovala jíz-
da se zařizováním místa, projektů, pro-
pagace…
 Máme obrovskou radost, že děláme 
něco pro město a  lidi, kteří v  něm žijí. 
Přála bych si, aby každý z nás zažíval tuto 
radost, abychom nejen konzumovali, co 
ostatní připraví, ale i sami našemu městu 
něco přinášeli, abychom nežili ve městě, 
kde se čeká, co podpoří politici z radnice, 
ale sami spoluutvářeli naše České Budě-
jovice.                                        

Zuzka Orlová
Foto Martin Záleský

Budějovický vývar 
aneb 

Cesta za občanskou angažovaností

Budějovický vývar je inspirován Pražským 
a Brněnským vývarem. Je to crowfundi-

gová akce naživo, v rámci níž se představí 
4 projekty, které souvisejí s veřejným 
prostorem či životem v Budějovicích. 
Diváci za vstupné dostanou polévku 
a mají možnost hlasovat pro svého 

favorita. Vítězný projekt získá výtěžek 
ze vstupného na jeho realizaci.
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Pražský studentský summit je vzděláva-
cí akce zejména pro studenty středních 
škol. Summit simuluje zasedání NATO, EU 
nebo Visegrádské skupiny. Nejvíc studen-
tů se však účastní modelu OSN. Více než 
300 studentů po  skupinách tvořených 3 
až 6 delegáty zastupovalo zájmy jednoho 
členského státu. Řada účastníků přijela 
i z Českých Budějovic.
 Summitu předchází přijímací řízení, 
které rozhodne, kdo bude zastupovat jaký 
stát. Letošním úkolem bylo napsat esej 
na téma zahraničněpolitických priorit stá-
tu, jehož barvy jste chtěli hájit. 
„S  naší delegací jsme se rozhodli pro Ar-
gentinu a byli jsme naprosto nadšení! Jeli 
jsme i  do  Prahy na  velvyslanectví, aby-
chom všechny informace získali z  první 
ruky. Umíte si představit, jak jsme se vzte-
kali, když nám nakonec přidělili Domini-
kánskou republiku,“ vylíčila hned úvodní 
roztrpčení studentka Biskupského gym-
názia Johana Prokopová.
 Vše vypuklo v říjnu na VŠE. Tady se ko-
nal první z  pěti workshopů. Workshopy 
slouží k  přípravě na  velkou březnovou 
konferenci, ale jejich přidanou hodno-
tou je především možnost navzájem se 
poznat, procvičit si naše rétorické a argu-
mentační schopnosti. 
 „Když mi v  sobotu v  pět hodin ráno 
zvonil budík, nebyla jsem si vždy jistá, 

jestli mi za  to vstávání workshopy stojí. 
Debaty s různými hosty a jejich přednášky 
byly vždy zajímavé, ale nácviky samotné-
ho jednání za nimi ve většině případů po-
kulhávaly,“ pokračuje  Johana Prokopová.
Summit není jen o  sobotách strávených 
v Praze, ale také o pečlivé domácí přípra-
vě. Každý měsíc jsme museli zápasit se 
sepsáním postojů a  cílů zastupovaného 
státu.
 „Stanoviska byla nedílnou, nepostra-
datelnou a  nenáviděnou součástí přípra-
vy na summit. Vyhledávání občas celkem 
těžko dostupných a ověřitelných informa-
cí ze zahraničních zdrojů ale zaručovalo 
připravenost delegáta na  projednávané 
téma. Já osobně jsem se nejvíc zapotil při 
překládání španělského článku o  rozvo-
dech elektrické sítě ve  slumech v  Santo 
Domingu,“ zmínil vlastní zkušenost další 
student Bigy Jan Lapáček.
Vše vyvrcholilo na  začátku března pěti-
denní konferencí se slavnostním zaháje-
ním. 
 „Zahájení studentského summitu 
v hotelu Ambasador bylo velice zajímavé 
díky perfektním projevům profesionál-
ních řečníků jako např. ambasadorů USA 
Andrewa Schapira a  Kanady Otty Jelinka 
nebo poutavou řečí náčelníka generální-
ho štábu AČR Petra Pavla,“ vyzdvihl Jan 
Kollarczyk z Gymnázia Česká.

Nahodit oblek, posadit se do  lavic a  vy-
jednávání může začít. Každý orgán měl 
na  programu tři až čtyři body agendy, 
o  kterých se vyjednávalo, diskutovalo 
ve  snaze dojít k  nějakému konsensu. To 
ale nebylo vždy tak jednoduché, proto-
že každý stát má jiné priority. „Těšil jsem 
se na  poklidná a  plodná jednání, ovšem 
kvůli úsilí delegátů KLDR a Senegalu, kte-
ří se snažili téměř veškeré naše rezoluce 
překroutit k  obrazu svému, jsem se tak-
řka nezastavil při obhajobě a schvalování 
pouze demokratických a humánních kro-
ků,“ uvedl student Gymnázia J. V. Jirsíka 
Roman Jordán.
 Oblíbené byly také coffee breaky, které 
unaveným delegátům přinášely během 
tvrdých jednání alespoň malé odpočinutí. 
„Jednání může přinést nečekané koali-
ce – např. když si při kuloárním jednání 
nad koláčky a  kávou zničehonic začnou 
pochlebovat zástupci USA a  Ruské fede-
race. A  když potom všichni shodí obleky 
a po pěti vyčerpávajících dnech si dopřejí 
závěrečnou party, je delegátská rivalita 
úplně pryč,“ zasvětila do zákulisí Eliška Ko-
nečná z GJ.
 Summit je pro každého nedocenitel-
ným zážitkem a zkušeností. Dává možnost 
nahlédnout do složitých systémů a způso-
bu práce lidí, kteří, ač se to nezdá, ovlivňují 
naše životy.
 „Dalo by se říci, že Summit pro mne 
byla jedna z  nejpřínosnějších zkušeností 
mého studentského života. Mám pocit, že 
mě v  mnohém posunul dopředu, dodal 
mi sebejistotu projevu, ukázal mi směr, 
kterým bych se chtěl v životě ubírat. I když 
samotná konference trvala pouze 4 dny, 
tak si myslím, že mi přinesla více, než bych 
získal za čtyři měsíce sezení ve školní lavi-
ci. Příští rok do toho jdu určitě znova,“ je 
spokojený student GČ Igor Kibrik.
 A přidává se i jeho spolužák Jan Kollar-
czyk: „Tuto akci bych rád doporučil všem, 
kdo mají zájem si rozšířit povědomí o me-
zinárodních vztazích, poznat nové lidi 
a získat nezapomenutelné zážitky.“ 

Zuzka Orlová 

Několik desítek milovníků literatury se 
v  březnu opět sešlo v  Horké Vaně, kde 
se konal v  pořadí druhý Literární ve-
čer. Program odstartoval přesně, tedy 
přesně o  půl hodiny později, než bylo 
v  plánu, a  svým návštěvníkům nabídl 
znovu bohatý seznam vystupujících. Ve-
čer plný smíchu, ale i hlubokého napětí 
slavil opět velký úspěch. Díky tomu se 
v  nejbližších týdnech bude konat další. 
Do třetice všeho dobrého!
 U  zrodu této akce byla patnáctiletá 
studentka Gymnázia Jana Valeriána Jir-
síka Lucie Mačí, která se věnuje poezii 
a  jednoho dne dostala nápad na  uspo-
řádání prvního Literárního večera. „Už 
osmým rokem se věnuji recitaci. Nejde 
jenom o  naučení se textu a  následné 
veřejné odříkání s ohodnocením. Bývají 
to krásná odpoledne strávená s  poezií, 
prózou a hraním si s hlasem. Člověk ode-
jde vždy s  hlavou v  oblacích z  písmen 
a slov, ze kterých se utvoří hromy, blesky, 
chvilkové bezvětří a  jasné nebe. A  to je 
důvod, proč jsem se rozhodla pořádat 
Literární večery – předat tento zážitek 
mnohem více lidem než jen úzké skupi-
ně recitátorů,“ svěřila se.
 První Literární večer se konal už v lis-
topadu u  příležitosti festivalu Díky, že 
můžem. Ten den se v  Horké Vaně sešel 
slušný zástup lidí a  jako jeden z  mode-
rátorů musím přiznat, že nás takový zá-
jem velice překvapil a  potěšil. Poslechli 
jsme si ukázku z Dekameronu, ale i bás-
ně od  různých autorů, nicméně většina 
vystoupení byla vlastní tvorbou. Někdo 
uronil slzu dojetím, jiný smíchy a všichni 
se skvěle bavili. Nechyběla ani hudební 
vložka a  tečku za  povedeným večerem 
udělal sám Glum ze Středozemě. „První 
literární večer byl nečekaný. Přišlo mno-
ho lidí, texty recitátorů se krásně sešly 
a nadšení bylo neskutečné,“ sdělila potě-
šeně Lucka Mačí. 

 Odezva byla skvělá, což způsobilo 
jasné rozhodnutí pro plánování druhého 
večera. V březnu se tak Horká Vana opět 
naplnila téměř do  posledního místa. 
Na  pódiu se střídalo jedno zajímavější 
představení než druhé. Vystupovali stu-
denti se svými autorskými texty, jiní re-
citovali oblíbené autory a program dopl-
nila také hudba a hrané scénky. Večerem 
provázeli dva mladíci a shodou okolností 
byla jedním z nich má maličkost. Mohu 
tedy dosvědčit, že se všichni většinu 
času bavili a  nakonec jsme opět slyšeli 
kladné ohlasy. 
 A  proto se v  červnu s  největší prav-
děpodobností bude konat další „sešlost“ 
tohoto typu, jak Lucka Mačí naznačila. 
Už teď na jejím zajišťování pracuje, i když 
právě na  organizaci má svérázný názor: 
„Mnoho lidí má tendenci tvrdit, že kva-
lita zábavy odpovídá organizaci. Není to 
vůbec pravda, všechno záleží na  lidech, 
kteří tam přijdou, a na tom, jakou atmo-
sféru vytvoří.“

Jakub Bartoš

Jdi se (nechat) bodnout
Část majálesového týmu se koncem 
dubna rozhodla dát „společnou oběť 
bohům“ na trasfúzním oddělení Nemoc-
nice České Budějovice. K  hromadnému 
darování krve pozvali i  ostatní, a  tak to 
před odběrovou místností vypadalo spí-
še jako na školní chodbě. 
 Kolem mne sedí studenti, kteří si svě-
řují své dojmy z prvodárcovství. Zatímco 
všichni čekáme na  jednotlivá vyšetření, 
vypráví mi o vzniku Studentského krve-
braní David Mulica, který ho má letos 
na  starosti. „Červený kříž kontaktoval 
před třemi roky jednoho z  členů týmu 
Honzu Junka, protože sháněli nové dár-
ce. Tak to vlastně začalo a hned v prvním 
roce byl o akci slušný zájem, hlavně díky 
dobré propagaci,“ vzpomíná. I  on sám 
se rozhodl poprvé darovat krev. Záro-
veň také dodává, že se do akce zapojily 
i jiné nemocnice, například v Jindřichově 
Hradci nebo Prachaticích. 
 Pokud ty sám chceš darovat, ale máš 
strach nebo nevíš, jak přesně to cho-
dí, můžeš být v  klidu. Stačí se podívat 
na web Studentského krvebraní, Nemoc-
nice České Budějovice nebo Českého 
červeného kříže. Samotný odběr se pak 
skládá z několika částí. Každý prvodárce 
vyplňuje formulář, který následně ode-
vzdá. Poté se zjišťuje, jakou má krevní 
skupinu a  jestli má dostatek červených 
krvinek. Předposledním krokem je kon-
zultace s  lékařem, který se ještě jednou 
zeptá na  celkový zdravotní stav dárce. 
Jestliže je vše v  pořádku, následuje sa-
motný odběr trvající jen několik minut. 
„Vy jste už zhruba stočtyřicátý,“ směje se 
na mě sestřička, když mi do ruky zavádí 
jehlu, a vesele si se mnou povídá. Po od-
běru je důležité doplnit tekutiny a cukry, 
a  tak na  všechny čeká svačina a  krátký 
odpočinek. U  mě to celé trvalo necelé 
dvě hodiny, což bylo ale také způsobeno 
velkým množstvím účastníků.
 Jedním z  prvodárců byl i  osmnácti-
letý David Škvařil: „Bylo to super. Sest-
řičky na mě byly moc příjemné a trvalo 
to chvilinku. Naštěstí mi ani nebylo nijak 
špatně. Nemyslím si, že bych ze sebe měl 
mít nějak moc dobrý pocit, protože jsem 
daroval krev, ale rozhodně to je podle 
mě velice prospěšné,“ svěřil se. 

