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Drazí čtenáři,

jakožto zodpovědný a pracovitý šéfredaktor jsem den po uzávěrce tohoto čísla zba-

běle utekl na pár dní do Tater. Ano, tak lehké to bylo. Na hřebenech hor jsem si poty-

kal s nachlazením, vnímal úžasnou atmosféru Malých Fater a s příchodem nového 

školního roku bych přál to samé i vám. Samozřejmě si ze Slovenska nemusíte vozit 

ucpaný nos, ale zkuste svůj studentský život proložit co největší porcí nových zážitků 

a zkušeností, kterých se vám nabízí nespočet. Stačí se jen pořádně rozhlédnout. Dou-

fám, že vaše vědomosti nepřevýší vaše zkušenosti a že svůj čas naplníte činnostmi, 

které vám nepřinesou jen papír s jedničkami, ale obohatí vás jako člověka. V součas-

né době to totiž může být mnohem důležitější, než se zdá. 

            Dost ale bylo mouder. Užívejte si kouzel podzimu a zkuste si je zpříjemnit novým 

Vedneměsíčníkem, který vás pozve na lákavé kulturní akce, ale představí i zajíma-

vé osobnosti. Prostě trocha inspirace od  lidí, kteří se nebáli chytit život za  pačesy, 

případně udělat něco pro druhé. Kromě toho jsme si pro vás připravili několik lite-

rárních, hudebních a filmových tipů doplněných o nespočet zajímavostí. Věřím, že si 

každý z vás najde v novém čísle „to svoje“ Příjemné čtení!
Jakub Bartoš, šéfredaktor

Podchod k Vítěznému sloupu v Berlíně, Foto: Kristýna Padrtová

Osiřelé prostory bývalé továrny Sfinx 
12. listopadu znovu ožijí projektem 
PechaKucha. Nápad představit ve-
řejnosti ty největší mozky a  umělce 
z  rozličných oborů od  architektury, 
přes design, grafiku, film či muziku... se 
zrodil v roce 2003 v Tokiu a za tu dobu 
se rozšířil po  ce-
lém světě. A proč 
takový úspěch? 
Protože nenabízí 
rozvleklé a  by-
tostně nudné 
přednášky, ale 
jen to nejdůleži-
tější a  nejnápa-
ditější. Každý od-
borník, teoretik či 
umělec má totiž na  prezentaci jen 20 
slidů a u jednoho z nich se může zdržet 
20 vteřin a  pak: další prosím... Odtud 
také název, PechaKucha je japonským 
výrazem pro zvuk konverzace. 
 Za  cestou PechaKucha až do  jiho-
české metropole stojí parta aktivních 
lidí. „Prvotním impulzem byla schůz-
ka, kde se potkala řada lidí z  Českých 
Budějovic a  pod taktovkou Ondřeje 
Kobzy a Jakuba Holzera jsme diskuto-
vali o věcech, které nám v Budějovicích 
chybí nebo bychom je chtěli zlepšit. 
Ve  chvíli, když došlo na  PechaKucha 
Night a otázku, kdo to zkusí, byli jsme 
s  Eliškou Štěpánovou jednoduše dvě 
ruce ve  vzduchu a  tím to všechno za-
čalo,“ vysvětluje jeden z  organizátorů 
Vladimír Dolejšek. 
 V Jihočeském kraji má PechaKucha 
zatím primát. „Na jihu jsme zatím první 
město, které se rozhodlo akci pořádat, 
ale celkově se v České republice koná 

tato akce v několika městech a to jed-
nak v těch větších, jako je Praha, Brno, 
Ostrava, Plzeň, ale i  v  těch menších, 
jako je Ústí nad Labem, Mariánské Láz-
ně,“ přibližuje Vladimír Dolejšek, jak 
PKN u nás zakořenila.
 Program je stále živý a  s  některý-

mi účastníky se 
dosud jedná. 
„Snad se nic ne-
stane, když vy-
pustím do  světa 
informaci, že 
lidé uvidí něco 
z  výtvarné tvor-
by, architektury, 
umění tetování, 
módního návr-

hářství, ale i  vědy či fungování státu’,“ 
poodkryl část programu Vladimír Do-
lejšek. 
 Na programu ale není jen samotné 
vystoupení velkých osobností svých 
oborů, následovat bude afterparty. Ná-
vštěvníci se mohou bavit sami, nebo 
se pobavit třeba s některým z účinku-
jících.
 Na  akci se těší i  student Matěj Ja-
kubec: „Celá akce je fenoménem sou-
časné kultury a spíš než velkolepý start 
očekáváme progres do  budoucnosti. 
Nejde o to, abychom zorganizovali ma-
sovou akci, ale spíš chceme lidi naučit 
chodit na akce pravidelně.“
 Vstupenky na  PechaKucha Night 
se budou prodávat s  největší prav-
děpodobností přes CBsystém a  bu-
dou k dispozici i ve vybraných barech 
a  kavárnách. Další informace budou 
na facebooku a webovkách.

Martin Volný

PechaKucha ukuchtí 
nejeden výživný pokrm pro duši

Osmnáct let zůstával interiér klubu K2 
téměř neměnný. Jistě si vybavíte nízko 
posazené pódium, bar na  protější stra-
ně anebo automobil odstavený u stěny. 
Těmto dnům je ovšem od  září konec. 
„Kádvojka“, sídlící vedle plovárny na So-
kolském ostrově, přes letní prázdniny 
prošla radikální rekonstrukcí. 
 Přestože dosavadní vzhled měl své 
kouzlo a dokázal navodit ideální atmo-
sféru při koncertech, byla rekonstrukce 
velice potřebná. „Opravy byly po  osm-
nácti letech provozu zkrátka nezbytné. 
Každý klub vyžaduje po  takové dlouhé 
době rekonstrukci,“ vysvětlil jeden z ma-
jitelů Lukáš Michal.
 Opravy započaly 26. června tohoto 
roku. Nebylo potřeba všemožných sta-
vebních firem, téměř všechnu fyzickou 
práci zastali sami majitelé s  užší skupi-
nou spolupracovníků, většinou přátel. 
A stihli toho opravdu mnoho. Předělání 
se dočkal kompletně celý interiér včet-