 Každoročně odejde zhruba deset 
procent dárcovské základny a  díky po-
dobným akcím dochází na  transfúzním 
oddělení přibližně k  pětiprocentní ob-
měně dárců. Petra Biedermanna, pri-
máře trasfúzního oddělení Nemocnice 
České Budějovice, také těší, že se díky 
tomu dárci dostávají do  prvního kon-
taktu s dárcovstvím a část z nich se pak 
rozhodne darovat také kostní dřeň. 
 „Jsme rádi za  každého prvodárce 
a  bylo by skvělé přiblížit se k  číslům 
z předešlých ročníků,“ říká potěšeně Jitka 
Kosáčková z oblastního spolku Červené-
ho kříže v Českých Budějovicích, který se 
na akci podílí. Prozatím to vypadá tak, že 
se její přání splní. V každém z předcho-
zích ročníků se během Studentského 
krvebraní rozhodlo poprvé darovat krev 
okolo 270 lidí, do  dubnového hromad-
ného odběru jich prozatím přišlo okolo 
140. 
 Společná akce se vydařila, byť bylo 
dopoledne pro pracovníky transfúzního 
oddělení velmi náročné. „Během dne 
přišlo 24 prvodárců, což se rovná zhruba 
jednomu týdnu, když se sečtou všechny 
zapojené transfúzní stanice v celém kra-
ji,“ radoval se David Mulica. 
 Pokud jsi ještě nebyl darovat krev, 
stále do  toho můžeš jít. Krvebraní po-
kračuje až do majálesového pátku, tedy 
do 29. května. Krev je ale možné samo-
zřejmě darovat i po skončení akce. 

Jakub Bartoš
Foto: Anna Ničová 

Literární večer s GJVJ, již brzy ve Vaně

Jak jsme zažili Pražský studentský summit

Co byste ještě měli vědet, než pojedete studovat...
...do Prahy
Eskalátory v metru – pokud nechvátá-
te, stůjte vždy vpravo. Ušetříte tím ner-
vy lidem „kteří vědí“.
Tramvaje – mají vždy přednost a neza-
staví ani na přechodu. Kdyby se Pražák 
vysmíval, do  r. 1950 jezdily tramvaje 
i  u  nás v  Budějovicích, ale dneska už 
jsou na Budějičáky zrátka moc vyhajpo-
vaný.
Národní třída neboli národka – místo, 
kam se vydáš, až tě omrzí večerní učení 
na koleji. Jsou zde kavárny, kluby, stán-
ky s pizzou a o kousek dál Národní diva-
dlo, Café Slavia a Vltava. Ideální lokace 
pro rande a navíc se neztrapníš tím, že 
by ses ztratil – vše je v jedné rovné ulici.
Studentské koleje – i když se rozhod-
neš pro bydlení na  privátu, stojí za  to 
se alespoň někdy podívat za  svými 
spolužáky na kolej. Vybírat můžeš třeba 
z Jižáku, Strahova, Jiřáku atd. Pokud tě 
tamější noční život nenadchne, můžeš 
alespoň závidět, že na  kolejích vynáší 
koše uklízečky.
Prodloužená linka metra – Jestliže by 
ses chtěl pobavit na  účet Dopravního 
podniku hlavního města Prahy, zajeď se 
podívat na novou stanici Nádraží Vele-
slavín. Od  babičky si půjč ten největší 
kufr s haraburdím, které pořád schovává 
na půdě, a pak ho vraž nebohému por-
týrovi, čekajícímu pod schody. Sleduj, 
jak ho se supěním vynese nahoru a po-
tom mu řekni, že jsi vlastně potřeboval 
na jinou stanici. Anebo nech kufr doma, 
přesedni na  této zastávce na  tramvaj 
(pozor, ať tě nepřejede!) a zajeď se po-
dívat na Divokou Šárku.

Markéta Dadáková

... do Brna
Erhy v  minulém čísle napsal, že Brno 
není jen jiné město, že je to životní styl. 
Co byste však měli mít na  paměti pře-
devším je, že Brno se z historického hle-
diska de facto nachází na území úplně 
jiného státu. Moravy.
Co neříkat -  Nehledě na  své život-
ní přesvědčení či zdatnost/doktorát 
v  biologii nikdy neříkejte krokodýlovi 

krokodýl. Jedině v  zoo. Ale i  tam bych 
si být vámi raději zkontroloval visačku. 
V Brně (a možná i na celé Moravě) je to 
drak. A  místní jsou na  to patřičně há-
kliví. Dalším zapovězeným výrokem je: 
Brno nemá náměstí. Svoboďák je dle 
názoru mnohých jen rozšířená ulice 
zvláštního nesouměrného tvaru. A když 
už jsme na  tom neexistujícím náměstí, 
je na  místě se zmínit i  o  neexistujícím 
orloji, resp. o  orloji, kterému tak nikdo 
neřekne, naopak se mu řekne lecjinak 
(takové výrazy ale na  stránky našeho 
seriózního plátku nepatří). Někdo to-
tiž kdysi zapomněl dnes už bývalému 
primátorovi Onderkovi (na  kterého tu 
všichni s láskou vzpomínají) říct, že orloj 
by měl splňovat hlavně dvě kritéria, a to 
a) být kulatý a  b) ukazovat čas. Dobrý 
tip od  místních: přejdete-li přes „ulici-
-náměstí“ a podíváte-li se doleva, uvidí-
te na hodiny kostelní. 
Co nepít - Pivo. Utrpení mladého Bu-
dějčáka. Stejně tak jako pivo neumí 
Němci (a oproti všeobecnému přesvěd-
čení – Oktoberfest – ani Bavoři), neumí 
ho ani na  Moravě. Aneb jak s  oblibou 
říká můj dědeček: „Dobré pivo končí 
na  Vysočině.“ A  má pravdu. Všechno 
ostatní všude jinde chutná jako vy-
pláchnuté lahve. S vínem se to má tak, 
že Moravákům v Brně nechutná (vinaři 
si přece to nejlepší nechají pro sebe), ale 
ostatní ho poměrně pozitivně kvitují. 
Čemu se opravdu, ale opravdu vyhněte, 
je kohoutková voda. Filtrační konvice 
výhodou, reverzní osmóza snem. Tak 
výbornou římovku, na  niž jste k  vínu 
zdarma zvyklí v budějovických   pod-
nicích, rozhodně nečekejte. Citlivějším 
jedincům prý brněnská voda způsobuje 
kožní problémy.
 Poslední věcí, kterou musíte vědět, 
je ta, že Moraváci mluví jako rozbitá 
hračka (tu, chcu, su, vijou – 3. os. pl. ind. 
préz. aktiva slovesa vědět – ano oprav-
du, na Moravě nevyjou jen vlci), nemají 
mrazák, ale mražák a  nechodí, ale valí 
(případně valijou) a  Slováci (kterých 
je v  Brně opravdu dost) sice chodí, ale 
tramvají (a  ano, úmyslně vynechávám 
onen germanismus složený ze dvou 
slov elektrische Linie).             Petr Kuthan

... do Olomouce
Ve  svých jedenácti letech sem utekl 
před neštovicemi mladý Wolfgang 
Amadeus Mozart, v šestnácti letech zde 
byl zabit poslední Přemyslovec Václav 
III. a  od  svých devatenácti let pobývá 
ze studijních důvodů v Olomouci i Petr 
Šrajer. Ten dostal za úkol napsat o tom-
to městě pár mouder:

Je to daleko – doporučuji nezapomí-
nat doma svačiny a  další důležité věci, 
rozvést se s partnerem a naučit se spát 
ve vlaku. Olomouc je totiž sakra daleko 
a častěji než dvakrát za měsíc se do Bu-
dějc vracet nevyplatí. Na druhou stranu 
budete v Olomouci považováni za dob-
rodruha. A doma za debila.
Neumí česky – v Olomouci se sice píše 
latinkou, ale s  řečí to trošku drhne. „ 
Kde deš?” a „Z  kama seš?” vás budou 
hlavně zpočátku provázet hodně čas-
to. Stejně jako fakt, že množství Olo-
moučáků nechápe, že jejich město má 
ženský rod. 

Jako doma – Olomouc je v  mnohém 
podobná Českým Budějovicím. Může 
se totiž chlubit krásným historickým 
centrem, a pokud se člověk ve zmatení 
mysli nerozhodne obývat Chválkovice, 
Neředín nebo jinou okrajovou část měs-
ta, dojde všude bez problémů pěšky. 
A navíc mají Olomoucký majáles, druhý  
nejlepší studentský majáles u nás.
Svatý kopeček – je to kult. Ale zároveň 
je poměrně daleko od samotného měs-
ta, takže jsem tam ještě nebyl. Upřímně 
se kaji.
Parky, hospody a náměstí – toho vše-
ho má Olomouc na rozdávání. Z hospod 
doporučuji Hoblinu, U  Magora, Garch, 
Vertigo nebo U dvou strašidel. V parcích 
netočí pivo, takže u nich není nutné do-
poručovat, ale když už jsme u toho, tak 
Smetanovy sady jsou fajn. Skoro každá 
ulice je vlastně náměstí, nejznámější 
z  nich jsou asi náměstí Horní a  Dol-
ní (s  tím, že Dolní náměstí je výš než  
Horní).                                                 Petr Šrajer
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Kněz českobudějovické diecéze Josef 
Prokeš, přezdívaný Křik, působí ve funk-
ci spirituála Biskupského gymnázia již 
od roku 2008. Vede otevřené společen-
ství středoškoláků zvané Studentské 
středy, zasloužil se o  obnovení kostela 
sv. Rodiny, vyučuje náboženství a  reli-
gionistiku, připravuje na křest a biřmo-
vání, poskytuje duchovní podporu a ne-
váhá k  laskavému slovu přidat také čaj 
či kávu. Nicméně dlouho se zde již ne-
zdrží, od nového školního roku vymění 
Bigy za doktorandské studium teologie 
v Římě.

Kdy a proč jste se rozhodl stát se kně-
zem?
Přemýšlel jsem o  tom již na  střední 
škole, ale moc se mi na tuhle duchovní 
cestu nechtělo, takže jsem po  matu-
ritě šel studovat dopravní inženýrství 
na ČVUT. Hodně jsem se věnoval mod-
litbě a  přemýšlel jsem o  tom, co bych 
vlastně ve  svém životě chtěl dělat. Na-
konec jsem se, už definitivně, rozhodl, 
že se chci plně věnovat duchovnímu 
životu, a z toho pak vyšla konkrétně ces-
ta ke kněžství. Tak jsem po dvou letech 
studia dopravního inženýrství vyrazil 
na teologii.
Co vás přivedlo k  práci spirituála 
na Bigy?
Během studia teologie jsem se dostal 
na  tři roky do  Říma, kde jsem dokončil 
svá studia teologie. Na konci studií je ka-
ždý kandidát kněžství vysvěcen nejprve 
na  jáhna, což je takový přípravný rok, 
a  jeho biskup, což byl v  mém případě 
budějovický biskup Jiří Paďour, určí jeho 
první působiště. Mně pan biskup nabídl, 
abych se věnoval službě spitiruála tady 
na  gymnáziu a  abych měl na  starosti 
středoškoláky v  Budějovicích. Bylo to 
tedy vlastně jeho rozhodnutí. 
Jaké jsou světlé a stinné stránky vaší 
profese?
Světlá stránka určitě je, že člověk oprav-

du má čas a možnost se hodně věnovat 
duchovnímu životu, to znamená, že 
může být s Bohem na hodně velké hlu-
bině. Velmi si cením těch okamžiků tiché 
meditace v přírodě a hluboké modlitby. 
Ale také mi to přijde jako velmi zajímavá 
práce lidsky, setkávám se s  mnoha lid-
mi a  opravdu mám pocit, že jim mohu 
pomoct, že skrze svou kněžskou službu 
se mohu dotýkat pro ně důležitých věcí 
a  pomáhat jim nejen v  jejich bolesti, 
v  momentu nemoci nebo smrti něko-
ho blízkého, ale také v  důležitých oka-
mžicích života, jako je svatba, narození 

dítěte, hledání životní cesty či partnera. 
Člověk je zkrátka s  lidmi, je jim něčím 
prospěšný a  opravdu se jim může ně-
jakým způsobem dávat. To je určitě ta 
světlá stránka. Stinnou stránkou naopak 
je, podle mě, určitě osamocenost. Přeci 
jenom kněz nemá svou vlastní rodinu, 
a ačkoli to na jednu stranu často umož-
ňuje být sám s Bohem, tak se to někdy 
stává také velikým křížem. A co se týče 
přímo mé služby v Budějovicích, musím 
přiznat, že to bylo velké množství práce, 
která mě docela dost zavalovala, a často 
jsem tomu nedokázal úplně dobře odo-
lávat.
Jaký význam má pro vás víra?
Víra má pro mě význam naprosto fatál-
ní. Je to hlavní hybná síla mého života 
a  řekl bych, že když vezmu normální 
život a všechny jeho radosti, pozemské 
hledání, studování, běžné činnosti a na-
zvu je 2D, tak víra je potom pro mě 3D. 
K tomu všemu, co normálně děláme, se 
přidá ještě jeden rozměr. Není to něco 
časově ohraničeného a  opravdu se to 
vrývá do veškerého konání a lidské čin-
nosti. Pro mě je to možnost vidět věci 
ve  světě trošku jinak, vidět je s  nadějí 
hlavně tam, kde je to zvlášť hodně těžké. 
Hodně jste se zasloužil o rekonstruk-
ci kostela Svaté Rodiny. Jak jste se 
k tomu dostal?
Začalo to tím, že mě můj tehdejší šéf, 

páter Pintíř, poprosil, abych se obnově 
kostela věnoval. Začal jsem proto psát 
různé maily lidem, kteří s tím měli něco 
do činění. To trvalo minimálně dva roky, 
ale nebylo to vůbec vidět, bylo to vel-
mi vyčerpávající a zdálo se, že to nikam 
nevede. Nakonec se ale podařilo předat 
kostel zpět církvi a  pak teprve mohlo 
začít dílo samotné, které už vidět bylo: 
rekonstrukce, sbírání peněz… To už byla 
práce podstatně veselejší. 
Letos odjedete za doktorátem do Itá-
lie. Co vás přimělo k dalšímu studiu?
Je to stejné, jako u první otázky. I v tom-
to případě šlo o přání biskupa. Už když 
jsem přicházel na  Biskupské gymná-
zium, zeptal se mě biskup, zda by šlo, 
abych se ještě do  Říma vrátil na  post-
graduální studium. Ten pravý okamžik 
přišel právě teď, kdy už je připraven 
další člověk, který by to tady po mě měl 
převzít. Kostel je víceméně dokončený 
a  myslím si, že všechny ty různé věci, 
o které jsme se tady na gymnáziu snažili, 
už jsou víceméně stabilizované a dají se 
zkrátka dobře předat.
Vrátíte se po  studiu zpět na  místo 
činu, na Bigy?
Co bude přesně dál, to bude záležet 
na tom, jakým způsobem bude náš nový 
biskup chtít mé vzdělání využít.
Jak to bude s vaším nástupcem?
Můj nástupce bude opět kněz a  bude 
lehce mladší než já. Moc se mi na něm 
líbí, že se na  práci spirituála těší a  má 
velké odhodlání. Bere to, aspoň nakolik 
jsem ho poznal, jako zajímavou výzvu. 
Když to mám říct osobně, velmi mě těší, 
že přichází právě on. To, co jsem měl 
hodně rád a čemu jsem dal hodně úsilí 
a  času, se pod jeho rukama bude pro-
měňovat zas určitě jiným směrem, pro-
tože je jasné, že jsme rozdílní. Ale zdá se 
mi, že to jak gymnáziu, tak i středoškolá-
kům a kostelu velmi prospěje.
Co byste vzkázal čtenářům Vednemě-
síčníku?
Hodně letos přemýšlím o  tom, jaké to 
asi bylo, když se zakládaly České Budě-
jovice a jaké myšlenky šly hlavou lidem, 
kteří toto město stavěli. Oni město, kte-
ré utvářeli svýma rukama i myšlenkami, 
dokázali udělat tak, že dobře sloužilo 
nejen jim, ale dosud dobře slouží i nám. 
Přesáhlo mnohonásobně jejich životy. 
Přijde mi, že se můžeme od nich něče-
mu naučit: vidět svůj život jako vzácný 
a jako takový, že nám sám sebe překročí. 
Myslím, že jsme v  takovém velkém po-
kušení dělat věci, které směřují jenom 
k  nám samotným, a  to, ač to není asi 
úplně špatně, je velká škoda. Ochuzu-
jeme se o zvláštní schopnost vyjít sami 
ze sebe. Takže bych chtěl sobě i  všem 
čtenářům popřát, abychom dokázali 
na sebe zapomínat a vycházet ze sebe, 
a pak se mi zdá, že mimochodem najde-
me i  to, co hledáme nejvíc, tedy lidské 
štěstí.                                           Jana Králová 

Již počtvrté se první červnovou sobotu 
uskuteční Mattoni ½Maraton – jedna 
z  nejdůležitějších sportovních událostí 
v Českých Budějovicích. Na trať dlouhou 
přes 21 km vyrazí běžci z  náměstí Pře-
mysla Otakara II., kde bude také cíl, v 19 
h. Organizátoři počítají s  účastí 3000 
závodníků, a tak byla z bezpečnostních 
důvodů tento rok zavedena pouze jed-
nokolová trasa, která účastníky závodu 
zavede až na okraj města na Okružní uli-
ci a výpadovku na Třeboň. Jednokolová 
trasa je také jedním z  kritérií k  získání 
prestižní zlaté známky od  Mezinárodní 
asociace atletických federací. 
 I tento rok si mohou běžci vybrat, zda 
poběží celou trasu sami nebo vytvoří 
dvou- či čtyřčlennou štafetu. Rodiny 
s dětmi se pak mohou zúčastnit nesou-
těžního dm rodinného běhu, který od-
startuje z náměstí v 17 h a bude měřit 
3 km. V rámci doprovodného programu 
závodníky kromě fanoušků povzbudí 
i  hudební kapely a  celou akci zakončí 
pozávodní párty, která se spolu s  vy-
hlášením nejlepších štafet bude konat 
přímo na  náměstí Přemysla Otakara II. 
od 20.30 h. Celý závod bude navíc letos 
nově živě přenášet Seznam.cz
 Půlmaratonu se zúčastní profesio-
nální běžci z domova i ciziny, ale akce je 
určená samozřejmě také pro amatérské 
nadšence. Volná místa ještě jsou, ale 
rychle ubývají, zaregistrovat se můžete 
na stránkách www.runczech.com. Star-
tovné za  samostatného běžce vás při-
jde na 1100 Kč a zahrnuje kromě účasti 
v  závodu i  občerstvení, medaili nebo 
podrobné informace o  vašem výkonu. 
Startovní číslo můžete získat také pro-

střednictvím některé z  partnerských 
charitativních organizací závodu. Stačí ji 
odeslat částku za startovné a odměnou 
vám bude kód k registraci zdarma.
 „Radši mám závody v  přírodě, ale 
chtěl jsem zkusit něco nového, a běžet 
historickou částí města byl hezký zá-
žitek,“ říká účastník minulého ročníku 
½Maraton Pavel Pelikán. „Nejvíc se mi 
ale líbí, že ta akce zvedá spoustu lidí ze 
židlí a ti se začínají hýbat.“
 „Běžet pro mě byla především výzva 
– chtěl jsem vědět, jestli to zvládnu,“ svě-
řil se další loňský běžec Jan Tylk. „Během 
závodu panovala úžasná atmosféra, lidé 
se navzájem podporovali a  organizace 
byla také skvěle zvládnutá. Tenhle roč-
ník nepoběžím ze zdravotních důvo-
dů, ale doufám, že těch dalších se zase 
budu moct zúčastnit,“ dodal.

Kateřina Šimková
Foto: město České Budějovice

Juniorský titul z Mistrovství Evropy v ho-
landském Rosmalenu, 11. místo senior-
ské reprezentace na Mistroství světa žen 
v holandském Haarlemu, osobní ocenění 
za nejužitečnějšího hráče z Indoor Cupu 
2014, nejlepší nadhazovačku z  Indoor 
Cupu 2015 a  taktéž z  turnaje Prague 
Softball Week 2014, pokořený extraligo-
vý rekord v počtu strike outů, nejmenší 
počet umožněných doběhů na  zápas...
tak to je jen zkrácený výčet sportovního 
životopisu teprve devatenáctileté stu-
dentky Biskupského gymnázia Veroniky 
Peckové.
 K  softbalu tuto českobudějovickou 
rodačku, která  v  současnosti působí, 
v  extraligovém týmu Žraloci Ledenice, 

přivedla snaha vyrovnat se starší sest-
ře. „Sestra začala hrát softball a  já, jako 
mladší sourozenec, jsem chtěla vždyc-
ky dělat to, co ona,“ objasnila Veronika, 
která k  softballu „zběhla“ od  požárního 
sportu, proč si vybrala tento, v České re-
publice stále ještě málo známý sport.
 Mezi největší sny této devatenáctile-
té reprezentantky patří účast na  Olym-
pijských hrách. To však může být ještě 
velmi složitá cesta, protože nezáleží jen 
na  jejích výkonech, softball totiž byl 
spolu s  baseballem před lety vyřazen 
z  listiny olympijských sportů. Pecková 
však zůstává optimistická a věří, že nové 
vedení olympijského výboru znovu 
zařadí softball mezi olympijské sporty 
již pro hry v  roce 2020 v Tokyu. „Asijské 
státy jsou v  pálkovacích sportech velmi 
úspěšní, a proto věřím, že budou návrat 
softballu a  baseballu plně podporovat,“ 
vysvětlila Veronika.
 Softball ale není to jediné, v čem Ve-
ronika Pecková vyniká. Je také výbornou 
studentkou.  Přes své obrovské časové 
vytížení prospěla v prvním pololetí ma-
turitního ročníku s vyznamenáním.  
 „Jediné, co jsem se musela naučit, 
je si správně a efektivně rozvrhnout čas 
na  soft a  na  školu.“ prozradila Veronika 
svůj klíč k úspěchu.

Jan Jakovljevič

Svoboda volby 
vzdělání 
– skutečnost 
nebo mýtus

V  září 2014 Waldorfská základní a  ma-
teřská škola České Budějovice podává 
na  Krajský úřad Jihočeského kraje žá-
dost o rozšíření o střední školu. Krajský 
úřad zapsání nové střední školy nedo-
poručuje. Opravdový boj ale začíná až 
v  březnu 2015, kdy zastánci Waldorfu 
v Budějovicích dostanou zamítavé roz-
hodnutí od ministerstva školství. 
 A  proč tolik povyku? Co je to Wal-
dorfská škola a  je opravdu tak odlišná 
od „klasické“ státní školy, aby se jejímu 
zřízení věnovala taková pozornost? Zá-
kladním mottem waldorfského školství 
je všestranný rozvoj bez nadměrných 
specializací, všechny předměty mají 
stejnou váhu a  nedochází k  nadřazo-
vání jednoho oboru nad druhým. Dů-
ležitou součástí je také rozvoj tvůrčích 
schopností a  sociálních dovedností, 
proto ve waldorfském vzdělávacím sys-
tému najdeme velké zastoupení umě-
leckých předmětů, a velký důraz se kla-
de i na manuální zručnost.

 Velkým rozdílem oproti klasické ško-
le je, že žáci nepoužívají hotové učeb-
nice, vytvářejí si totiž pomocí různých 
pracovních listů a  sešitů své vlastní. 
Waldorfská škola navíc neužívá zná-
mek, jak je známe my ze školních lavic, 
ale hodnotí děti pouze slovně. To ale 

mnozí považují za  problém a  připomí-
nají, že žáci ztrácejí motivaci učit se. Ale 
waldorfská pedagogika kontruje: moti-
vace k učení nemá pocházet z nátlaku, 
který systém známek vytváří, ale od sa-
motných studentů. Waldorfská škola 
má ještě jeden velký trumf: vzdělávání 
má lidi sbližovat, a proto vytváří spole-
čenství školy, studentů a  jejich rodičů.  
Že i v Budějovicích existuje takové silné 
společenství podporovatelů Waldorfu, 
dokazuje jarní silně medializované „bo-
xování“ s ministerstvem. 
 Vedení školy mělo v plánu v září to-
hoto roku otevřít Waldorfské lyceum 
(dnes už s  názvem Kombinované ly-
ceum), střední školu, která navazuje 
na výuku již zřízené mateřské a základní 
školy a konečně tedy naplňuje všechny 
cíle waldorfské pedagogiky. Minister-
stvo návrh ale zamítlo s odůvodněním, 
že lyceum není v  souladu se strategií 
rozvoje vzdělávání České republiky. 
Střední waldorfská škola však úspěšně 

funguje už v  Příbrami, Praze nebo Os-
travě, odůvodnění zamítnutí se proto 
zdá být poněkud zmatečné. Rodiče se 
ale zamítavým stanoviskem nenechali 
zlomit a ihned rozjeli petiční akci. Práv-
níci stanovisko přezkoumali a odvolání 
doputovalo přímo na stůl  ministra škol-
ství Marcela Chládka. Namísto jasného 
stanoviska však ministr mlčí… Předsta-
va, že Budějovice budou v září bohatší 
o jednu střední školu, se proto pomalu 
rozplývá. 
 Mohli bychom dlouze diskutovat, 
jaké jsou pravé důvody zamítavého 
stanoviska ministerstva. A  nedává mi-
nisterstvo jasně najevo, že nemíní pod-
porovat jiné než státní zřizovatele? A co 
naše právo na  svobodnou volbu vzdě-
lání? Nebo má snad ministerstvo plné 
ruce práce se státními maturitami a ob-
hajobou Jidáše v textu maturit?

Zuzka Orlová
Fotko ZŠ a MŠ Waldorfská  

České Budějovice

Spirituál Bigy bere roha
Budějovický půlmaraton počtvrté a s novou tratí

SOftBaLOVý  taLeNt  Se  NarOdiL  Na Jihu
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Jako každý duben i letos se koná DMD, 
neboli Duben Měsíc Drabble. Letos jde 
již o  šestý ročník této dubnové výzvy. 
A co že vlastně je drabble? Jde o literár-
ní útvar přesně o sto slovech, ne více, ne 
méně. Výzva je pořádána Společností 
pro osvětu spisovatelů, neboli SOS, a Tý-
mem Bleskobrku. Jejich cíl je jasný: do-
nutit autory napsat tolik drabblí, kolik se 
jen do dubna vejde. 
 A tímto se dostáváme k samotné vý-
zvě. V čem tedy vlastně spočívá? Od 31. 
března do  29. dubna Tým Bleskobrku 
na stránkách SOS každý den zveřejňoval 
jedno téma, na které mohli účastníci na-
psat jedno drabble. Drabble mohlo být 
napsáno jako fanfiction, tedy zasazeno 
do  již vytvořeného světa knihy, filmu 
nebo seriálu, anebo jako váš originální 
výtvor. Důležité bylo, aby v  napsaném 
drabbli bylo zřetelné téma. 
 Za  každé drabble autor obdrží bod. 
Body se sčítají a  na  konci celé výzvy 
mohou autoři získat nějaké odměny. 
Samozřejmě, hlavní odměnou je radost 
z  vlastního nápadu. Když se ostatním 
vaše drabble líbí, dají vám kachničku, 
obdobu lajku, nebo vám napíší komen-
tář. Pokud se ale ženete za  hmotnými 
odměnami, tak i takových se můžete do-

čkat. Každý autor, který získá minimálně 
7 bodů, obdrží pamětní banner či ikonku 
DMD 2015. Kdo získá alespoň 14 bodů, 
obdrží placku DMD 2015. A ti, co jsou na-
tolik odvážní a šílení, že obdrží 30 bodů, 
získají pamětní dar DMD 2015, který je 
zatím tajemstvím. Dar si můžete vyzved-
nout osobně na  každoročním pikniku, 
nechat si ho poslat nebo vyzvednout 
na Festivalu Fantazie.
 Přihlásit se může naprosto každý. 
Takže pokud se nebojíte záludných té-
mat, šílených drabblí a možná ještě šíle-
nějších autorů, přihlaste se příští duben 
a drabblujte.  Aneta Brašničková

Aplikace Poetizer pro chytré telefony 
byla spuštěna teprve 21. března toho-
to roku. Hlavním iniciátorem vytvoření 
této aplikace je Lukáš Sedláček z Euro-
pean Leadership & Academic Institute 
(ELAI). Už podle názvu této nové „app-
ky“ je zřejmé, komu bude sloužit – sa-
mozřejmě básníkům.
 A nemusí to být žádní profesionálo-
vé, nýbrž třeba i začátečníci, kteří ještě 
tolik veršů nevytvořili. Je to jednodu-
ché. Stačí mít chytrý mobilní telefon 
a otevřít v něm trh s aplikacemi Google 
Play. Poté, co pomocí místního vyhle-
davače Poetizer najdete, stáhnete ho. 
Potěší, že je ke stažení zdarma. Po nená-
ročné registraci, která nezabere ani mi-
nutu, již můžete aplikaci plně používat 
se všemi jejími funkcemi.
 Primární funkcí Poetizeru je publi-
kace vlastních veršů. Vaši přátelé v apli-
kaci si mohou vaši báseň přečíst a  po-
případě vyjádřit, že se jim líbí pomocí 
tlačítka se  zdviženým palcem. Zároveň 
vám, a  to je zajímavé, mohou jedno-
duše přímo pomocí aplikace finančně 
přispět. To samozřejmě funguje i  na-
opak, takže i vy můžete hodnotit a při-
spívat. Po spuštění aplikace se vám tedy 
na hlavní zdi objeví poetické příspěvky 

těch, které jste označili za účelem sledo-
vání jejich aktivity.
 Existuje i  verze v  anglickém jazyce, 
proto můžete sledovat básníky nejen 
v  rámci naší krajiny, ale i  ze zahraničí, 
respektive celého světa. Jedná se tedy 
o jakési propojení poetických kreativců 
pomocí moderních technologií a je prv-
ní svého druhu! Po odzkoušení aplikace 
musím potvrdit, že i  ovládání a  vzhled 
jsou příjemné, jednoduché a  „nepře-
plácané“. Vývojáři  měli za  cíl ukázat 
lidem, že poezie není jen pro profesio-
nální umělce a  jiné vyvolené. Aplikace 
se teprve dostává do oběhu, ale na trhu 
Google Play je uživateli ohodnocena 
známkou 4,6, přičemž 5 je známka nej-
vyšší oblíbenosti. 
 Co dodat? Jednoduché, zajímavé 
a  podporující naši kreativitu a  zájem 
o poezii (a hlavně je to zdarma, no ne-
berte to!). Pokud si tedy myslíte, že jsou 
vaše výtvory nezajímavé a  schovává-
te je doma v  šuplíku, zkuste je „hodit“ 
na Poetizer. Třeba se dozvíte, že ve vás 
něco opravdu je, a možná se vám i při-
píše na konto nějaká ta Múza (označení 
pro Poetizer mince, které je možno smě-
nit za koruny). Stahujte!

David Nebor

Skutečnou lahůdku pro milovníky se-
verské detektivky si připravilo naklada-
telství Host, když v  prosinci loňského 
roku pustilo do  knihkupectví knihu 
s  názvem Temnější odstíny Švédska. 
Krimi antologie obsahuje celkem sedm-
náct povídek, mezi nimiž se objevují i ta 
nejproslulejší jména jako Stieg Larsson, 
Asa Larssonová, Johan Theorin nebo 
Henning Mankell a Hakan Nesser. 
 Asi největším lákadlem je povídka 
autora slavného Milénia Stiega Larsso-
na, která nese název Supermozek. Krát-
ká próza je žánrem sci-fi a  kromě toho 
překvapí také fakt, že ji Larsson napsal 
již v sedmnácti letech. Setkáme se však 
i s dalšími autory. S Johanem Theorinem 
se podíváme na  jih, konkrétně na  ost-
rov Öland, a Asa Larssonová nás zavede 
na sever země do města Kiruna.
 Sbírku dal dohromady John-Henri 
Holmberg, blízký přítel právě Stiega Lar-
ssona. Nápad na zrod této knihy dostal 
Holmberg, když se dozvěděl, že Larsson 
napsal povídku, která ještě nikde nebyla 
publikována. Někteří autoři napsali svou 
prózu výhradně pro tuto knihu, ostatní 
již byly vydány a vyšly už dříve ve švéd-
štině. Například Inger Frimassonová byla 
za svou povídku Tehdy v domě temném 
nominována na  cenu britské Asociace 

krimi autorů CWA Short Story Dagger, 
udělovanou za detektivní povídku vyda-
nou poprvé ve Velké Británii. K autorům 
se také připojila svou první detektivkou 
dlouholetá partnerka Stiega Larssona 
Eva Gabrielssonová. 
 John-Henri Holmberg, který se ži-
vil jako spisovatel, překladatel, editor 
nebo vydavatel a  byl dokonce zvolen 
do  Švédské akademie detektivní lite-
ratury, dal dohromady skvělou sbírku 
představující to nejlepší, co může Švéd-
sko ze své bohaté zásoby krimi literatury 
nabídnout. Jakub Bartoš

Jih Švédska, Kodaň nebo Oslo. Zkrátka 
ta nejčastější prostředí, do  kterých 
severští spisovatelé zasazují kruté 
vraždy nahánějící čtenářům husí kůži. 
Nejednoho fanouška této literatury tak 
určitě občas napadne, že by to chtělo 
nějakou změnu prostředí. A to je také 
jeden z  faktorů, na  které skandinávští 
krimi spisovatelé sází. V  loňském roce 
přišla vítaná změna v  podobě románu 
Oliviera Truca Poslední Laponec. Malý 
háček zde ale je. Jeho autor nepochází 
ze Skandinávie. 
 Olivier Truc je Francouz, nicméně 
bychom ho klidně mohli považovat 
za částečného seveřana, jelikož od roku 
1994 žije ve  Stockholmu, kde pracuje 
jako dopisovatel pro Le monde a  Le 
point. Jeho román Poslední Laponec 
se však odehrává o  něco severněji 
od  hlavního města Švédska. Přesněji 
v Laponsku, oblasti rozkládající se přes 
všechny tři země Skandinávské země 
a Rusko, kterou obývá kmen Sámů. Proč 
by ale někdo chtěl zabíjet uprostřed 
chladné pustiny? Jak se autor zhostil tak 
netradičního příběhu? Teple se oblečte 
a  mějte oči na  stopkách. Laponsko 
skrývá mnohá tajemství.
 Vesnice Kautokeino se chystá 
na  významnou událost. Všichni její 
obyvatelé netrpělivě čekají na  příjezd 
starého šamanského bubnu, který 
se jim rozhodl darovat francouzský 
vědec. Na  světě je takových bubnů 
pouze sedmdesát jedna, a tak je to pro 
všechny významná událost. Faktem 
ale zůstává, že ne každý sdílí tak velké 
nadšení. O  to větší pozdvižení vyvolá 
zpráva, že je buben krátce po  příjezdu 
ukraden. Ve  stejné době je nalezen 
ve  svém stanu mrtvý pastevec sobů. 

Náhoda?
 Případu se chopí Sobí policie, která 
obvykle jen hlídá, jestli se nezatoulalo 
něčí sobí stádo. Klemet Nango, zkušený 
policista, má k  sobě novou společnici 
z  jihu Norska Ninu Nansenovou. 
S  tímto tandemem se tak dozvídáme 
o poměrech v Laponsku a zjišťujeme, že 
ani zde, za  polárním kruhem, není jen 
klid a pohoda. 
 Osobně nemám problém s  tím 
považovat Posledního Laponce 
za  skandinávskou detektivku i  přesto, 
že se v mnoha ohledech liší od vzorové 
„seveřiny“. Rozhodně nečekejte klasické 
rysy, na  které jste u  skandinávských 
detektivek zvyklí. Rozjezd knihy je 
poněkud vláčný, ale příjemný na  čtení 
a  v  žádném případě neobsahuje 
brutální vraždu, depresi nebo hektolitry 
alkoholu. Krádež bubnu a smrt pastevce 
se zdá být na  první pohled pořádnou 
nudou, avšak hned po  pomalejším 
rozjezdu vás čeká série událostí, které 
děj rozjedou na  plné obrátky. Stačí se 
začíst a kniha vás doslova pohltí. 
 Dalším vybočením z  proudu je 
charakter hlavní postavy. Samozřejmě 
všichni očekáváme v  depresích 
ponořeného detektiva, který bude 
mlátit lidi na  potkání, a ze kterého 
budou mít  všichni respekt. Chyba. 
Klemet Nango je typický klaďas 
a  muž s  chladnou a  jasnou hlavou. 
Samozřejmě to může někomu vadit, 
protože víme, co od něj můžeme čekat. 
Nicméně pro mě osobně byla jeho 
postava další příjemnou změnou.  
Kniha, která se pyšní přídomkem 
Nejlepší francouzská detektivka roku 
2013, je přesným obrazem situace 
v Laponsku. V oblasti žijí jak Sámové, tak 

Norové, Finové nebo Švédi a  existuje 
zde hned několik myšlenkových 
a  náboženských směrů, mezi kterými 
to často skřípe. Olivier Truc je očividně 
silně obeznámen se situací v Laponsku, 
a  tak ji dokázal skvěle nastínit. K  tomu 
si jako prostředek vybral novou 
detektivku Ninu Nansenovou, která je, 
stejně jako čtenář, v  Laponsku úplným 
nováčkem. Je ale také třeba si uvědomit, 
že kniha je tak čtivá především díky 
prostředí. Věřím, že kdyby se děj 
odehrával například v Krkonoších nebo 
na  Šumavě a  místo sobů by pastevci 
pásli krávy, rozhodně by to pro většinu 
čtenářů nebylo tak zajímavé. Olivier 
Truc zkrátka vsadil na  správnou kartu. 
Napsal působivý román se zajímavým 
námětem zasazeným v  netradičním 
prostředí. Pastevci sobů, Sobí policie, 
polární záře a  krutá zima jsou motivy, 
které táhnou, a  nejen pro milovníky 
severské detektivky může být kniha 
příjemnou změnou.

Jakub Bartoš  

Zbytečný spěch

Běžela jsem

za pocitem

tvářila se překvapeně

pocit ustal

a já stála

přišlo to tak ukvapeně

a pak už tam nic nebylo

jenom já a smích

probuzena nečekaně

pod vrstvou chytrých knih.
   

AK

další pokrytec u vesla
další hrdina v hrobě

lítost se nikam nevešla
kam taky v týhle tý době

kam jeho hlava kam klesla
měl jí dát do klína tobě
a jeho námitka nehlesla

na zemi v studený chodbě

další hodinu nezvěstná
další přeťatá láska

až ze zpráv se veřejnost do-
slechla

proč
 pláče jeho nevěsta

Josef Padrta

Odpusť

Že spadalo listí ze stromů.
A jitřenka nese jen otlačené
boky v nejistotě. Neměl jsem
ti slíbit píseň. Ani tu 
pohřební. Neměl jsem
hádat se s prázdnotou
a nutit. Už začíná přecházet
mráz. I v šepotu je slyšet
prach. Odpusť,
že spadalo listí ze stromů.

Petr Valenta

POHÁDKA O ZTRACENÉM

Byly záhony se slunečnicemi
A pole plná vlčích máků
A hlasy dobrých lidí, které hřejí u srdce,
A pohlazení teplých rukou.
Byly svíčky hořící ve tmě
A zpěv větru před bouří
A neumírající příběhy, vyprávěné za nocí,
A vzácné křehké chvíle
Chvíle tiché a beze slov
Chvíle beze slov
Beze slov

A co je teď? 
Jen pozdravy proceděné mezi zuby
A neochota a sobeckost
A křivdy a podvody
A podrazy činěné za našimi zády.
A ruce už nehřejí.
Bývají studené jako kov
Studené jako kov
Jako kov
  Anežka Zemenová

sobí policie nebo ukradené bubny? 
Vítejte v Laponsku!

Procestujte Švédsko společně s nejlepšími krimi autory

Duben Měsíc Drabble

Poetizer – aplikace pro básníky s chytrými telefony
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VýStaVY 
Alšova jihočeská galerie - Wortnerův dům
U Černé věže 22
24. 4. – 18. 6. Psychedelia

Dům umění
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
12. 5. – 14. 6. Denisa Lehocká - Dítě

Měsíc ve dne
Nová ulice 3
29. 4. – 29. 5. Jiří Skála: Jirko, pracuj!

Kino Kotva
Lidická 2110
7. 5. – 19. 6. Alice Krátká - Koláž

Komorní galerie U Schelů
Panská 7
17. 4. – 25. 5. Ota Janeček

Alien Ant Farm 
hlásí comeback

Chvíli už se zdálo, že tito „skejťáci“ dali 
definitivní sbohem hudební scéně a  pó-
diím. Po devíti letech však Alien Ant Farm 
ohlásili svůj comeback prostřednictvím 
své páté desky: „Always And Forever“. Při 
poslechu tohoto alba se nelze ubránit po-
citu, že kapela rezignovala na jakýkoli vý-
voj svého hudebního projevu a pokračuje 
ve  stylu, který byl „in“ tak před deseti až 
patnácti lety.
 Za dobu své existence měli Alient Ant 
Farm dva opravdu výrazné hity. Jednak to 
byla coververze písničky Michaela Jackso-
na „Smooth Criminal“ a  pak také singl 
„Movies“. Obě tyto skladby se objevily 
na  nejúspěšnějším albu kapely „Antholo-
gy“. Ostatní nahrávky této americké for-
mace upadly do zapomnění. V roce 2006 
po neúspěchu nahrávky „Up In The Attic“ 
přerušila kapela svou činnost.
 Album „Always And Forever“ lze po-
važovat za to nejlepší, co Alient Ant Farm 
kdy nahráli. Na desce je možné najít rela-
tivně velkou dávku hitů, ale protože jde 
o hudební „vykopávky“, v hitparádách asi 
zrovna nezazáří. Na  druhou stranu prvky 
rapu, „skejťácké“ uvolněnosti, elektroniky 
a  líbivých pop-punkových refrénů jsou 
opravdu svěžím zpestřením, které u  ně-
kterých dnes populárních  songů poně-
kud chybí.
 Celá nahrávka by se dala rozdělit na 2 
poloviny, z  nichž první je dozajista lepší. 
Kvalitně vybraná úvodní dvojice skladeb 
„Yellow Pages“ a „Sympatico“ spolu s vel-
mi uvolněnou písní „Sidelines“ upoutají 
nejednoho posluchače. Ne, že by snad 
byla druhá polovina alba nepovedená, ale 
nelze na ni najít takové množství opravdu 
velkých hitů. Ačkoli písně „American Pie“ 
a „Godlike“ zaujmou přinejmenším svým 
výbušným refrénem.
 Jako celek je „Always And Forever“ 
velmi kvalitním albem, které poskytne mi-
lovníkům hudby z počátku třetího milénia 
nostalgickou vzpomínku na  dřívější časy 
prostřednictvím mixu pop-punku a punk-
-rocku s  občas patrnými prvky nu-rocku. 
Pro ostatní to může být krásná „žánrová 
turistika“ do  minulosti (byť si myslím, že 
na  retro je ještě trochu brzy). Přejme ka-
pele, aby díky této desce mohla vystoupit 
ze stínu svého coveru „Smooth Criminal“, 
notně již zapadaného prachem.

Jan Jakovljevič

Plátna kinosálů 
nabídnou od  
všeho něco
Léto obvykle nebývá ideálním 
podhoubím pro filmové novin-
ky. I  přesto se ale dá najít ně-
kolik zajímavých snímků, které 
za  zmínku stojí. Většina z  nich 
se do  českých kin dostává již 
v květnu, a tak se červen, červe-
nec a srpen ponese pro filmové 
nadšence spíše ve stylu zoufalé-
ho zírání do programů kin. Nic-
méně nezoufejte. Drama, kome-
die, horor, ale i  třeba pohádka 
- od každého žánru můžete na-
jít alespoň jeden nový zajíma-
vý kousek. Kdo ví, možná i  víc. 
 Jedním z  největších trháků 
následujících týdnů, ale i  ce-
lého roku je bezpochyby sní-
mek Dítě číslo 44. Námětem 
filmu je stejnojmenný bestsel-
ler, jehož autorem je Tom Rob 
Smith. Příběh odehrávající se 
v  50. letech vypráví o  osudu 
válečného hrdiny a příslušníka 

tajné policie Lva Děmidova, 
který má takřka vše, co si může 
přát. Jeho svědomitá práce mu 
přináší výhody, o kterých si 
většina lidí v  Sovětském svazu 
může nechat jen zdát. Vše je 
v  nejlepším pořádku, dokud 
Lvovi není nařízeno, aby udal 
vlastní ženu. Ten to odmítne, 
a tak je ze dne na den poslán 
do města pod Uralem. Zde ale 
narazí na vraždu, která je až 
děsivě podobná jednomu z 
případů v Moskvě. Náhoda? Lev 
se vydává po stopě sériového 
vraha a postupně odhaluje 
další vraždy malých dětí. Jak 
ale dopadnout pachatele, 
když ve skvělém Sovětském 
svazu zkrátka není možné, aby 
někdo zabíjel? Koneckonců: 
„Vražda je výhradně kapitali-
stická nemoc,“ jak praví jeden 
z  nadřízených Lva Děmidova. 
Postavu Lva si ve  filmu zahrál 
Tom Hardy, kterému podle mě 
padne jako vyšitá, po boku své 
filmové manželky Noomi Rapa-
ce. Dalším zvučným jménem je 

pak Gary Oldman. Zfilmovaný 
román, inspirovaný sériovým 
vrahem ze 70. let Andrejem Či-
katilem, se na plátnech kin ob-
jeví v polovině května. Českého 
diváka může těšit, že se snímek 
natáčel i v České republice a vy-
stupuje v  něm několik českých 
herců, jako například Jaromír 
Nosek nebo Jana Stryková.  
 Na  zajímavou novinku se 
mohou těšit i  milovníci horo-
ru. V  květnu se do  kin dostane 
snímek s  názvem Poltergeist. 
S  novým zpracováním klasi-

ky o  rodině, jejíž poklidný ži-
vot se mění v  hrůzu, když se 
v  domě začnou dít podivné 
věci, přichází Sam Raimi. Útoky 
podivných bytostí se stupňují 
a  vrcholí v  momentě, kdy zmi-
zí i nejmladší dcera. V hlavních 
rolích Sam Rockwell, Rosema-
rie DeWitt nebo Jared Harris. 
 Pokud nemáte při letním po-
časí náladu na dramata a nervy 
drásající scény, můžete dát šanci 
nové české komedii režiséra Mi-
lana Cieslara. Film Život je život 
vypráví příběh obyčejné české 
rodiny, v  jejímž čele stojí otec 
František, který by rád provdal 
své tři dcery za schopné muže. 
Děje se ale pravý opak a  kro-
mě toho se hlava rodiny musí 
potýkat s  problémy v  manžel-
ství, jelikož se jeho manželka 
Jana zamilovala do  spisovatele 
s  lehce sebevražednými sklo-
ny. Zkrátka normální problé-
my. Hlavní role ztvárnili Ondřej 
Vetchý a Simona Stašová, což je 
samo o sobě slušným lákadlem. 
Zda bude nová česká komedie 

příjemným oživením české ki-
nematografie či naopak, o tom 
se můžete přesvědčit sami. 
 Lákavým námětem se může 
chlubit nový snímek Kidna-
pping Mr. Heineken, v  němž 
si hlavní roli střihnula herecká 
legenda Anthony Hopkins. Pří-
běh založený na  skutečných 
událostech vypráví o plánování, 
provedení a dohře únosu pivní-
ho magnáta Alfreda Heinekena, 
při kterém bylo únoscům vypla-
ceno vůbec nejvyšší výkupné 
v historii. Do českých kin by se 
snímek měl dostat v  červnu. 
 Následující týdny budou 
patřit k  těm slabším, nicméně 
pátravé oko určitě najde něko-
lik zajímavých snímků. Pokud 
ne, nezbývá nic jiného, než se 
v  červnu vypravit na  dlouho 
očekávanou pohádku Mimoni. 
Koneckonců, komu by nepři-
padala vtipná banda tupých 
žlutých stvoření, která po  tisí-
ce let prahne po  padoucho-
vi, se kterým by páchala zlo. 
                                    Jakub Bartoš

O tom, že britská televizní tvor-
ba patří v  posledních letech 
ke  špičce, snad nikdo nepo-
chybuje. Vedle provařených 
jmen jako Sherlock, Doctor 
Who nebo Luther stojí ale dva 
roky stará Utopie (Utopia) tro-
chu v  pozadí – nezaslouženě. 
 Seriál sleduje osud sku-
piny komiksových nadšenců, 
kterým se do  rukou dostane 
rukopis grafického románu Ex-
perimenty Utopie (The Utopia 
Experiments), jenž prý obsahu-
je předpovědi o pandemických 
katastrofách, kterým lidstvo 
čelilo nebo teprve čelit bude. 
Že na tom bude něco pravdy, si 
skupinka uvědomí v okamžiku, 
kdy po  nich začnou jít zabijáci 
vyslaní tajuplnou organizací 
známou jako Síť (The Network). 
Společně s  hrdiny pak postup-
ně odhalujeme farmaceutické 
spiknutí, které má potenciál 
ovlivnit životy miliard lidí po ce-

lém světě. Zda se jim ho podaří 
překazit, vám ale neprozradím. 
 Seriál je postaven na  po-
stupném rozkrývání zápletky, 
a  i  když druhá řada poněkud 
ztrácí na  dynamičnosti, pořád 
platí, že vás čeká mnoho zvra-
tů a nikdy si nemůžete být jistí, 
kdo na  čí straně vlastně stojí. 
Nejvíce Utopie ale těží ze skvěle 
napsaných a zahraných postav. 
Znuděného ajťáka Iana, zba-
bělého úředníka Dougdaleho, 
hubatou Becky, spratka Granta 
a  především paranoidního ha-
ckera Wilsona Wilsona („Chcete 
vidět můj protiatomový kryt?“) 
si musíte zamilovat, a pokud ne, 
ještě pořád tu jsou styloví zabi-
jáci Lee a Arby, kteří nemají pro-
blém udusit malé chlapečky in-
halátorem nebo vystřílet půlku 
základní školy, včetně ředitele.  
 Realističnost, se kterou je 
v  Utopii zobrazeno násilí, by 
také mohla někoho odradit. 

Podle mého názoru se ale prá-
vě díky násilí tvůrcům podařilo 
příběh, který je občas až příliš 
fantaskní, ukotvit v realitě a dát 
divákovi na  vlastní kůži poznat 
závažnost situace, ve  které se 
hrdinové ocitli. Navíc dal seri-
ál vzniknout i  jedné z  nejlep-
ších (rozuměj nejhroznějších 
a  nejvtipnějších zároveň) mu-
čících scén v  historii televize. 
 Komiksově laděná není 
jenom zápletka. Tvůrci se in-
spirovali i  při vytváření vizuál-
ní stránky seriálu a  jejich hra 
s  barvami a statickými záběry 
v  divákovi vyvolává pocit, že 
spíše než televizní seriál sleduje 
grafický román. To vše za  do-
provodu geniálního soundtrac-
ku Cristobala Tapiy de Veera. 
 Pokud jsem vás teď navna-
dila, abyste si seriál pustili, tro-
chu vám to zkazím zprávou, že 
stanice Channel 4 se rozhodla 
seriál ukončit po dvou odvysíla-

ných řadách. Co vás z následné 
deprese možná vytáhne je to, 
že americká HBO oznámila, že 
chystá remake, který bude celý 
režírovat David Fincher, pode-
psaný mj. za  nejnovější adap-
tací House of Cards. A  troufám 
si tvrdit, že tento krok se spo-
lečnosti vyplatí, protože Utopie 
kromě napínavého příběhu 
a  originálního vzhledu přichází 

také s  tématy (pokud vydržíte 
alespoň do  konce první řady), 
která se dotýkají naší budouc-
nosti na této planetě, a nutí vás 
položit si otázku, jak bych se 
zachoval já? A  pořádná dávka 
britského černého humoru při 
tom všem samozřejmě nemůže 
chybět.

Kateřina Šimková 
Foto: Channel 4

Od  začátku dubna začala Česká tele-
vize vysílat nový dokumentární seriál 
Kmeny. Celkem bylo natočeno šestnáct 
dílů, každý zaměřený na  jinou subkul-
turu. Na  úvod je důležité podotknout, 
že jednotlivé díly jsou sice založeny 
na  jednom knižním podkladu (kniha 
s názvem Kmeny od Vladimíra 518), ale 
nejsou režírovány stejným režisérem. 
Každá jednotlivá epizoda má svůj zcela 
jedinečný a autentický ráz a to proto, že 
jiný realizátor znamená jiný náhled. Za-
tímco v některých dílech je kladen důraz 
na postižení  rozdílů i mezi členy jedné 
subkultury, jinde se naopak režiséři sna-
ží představit danou specifickou skupinu 
obyvatelstva jako celek. 
 Všichni režiséři měli ke  zpracováva-
nému tématu nějakým způsobem blíz-
ko. Buďto se sami pohybovali v daném 
prostředí nebo se o ně už předtím zají-
mali v jiných projektech. Výběr lidí, kteří 
budou v  daném dílu vystupovat, byl 
zcela na nich. Vladimír 518 jim do toho 
nezasahoval. Za nejlepší (a také nejspíš 
divácky nejvděčnější) způsob zpracová-
ní považuji, když se v epizodě objeví co 
nejvíce zástupců subkultury, aby si divá-
ci dovedli správně představit její podsta-
tu. Když totiž hovoří o svém stylu života 
subjektivně více jedinců, je lehčí uvědo-

mit si, co je v  něm to podstatné, co je 
spojuje. V  tomto duchu byly natočeny 
například díly Motorkáři a Cosplay. Dalo 
by se říci, že tak byla natočena i epizo-
da Punk, ale tam se navíc realizátorka 
snažila zachytit dva absolutně rozdílné 
pohledy na punk život. V tom byl díl na-
prosto jedinečný a líbil se mi asi ze všech 
nejvíce.
 Zdařilé byly myslím, ať už méně či 
více, všechny díly. Když jsem si však 
pročítala názory na internetu, tak se mi 
zdála většina lidí spíše zklamaných, do-
konce až rozhořčených. Rozčilovali se 
nad tím, že díly jsou zmatečné, nevy-
povídají nic celkově o dané subkultuře, 
že jsou neúplné a  nedodělané. Přišlo 
mi líto, jak málo jsou někteří lidé objek-
tivní a  jak snadno vynášejí ostré soudy. 
Jelikož jeden díl má okolo dvaceti pěti 
minut, má jít spíše o  jakési nahlédnutí 
do života subkultury, o první seznáme-
ní se s ní. Nejde o  to skupinu naprosto 
obsáhnout a popsat. Kmeny jsou dílem 
mladých režisérů, a  tak se vyznačují 
značnou dávkou originality a  vysokou 
uměleckou úrovní. To by si měli diváci 
uvědomit. Když se pokusí vnímat i tuto 
stránku věci, myslím, že nebudou zkla-
máni. 

Kristýna Haiklová

„Už je to tak, jednoduše umřu. Není odvolání,“ 
jako by tato slova Smrtě, jedné z  ústředních 
postav úžasné Zeměplochy, pronesl sám její 
Stvořitel, Terry Pratchett. Jenže Pratchett, to 
nejsou jen hravé fantasy příběhy (často s velmi 
hlubokými přesahy do historie, literatury, filo-
sofie či náboženství…), ale na samém sklonku 
života, jako by se autor pokusil překročit svůj 
„stín“ a ještě na poslední chvíli pokořit novou 
metu: plnohodnotné dospělácké sci-fi. Ve své 
trilogii o  Dlouhé Zemi, kterou napsal spo-
lu se  Stephenem Baxterem, se opět pasoval 
do role Stvořitele. V příběhu už se sice nesetkáte se všemi těmi Nac mac Fígli, Ko-
berci či Gnómy, ale o zajímavá stvoření tu rozhodně nouze není (např. První osoba 
jednotného čísla). Navíc jistotou jsou tak netolkienovští elfové, kteří i v tomto no-
vém světě jsou stvoření skrz naskrz zákeřná. Starý známý a osvědčený je i příběh 
nechtěného hrdinství, hrdinství, o které se nikdo neprosil, Jošua Valienté jako by byl 
vzdáleným příbuzným Mrakoplaše. 
 Prachett a  Baxter vykreslují svět, v  němž lidstvo dostane dar: bezpočet kopií 
rodné Země, které jsou různou variantou jejího možného vývoje. Stačí vkročit a rá-
zem se stanete novodobými osadníky, osadníky nebo kolonizátory. Před vašima 
očima se rozvíjí příběh starý jako lidstvo samo. To, co je pro jedny darem, šancí žít 
ve svobodě podle vlastních spravedlivějších zásad, šancí začít jinak, lépe, v souladu 
s přírodou, je pro jiné zdrojem zisku a obohacení na úkor všeho a všech. Jsou tu 
ale ještě ti, kteří vkročovat nemohou, nemohou si dopřát plodů vkročených světů, 
jejich matička Země, Prvozemě se jim stane vězením, zůstávají tu mnohdy sami, 
opuštění blízkými, kteří odcházejí, a jejich závist a zášť doutná a sílí…
 Na Dlouhé Zemi se setkáváte s různými světy, s různými biotopy, ale i rozličnými 
způsoby života lidských společenství. V jedné vkročené osadě např. najdeme po-
tomky českých migrantů, nejsou to však ani potomci hudebníků (vždyť co Čech to 
muzikant, že), ani nešijí boty, nerežírují filmy, nesportují, ale pěstují konopí a vzpo-
mínkou na jejich rodnou vlast je konflikt s policajty při zásahu proti jejich políčku…
 Nejen obsahem, ale i  způsobem vyprávění je příběh o  Dlouhé Zemi jiný. Je 
mnohem rozmáchlejší, nehltáte ho, má řadu epizodních linií, které se proplétají, děj 
dopředu posunuje mnohem větší množství přesto detailně prokreslených postav, 
jejichž osudy pozorně sledujeme. Co však chybí příběhu na dynamice, to dohání 
v hloubce. Jako by chtěl Pratchett po sobě zanechat dílo, které si nebude jen hrát, 
dílo, které nastolí neodbytné otázky po odpovědnosti lidstva za budoucnost svou 
i rodné Země.  
 „Říkají, že je to naše vina. Lidstva. Vědců. V poslední době byly všechny lokální 
kopie Yellowstonu nestabilní, ale stalo se to jen na Prvozemi. Lidé prý ničí Zemi, 
stejně, jako jsme ničili ovzduší. Jiní říkají, že je to trest Boží. Ale není to tak, prohlásila 
zapáleně. Není to trest mého Boha! Ale jak se s tím vyrovnáme?...“

Martin Volný

Grafický román v televizi – utopie? Ano!

Náhled do života subkultur

Tohle není Zeměplocha, ale Dlouhá Země
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  BuděJOViCké dOmY:  

znáte Špitál a kostel 
Nejsvětější trojice
Zajímavé budovy neskrývá jen samot-
né historické centrum Českých Budě-
jovic. Unikáty naleznete i  mimo něj. 
A  klidně i  na  rušné třídě téměř vedle 
paneláků. Na  mysli mám bývalý špitál 
a k němu přilehlý kostel Nejsvětější Tro-
jice na Pražské třídě. Většina Budějčáků 
si při slovním spojení „U Trojice“ vybaví 
stejnojmennou ulici nebo možná au-
tobusovou zastávku, ovšem původce 
onoho pojmenování na svém místě stál 
mnohem dříve. 
 Dnes působí mezi činžáky jako rari-
ta. Připomíná to pohádku s  Krtečkem, 
kdy kolem pařezu se zvířátky postavili 
město. Nicméně v době vzniku byl špi-
tál s kostelem od středu města poměrně 
daleko, a  to asi jeden kilometr od  teh-
dejších hradeb. Podle některých archiv-
ních záznámů byl kostelík vysvěcen již 

v roce 1515, ale jeho historie může sahat 
až do 14. století.
 Středověké špitály byly ve  správě 
církve a sloužily k mnohým účelů. Nalez-
li bychom zde jak nemocné, tak i mrzáky 
nebo přestárlé a chudé lidi. Časem a dle 
potřeby se zaměření špitálů měnilo. Ten 
Českobudějovický sloužil nějakou dobu 
i  jako morová nemocnice. Jako mor se 
v té době ovšem neoznačovala jen ona 
nemoc samotná, ale i  další epidemie 
jako cholery nebo úplavice. Zachovaly 
se zmínky například o  epidemii v  roce 
1521. Během té údajně zemřelo na 3000 
lidí, což byl obrovský úbytek, když si 
uvědomíme, že České Budějovice v  té 
době měly kolem 4000 obyvatel.
 Výraznými úpravami celá stavba pro-
šla ve  druhé polovině 18. století, kdy 
bylo zároveň přistavěno nové barokní 
křídlo. V  té době také získal kostel ba-
rokní vybavení včetně oltáře s obrazem 
Nejsvětější Trojice (vyobrazení Nejsvě-
tější Trojice je společné vyobrazení Boha 
Otce s Kristem a Duchem svatým). Kos-
tel byl také vyzdoben nástěnnými mal-

bami, tématicky se opět vztahujícími 
k Nejsvětější Trojici, které maloval slavný 
jihočeský malíř František Jakub Prokyš. 
Ten svými malbami vyzdobil mimo jiné 
i letohrádek Bellarie v zámecké zahradě 
v Českém Krumlově.
 Od  těchto velkých úprav k  žádným 
jiným důležitým změnám nedošlo. Ještě 
v 19. století byl špitál izolovaný od zbyt-
ku města a  na  fotografiích z  počátku 
minulého století byste dnešní rušnou 
Pražskou třídu nepoznali. Na snímcích si 
na  prašné cestě hrají děti. Idylický ves-
nický motiv, dalo by se říci.
 Paradoxně se o  využití špitálu v  no-
vější historii moc neví. Opírat se dá jen 
o  svědectví pamětníků, kteří vzpomí-
nají, že objekt obývaly řádové sestry. 
Zřejmě šlo o  starobinec a  příbytek pro 
chudé. Bohoslužby probíhaly v  kostele 
až do  roku 1971 a  poslední obyvatelé 
se odstěhovali o  pět let později. Poté 
v  sedmdesátých letech proběhla dis-
kuze o  následném využití chátrajícího 
objektu. V  úvahu připadaly možnosti 
zařízení pobočky krajské knihovny nebo 

využití jako motelu. Z obou variant sešlo 
a v současné době probíhají rekonstruk-
ce a přípravy pro zřízení administrativní-
ho centra Územní památkové správy.
 Kdo ví, třeba bude někdy možnost 
nahlédnou do interiéru bývalého špitálu 
a nebo opět zajít do kaple na bohosluž-

by. Zatím nám musí stačit pohled zvenčí 
při čekání na  autobus. Musíme ale jen 
doufat, že se dovnitř nepodíváme při 
příležitosti nakažení epidemií, tak jak 
bývalo obvyklé v době středověku.

Kristýna Padrtová

Nevíte, kam o prázdninách? Pokud jste 
fanoušek seriálů, filmů a žánru fantasy/
sci-fi, už máte program! Letos již po dva-
cáté se v  Chotěboři uskuteční Festival 
Fantazie, a to od 1. do 12. července. 
 Festival Fantazie, nebo také FFko, je 
největší českou obdobou takzvaného 
conu. Co je to con? Con, od anglického 
slova convention, je setkání fanouš-
ků určitého seriálu, filmu nebo knihy. 
V  USA je například nejvíce známý Co-
mic-con, kam jezdí i  největší filmové 
hvězdy. Ředitelem českého FFka je Vác-
lav Pravda, který každý rok vyhrožuje, že 
jde o poslední ročník. Přesto to s námi 
přetrpěl již dvacet let. 
 A  jak to vypadá na  takovém conu? 
Program je různorodý a téměř každý si 
najde to svoje. Každý den se konají ur-
čité programové linie a  při nich před-
nášky, workshopy atd. A pokud se na to 
zrovna necítíte, můžete jít na promítání 
seriálu, nebo dokonce do kina na nějaký 
nový film. Chcete si najít nové kamará-

dy? Běžte do herní místnosti a seznam-
te se při deskovkách. Nebaví vás sedět 
celý den vevnitř? Zamiřte na MoveCon 
a naučte se nějaký dobový tanec nebo 
například střelbu z luku. A pokud máte 
hodně peněz, zamiřte do  takzvaných 
fan shopů, kde si můžete koupit seriálo-
vá trička, knihy, filmové předměty aj.
 Co vás jako nováčky může zarazit 
a  co je potřeba vědět? Svůj první con 
jsem absolvovala ve čtrnácti a první věc, 
která mě zarazila, byly cosplaye. Ptáte 
se, co je to cosplay? Costume role play, 
neboli cosplay je, když se člověk převle-
če do  kostýmu nějaké postavy a  často 
se i jako ta postava chová. Na takovém 
conu jich spatříte stovky. Od  cosplayů 
Harryho Pottera po  cosplaye My Little 
Pony. Další důležitý postřeh je, že nezá-
leží na  tom, kolik peněz s  sebou máte, 
vždycky utratíte všechno. Po  několika 
dnech totiž zjistíte, že přežíváte na lev-
ných FF toustech (neboli toufftech) 
a  zbytek peněz jste utratili za  plakáty, 

knížky a  trička. Také nepočítejte s  tím, 
že se vyspíte. Pokud si nechcete při-
platit za postel někde v hotelu na dru-
hém konci města, budete muset přežít 
ve spacáku na zemi ve třídě spolu s dal-
šími dvaceti lidmi. Není to tak zlé, nako-
nec je tam celkem zábava, jen nepočí-
tejte, že se do  postele dostanete dřív 
než ve dvě ráno. 
 Na FFko jezdí mimo českých fanta-
sy/scifi spisovatelů (Františka Vrbenská, 
Jiří W. Procházka, Jan Kotouč…) i  za-
hraniční hosté. Letos se můžeme těšit 
na  francouzského výtvarníka Philippa 
Coriata, kanadského herce ze Stargate: 
Atlantis Paula McGilliona a  kanadsko-
-českého herce také ze Stargate: Atlan-
tis Davida Nykla.
 Vše to zní velmi šíleně, ale pokud 
jste si jisti, že máte stejnou diagnózu, 
určitě  mezi takové šílence zapadnete. 
Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči. Uvi-
díme se v Chotěboři.
 Aneta Brašničková

Rádi byste si přiblížili francouzštinu ně-
jakým seriálem? Nemáte čas u  epizod 
vysedávat hodiny? Chcete se u  seriálu 
dobře bavit? V  tom případě je Le Visi-
teur du Futur přesně pro vás. 
 Z  názvu, který bychom přeložili 
do  češtiny jako Návštěvník z  Budouc-
nosti, již celkem vyplývá, o co v příběhu 
půjde. V první sérii se příběh točí hlav-
ně kolem Rapha, pařížského studenta, 
který nemá nijak zvlášť zajímavý život. 
Ve  skutečnosti je velmi líný a  často se 
poflakuje se svými kamarády v  parku. 
Tuto jeho idylku začne ale neustále na-
rušovat Visiteur, který se vždy zničeho-
nic objeví a začne dramaticky vyprávět, 
proč by Raph neměl dělat, co právě dělá 
(nebo spíš nedělá), jelikož jeho činy mají 
masivní dopad na  budoucnost a  mo-
hou vyústit až ve  zničení Paříže v  roce 
2075 nebo například v  kanibalismus. 
Rapha samozřejmě tato opakující se 
invaze do jeho poklidného života otra-
vuje, ale nemůže s tím nic dělat. Sám Vi-
siteur mu ani nechce prozradit, proč na-
vštěvuje stále jen jeho. Raph najde klid 
až ve chvíli, kdy Visiteura odvede časová 
policie, ale to jen dočasně. Příběh se pak 

více a více zamotává.
 Seriál má celkem čtyři série, posled-
ní vyšla minulý rok. Epizody jsou velmi 
krátké, v  první sérii mají něco kolem 
dvou až pěti minut, postupně se díly 
prodlužují. Seriál vznikl v  roce 2009. 
Nápad se zrodil v  hlavě mladého reži-
séra Françoisa Descraquese. Chtěl spo-
jit komedii a žánr science fiction. Jenže 
jak udělat science fiction, když nemáte 
moc financí k  dispozici? Je to jedno-
duché, vložíte postavu z  budoucnosti 
do naší přítomnosti. A sci-fi je na světě. 
Teď ještě sehnat herce, aby nestáli maj-
lant. Roli Visiteura svěřil François svému 
dlouholetému příteli, studentu herectví 
Florentu Dorinovi. Do role Ralpha pak 
obsadil vlastního bratra Raphaëla. Se-

riál tedy začal jako takzvaný web seriál 
a  na  první sérii je nedostatek financí 
i  vidět. Točí se totiž pouze v  jednom 
parku nebo v jednom bytě. Co ale chybí 
na efektech, doplní prvotřídní vtipy. Se-
riál proto brzy začínal získávat na popu-
laritě a od třetí série byl i sponzorován. 
Dokonce ho uvedla do  programu i  TV 
Nolife. 
 Celý seriál je doprovázen písnička-
mi od Florenta Dorina, který není nada-
ný jen v  herectví, ale i  ve  zpěvu. Dnes 
můžete všechny epizody zhlédnout 
na  youtube, kde je najdete i  s  anglic-
kými titulky. A  pokud si seriál oblíbíte, 
můžete si koupit komiks, knihy nebo 
stolní hru. Chybí už jen umělohmotné 
postavičky...                   Aneta Brašničková

U  příležitosti 400. výročí vydání Dona 
Quijota navštívil Biskupské gymnázi-
um velvyslanec Španělského království 
J.E. Pedro Calvo-Sotelo Ibaňez Martín. 
Během své asi hodinové přednášky 
představil studentům bilingvní sekce 
Španělsko z trochu netradičního pohle-
du. Využil ke  svému povídání bohatou 
škálu webových stránek, které mohou 
sloužit jako praktická pomůcka i v běž-
ném životě. 
 „Když jsem byl studentem, tak veš-
keré informace byly na  papíře a  jejich 
sehnání bylo o  poznání těžší. Dnes už 
stačí jen párkrát kliknout na  počítači 
a víte vše, co potřebujete,“ poznamenal 
velvyslanec. 
 Řeč byla nejen o významu turismu 
pro ekonomiku, ale i  o  využívání moře 
a pobřeží pro obchod. Na závěr besedy 
dostali studenti prostor pro dotazy. Ptali 

na nadměrnou imigraci z afrických zemí 
anebo na zlepšení vztahů s Kubou. 
 Po  debatě se studenty se velvysla-
nec odebral na  Jihočeskou univerzitu, 
kde zahájil sérii přednášek o hispanisti-
ce. 
 Vít Zavázal

Foto: Martin Volný

Divadelní skupina Ratas z bilingvní sek-
ce Biskupského gymnázia se účastnila 
Národního festivalu divadla ve  španěl-
štině v Ostravě. V letošním roce toto di-
vadelní uskupení reprezentovalo svou 
školu hrou Pros y contras (Pro a  proti) 
od  španělského autora Tahicheho Ro-
drígueze Hernándeze. 
 „Jedná se o tragikomedii popisující 
nešťastný život zkrachovalého a  opuš-
těného pracovníka velké firmy. Zprvu 
je protagonista přesvědčen, že musí 
ukončit svůj život, ale v průběhu hry vý-
voj událostí změní jeho pohled na svět,“ 
představil hru člen souboru Vít Zavázal. 
Jako již tradičně tento festival byl výji-
mečný svou atmosférou. „Je to pro nás 
vždy nezapomenutelný zážitek. Potká-

váme se tu s přáteli a zároveň poznává-
me nové lidi,“ doplnil Vít Zavázal.
Tento rok herci z  Ratas mohli odjíždět 
maximálně spokojení, protože je publi-
kum za jejich výkon odměnilo dlouhým 
potleskem ve stoje.

Veronika Šmídová

Pojďme se ohlédnout za dny Frankofo-
nie, které se konaly ve Francouzské ali-
anci Jižní Čechy. Stály za to. Pořadatelé 
nám naservírovali přednášku o  švýcar-
ské literatuře, marocký večer a spoustu 
workshopů. 
 Jedním z bodů programu byl 
i detektivní večer a autorské čtení textů 
Vincenta Remèdeho, doprovázené hrou 
na  klavír. Večer se konal v  kavárně Au 
Chat Noir a provázela ho velmi příjem-
ná atmosféra. Ve  čtení textů se střídali 
autor Vincent Remède a  ředitel Fran-
couzské aliance Jižní Čechy Jean-Be-
noit Foucart. Po  recitaci francouzských 
textů jsme se dočkali i českého překla-
du. Na  konci večera se předávali ceny 
z předchozího workshopu psaní.

Aneta Brašničková

festival fantazie 2015

Le  ViSiteur  du  futur

Se studenty besedoval španělský velvyslanec

ÚSPěŠNé feStiVaLOVé PrO a PrOti

Zabili jsme kočku
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„Bílým šátkem mává,/ kdo se loučí,/ ka-
ždého dne  se něco končí,/ něco krás-
ného se končí…“ Tyto Seifertovy verše 
mi vytanou na mysli, když nastane opět 
po roce období, kde se z mých studen-
tů složením zkoušky dospělosti stanou 
naši absolventi. A  zatímco pro někoho 
je květen měsícem lásky či majále-
sovského bujarého veselí, jiný oslavil 
svátkem práci, někdo vzpomenul obětí 
osvobození a další si připomněl význam 
založení EU… pro mě je každoročně 
měsícem loučení. Loučení s těmi, jejichž 
kroky jsem sledoval dlouhá léta a vyrůs-

tali před mýma očima – a to nejen fyzic-
ky, ale i duchovně. Naše škola jim byla 
místem prožitků mnohých radostí i not-
né dávky strastí. Snad to první převážilo, 
snad si jednou rádi vzpomenou… 
 Ale dost sentimentu. „Šetři slzy…“ 
veršuje Seifert a dodává: „každého dne 
se něco počíná,/ něco překrásného 
se počíná.“ Nelze tedy než popřát, aby 
cesta, kterou jste si vybrali, vás vedla 
tím správným směrem a přinášela vám 
nové a  nové výzvy. A  až se zas jednou 
potkáme – třeba na  maturáku, obvyk-
lém místě pro setkávání s absolventy – 
potykáme a  já se dozvím, jak dlouhou 
cestu od toho prvního krůčku k dospě-
losti jste za tu dobu stačili ujít. 
 Ale nebyl bych to já, kdybych zá-
věrem nevzpomněl i  veršů Nezvala, 
a proto mu přenechám poslední slovo: 
„Sbohem a kdybychom se nikdy nese-
tkali / bylo to překrásné a  bylo toho 
dost.“:)

Martin Volný
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Navěky zvěčněni 
v duplikátech
Říká se, že v posledních několika letech 
pomalu ale jistě začínáme žít čím dál tím 
více mimo realitu než v ní. Svůj život roz-
dělujeme na dvě poloviny (někdo i jednu 
a tři čtvrtiny, někdo snad i jednu a devět 
desetin.) Na život reálný a nereálný, virtu-
ální. Již to však není fikční svět literatury, 
jak tomu snad bylo doposud (rozumějte 
ještě před dvěma dekádami), ale fikční 
svět „onlajnu“, v  němž si vytváříme své 
avatáry. Ne zrovna ty modré s kočičíma 
ušima (i když i takoví se jistě najdou), ale 
jednoduše svá lepší já. Svá fiktivní lepší 
já, která jsou neustále zaneprázdněna 
vylepšováním svého vlastního obrazu, 
zatímco v opravdovém životě tvrdne já 
pořád to stejné.
 Namítnete mi, že však už F. X. Šalda 
ve  své jen několik desítek stran dlouhé 
eseji z roku 1928 O tak zvané nesmrtelnosti 
díla básnického píše: „Jest v tom cosi pod-

statně lidského, že člověk touží žíti živo-
tem několikerým, životem znásobeným. 
Nespokojuje se s životem skutečným, kte-
rý má a žije v sobě a ve své vlastní bytos-
ti: chce žíti v představách jiných životem 
obrazným a snaží se proto zdáti se jiným, 
než jest.“ A neméně zajímavě o kousek dál 
pokračuje: „Vším svým úsilím tvoří ze sebe 
duplikáty a triplikáty, bytosti fiktivné, kte-
ré by nejraději odpoutal od svého života 
skutečného a jimž by rád dal žíti životem 
samostatným v  obraznosti jiných lidí. To 
souvisí přímo s  jeho touhou po  přežití. 
Soudí, že tím spíše přežije svůj skutečný 
život, rozmnoží-li se co nejvíce, vytvoří-li 
o sobě co nejvíce fikcí. Lidé upírají všech-
ny své síly k tomu, aby vytvářeli a živili tyto 
fantomy; jim přikládají větší váhu a cenu 
než svému životu skutečnému; je napá-
její svou krví.“ Vytvářet své kopie a kopie 
kopií tedy vůbec není nic nepřirozeného 
či nového. Je to prastará touha po přežití, 
budete mi zas a znova namítat. Jenže…
 Jenže oproti době F. X. Šaldy a vlastně 
oproti době relativně nedávné se něco 

podstatného změnilo. Naše avatáry už ne-
promítáme do knih. Přestáváme číst. Aby-
chom si rozuměli: číst literaturu. Krásnou 
literaturu (a  tou kuchařky ať už větších, 
či menších diletantů bezesporu nejsou). 
Nahrazujeme ji tzv. novými médii. Slyšeli 
jste už, že Američané odhadují potřeb-
nou kapacitu věznic podle výsledků testů 
čtenářské gramotnosti deseti- a jedenác-
tiletých školou povinných? Patnáct let 
dopředu se to prý podle jednoduchých 
algoritmů dá vypočítat i s relativně vyso-
kou přesností. Ve Státech na tom údajně 
stojí celý vězeňský průmysl. V  literatuře 
si totiž můžeme vyzkoušet všechno. Pře-
devším pak vnímat realitu očima někoho 
jiného. A  to je obrovská zkušenost. Zku-
šenost, kterou nám nic jiného (alespoň 
tedy prozatím) nemůže zprostředkovat. 
Zkušenost, která nás (ač to bude znít jako 
strašlivé klišé) dělá lepšími lidmi. Schvál-
ně, kolikrát jste už dneska čekli Facebook 
jen proto, abyste zjistili, že svět funguje 
i  bez vás? Kolik fotek na  Instagram jste 
nahráli za poslední týden? A už jste pře-

četli alespoň jednu z těch knih, co jste si 
přinesli z festivalu Literatura žije!?
 Když totiž F. X. Šalda tenkrát napsal 
„Každý z nás, kdo sedá před fotografickou 
desku, má tak trochu dojem, že bojuje 
pod jakýmisi Pyramidami budoucnosti, 
odkud celé věky lidské, ne minulé, nýbrž 
příští, na  něho nyní hledí. A  proto tropí 
všelicos, jen ne nic běžného, přirozeného, 
obvyklého: nadýmá hruď, strojí vrásky, 
kaboní obočí, vraští čelo, mračí se nebo 
třeští oči, simuluje buď velký myslitelský 
intelekt nebo nezhojitelnou vznešenost 
duše nebo mocnou, světy rozrážející vůli; 
hraje si buď na  velkého vojevůdce nebo 
vynálezce nebo státníka nebo básníka.” 
netušil, jak prorocky v  dnešní době plné 
selfie z  D1 jeho slova vyzní. Takovou fo-
tografickou deskou se totiž stala i  nová 
média. 
 Navěky zvěčněni v  archivech Face-
booku a  NSA přestáváme vnímat pří-
tomnost takovou, jaká je. Stáčíme totiž 
své pohledy na realitu zreprodukovanou 
na displejích mobilních telefonů. Přítom-

nost patřičně zkreslenou nejen nějakou 
nekvalitní čočkou 5 megapixelového mo-
bilního fotoaparátu, ale i příšerně kýčovi-
tým filtrem, dodatečně upravenou expo-
zicí a  zvýšeným kontrastem. A  tak jako 
se naše vnímání reality odehrává v ome-
zeném výseku 16:9 (který se čas od času 
mění v  titěrnou klíčovou dírku, přes niž 
tajně sledujeme svých 486 – moment, teď 
už tedy čtyři sta osmdesát sedm přátel), 
tak se přímo úměrně omezuje i  doba, 
po niž jsme schopni, či snad ochotni udr-
žet svou pozornost. Několika set stránko-
vý Dostojevského Zločin a trest nahrazuje 
tweet se zprávou o  stovkách utonulých 
Libyjců, jenž ve  sto šedesáti znacích ne-
opomene zdůraznit, že třetinu z  nich 
tvořily ženy a děti. 
Žijeme v době vy-
mknuté z  kloubů. 
A  nemáme žádný 
duplikát ani tripli-
kát, který by na je-
jím tepu držel prst.

Petr Kuthan

 POSLEDNÍ SLOVO 

Vedneměsíčník 
vychází za podpory: 

literární kavárny

a Biskupského gymnázia.

Jaro 2015
Vítr voní po letním dešti a ulice se mění 
ve  žlutavé květinářství, kde se petr-
klíče sklánějí až k  nohám pampelišek. 
Návštěvnice se tiše rozhlížejí, obracejí 
ty velké květy v  prstech a  se sukněmi 
od  pylu se vracejí domů. Jak opojná 
je rozkoš jarního dne! Jeden má chuť 
se na  cestě do  školy posadit v  parku 
na trávník a počítat stébla trávy, berušky 
s harmoniemi, holuby sedající na dlaž-
bu a to vše najednou. Místo slunečníku 
hned stačí topoly a místo svačiny jejich 
těžká sladká vůně. Už během dopoled-
ne je člověk jarem plně nasycen.
 Jak se zdá vše snadné, když si člověk 
může libovat v  takové kráse! Třpytivé 
louže podél kamenných obrubníků jsou 
snad jedinou starostí na cestě - ba i  ty 
mokré boty by dnes vyschly poněkud 
lehčeji. Ne! Počkej! Stůj! Zase jeden dob-
rák, co neumí řídit… Louže se rázem 

přemístila na můj šat. Tak - teď se slunce 
snaž.  A  kde jsem to… ano. Jak je vše 
jednoduché, až směšně primitivní, když 
se vám ta vůně mokré trávy dostane až 
pod nos. Najednou má vše své logické 
vysvětlení, nikdo se přece nemusí hned 
hněvat. A přijít jednou na přednášku se 
zpožděním snad nevadí. 
 A to poetické bloudění uličkami Pra-
hy! Snad každý kámen dlažby na  Sta-
rém městě tu prožil svůj tichý příběh. 
A  že by mnohý mohl závidět ten úhel 
pohledu! Ne nadhled, ale pohled - to 
je to, co dnešnímu člověku schází! Jak 
prosté. Bylo-li by možné otevřít ta těž-
kopádná kamenná ústa, stačilo by se 
už jen zeptat. Kdo šlápl na tebe? Která 
báseň se asi zrodila v  hlavě básníkově, 
když tě míjel? A co asi řekl Kafka potom, 
co o tebe poprvé zakopl? 
 Do  prkna! Přednášku už nestihnu 
– kdo by to byl řekl do těch staroměst-
ských uliček, že je jich tak mnoho. A ta 

podoba! Jako malované, to ano, ale kdo 
to stavěl? Nevím, ale nemyslel na jaksi… 
praktičnost a schůdnost. Dlažba se spíše 
plete pod nohy, než aby jednoho vedla 
– ale co. Člověk si musí říct, že ty nebo-
hé kameny byly kladeny s láskou k věci 
a řemeslu! To se pak jde hned lépe. 
 Lépe by se šlo, kdyby člověk vě-
děl kudy. Proboha! Může být něco tak 
stejné? Jestliže ano, tak tyto ulice jsou 
jedny z nejstejnějších. Ptám se na cestu 
anglicky – každý hned nemusí vědět, 
že student nezná vlastní hlavní město. 
Bohužel, jsou to jen turisté… Excuse 
me? You say it´s just around the corner? 
Thank you. Jak to k čertu mohli vědět? 
Vypadají, že právě přijeli z  letiště – do-
konce s sebou mají kufry. Ale budiž, ro-
zumný člověk si přece nechá poradit.
Tak to by už stačilo! Obcházím to tu už 
potřetí a „around the corner“ nikam ne-
vede! Šlapu do  louže. Rusky na  protěj-
ším břehu ulice se mi smějí. Ba přímo 

vysmívají, nechutně hýkají a  ukazují 
na  mé mokré boty. Touhle dobou už 
končí přednáška. Možná měli dát před-
nášku spíš někomu, kdo to tady celé po-
stavil. Raději oslovuji Pražana:
 „Dobrý den.“
 „Dobrej.“
 „Prosím Vás, jak se dostanu ven?“
 „Jak ven? Stojíte venku.“
 „Ven z Prahy.“
 „To nevím, tam vám asi metro 
 nepojede.“
 Jak opojná je rozkoš jarního podve-
čera. Nebe se rdí a sladkou vůní se pro-
plíží večerní vánek. Zpěv ptáků utichá. 
Je načase vrátit se na  koleje. Bloudím 
však ještě myšlen-
kou těmi ulicemi, 
jež se krok po kro-
ku mění v  lučiny 
a  lesy. Díky jarní 
shovívavosti.
Markéta Dadáková

„Lidstvo musí války ukončit, jinak války 
ukončí lidstvo.“ Padesát čtyři let uplynu-
lo od  doby, co tato slova zazněla z  úst 
amerického prezidenta Johna Fitzgeralda 
Kennedyho. A  je tomu již sedmdesát let, 
co lidstvo ukončilo dosud nejhorší váleč-
ný konflikt ve svých dějinách. Ukončilo ho 
prostřednictvím vojsk spojeneckých a také 
vojsk Sovětského svazu. A stejným dvěma 
armádám vděčíme dnes za  to, že tehdejší 
Československo bylo osvobozeno od nad-
vlády nacistické Třetí říše. Nebo tomu tak 
není? 
 Role „sovětské armády-osvoboditelky“ 
není jednoznačná. Byla to totiž armáda, 
která nás skutečně zbavila nacistů, avšak 
svobodu do naší země nepřinesla. SSSR si 
poměrně záhy udělal z  naší země podro-
bený satelit a  navíc se v  roce 1968 sovět-
ská armáda vrátila, tentokráte nikoli jako 
„osvoboditelka“, ale jako okupantka. 
 O  budoucnosti naší země, ale i  dalších 
států střední a východní Evropy však bylo 
rozhodnuto dávno před tím, než padly 
poslední výstřely. Evropu rozdělila demar-
kační linie, oddělující zóny vlivu západních 
a sovětských vojenských sil. 
 Tato demarkační čára poté přežila i ko-
nec následné studené války. Existuje proto 
dodnes. Přemýšlíte kde? Přece v  myslích 
nás všech. Jako tehdy i dnes rozděluje, a to 
nejen vzhledem k  minulosti, tedy otázce 
role „osvoboditelů“, nýbrž také vzhledem 
k aktuálnímu dění, tedy válce rozdmýcha-
né putinovským Ruskem na východě Ukra-
jiny. Střetávají se zde neustále dva pohle-
dy, ten spíše proamerický či prozápadní, 
chcete-li, a  ten spíše proruský. V  jakém 
poměru jsou, se názorně ukázalo při to-
lik medializovaném dubnovém průjezdu 
amerických rangerů. I přes všechny možné 
protesty různých kremlofilních jedinců zů-
stalo jen u  zoufalých proklamací, naopak 

trasu konvoje lemovali pozitivně naladění 
občané, kteří dávali jasně najevo, že Velký 
bratr z východu už nad námi nemá moc, že 
patříme na Západ.
 Určitý obrázek si člověk udělá i  podle 
toho, jak se v naší zemi osvobození připo-
míná. Nejhlasitěji slyšíte o akcích, které se 
pořádaly v západních Čechách, především 
v  Plzni. Tamní osvoboditele, především 
Američany a  Belgičany, si lidé uchovali 
v  živé paměti, navzdory tomu, že čtyřicet 
let se komunistická propaganda snažila ja-
koukoli vzpomínku na ně vymýtit. 
 Je velmi smutné, že právě dnes, kdy si 
připomínáme konec válečné konfrontace, 
která málem zničila evropský kontinent, 
stojíme na  prahu dalšího konfliktu, který 
opět polarizuje svět. A je neuvěřitelnou dr-
zostí, že člověk, který flagrantně porušuje 
mezinárodní právo a záměrně destabilizu-
je cizí zemi (a dokonce anektoval část její-
ho území), teď organizuje v Moskvě oslavy 
na počest míru.
 Co však nemohu pochopit, je, že 
po všem, čím jsme si prošli v minulém sto-
letí, si stále neumíme vzít slova JFK z úvo-
du tohoto článku k  srdci. Svět si již prošel 
dvěma světovými válkami, stál na  pokraji 
jaderného konfliktu, vše ustál. Ale tak to už 
napříště být nemusí. Napříště už možná ne-
budou žádná území, která by šla osvobodit. 
 Oslavme tedy výročí vítězství a  připo-
meňme si, jak trnitá cesta k němu vedla.   
Někteří z nás to udělali v Praze, jiní v Plzni či 
v dalších našich obcích a městech, jiní pro 
změnu plánovali 
oslavy ve „vybrané“ 
společnosti seve-
rokorejského dik-
tátora. Alespoň že 
od toho se nakonec 
upustilo. 

Jaroslav Ženíšek

  Jsme Čechy 
  jen 
  na mistrovství?

Rok se s rokem sešel a opět přišlo mis-
trovství světa v  ledním hokeji, které se 
však po po 11 letech koná znovu u nás, 
konrétně v Praze a v Ostravě. Jako kaž-
dý rok se v  souvislosti s  touto událostí 
„vyrojilo“ až neskutečně velké množ-
ství příslušníků jedné skupiny, která má 
po celý rok jisté problémy se sebeiden-
tifikací. Ano, řeč je o  Češích, což už asi 
nikoho ani nepřekvapuje.
 Ale není to jenom hokej. I  ostatní 
sporty vyvolávají záchvaty velmi na-
kažlivého „češství“. Zkuste se někoho 
zeptat během období bez nějaké větší 
sportovní akce s českou účastí, jestli je 
Čech, ba dokonce jestli je na  to pyšný. 
Odpovědi by dozajista byly různé, ale 
na opravdu přesvědčeného Čecha bys-
te narazili jen velmi zřídka.
 Jiná je situace během šampionátů či 
jiných turnajů, tedy v období, kdy oby-
vatelé naší zemičky vystavují svou ná-
rodnost tak okatě na obdiv celému svě-
tu. Všichni nabalení do dresů národního 
týmu, na krku šálu a v ruce nebo na autě 
vlajku (barvu trikolory má snad i spodní 
prádlo). Takoví lidé chodí na  stadióny, 
kde si zakřičí a zaskáčou na již zlidově-
lý pokřik „Kdo neskáče, není Čech“, při-
čemž si svou náladu vylepšují nejedním 
žejdlíkem zlatavého moku, v jehož spo-
třebě jsme dosáhli světového prvenství.
 Turnaj však končí a  věřte mi, nebo 
ne, s  „vlasteneckými náladami“ bude 
útrum. Z  nejzarytějších „Čechů“ se sta-
nou opět největší švejkující skeptici, 
kteří rozumí v  hospodě u  piva všem 
oblastem – tu zhodnotí politiku, tu eko-
nomiku nebo poklábosí o lidských prá-
vech. Ale po každé rozepři se shodnou, 
žije se nám špatně!
 V takovém stavu lidé čekají na další 
mistrovství. Může to připomínat jaké-
si zakuklení, které je vlastní některým 
členům říše živočišné v době nebezpe-
čí. A  pak znovu ta samá písnička: „Kdo 
neskáče, není Čech.“ A co vy, také hned 
skáčete, když se 
zahraje na národ-
ní notu?

Jan Jakovljevič

70: minulost, nebo lekce pro současnost?


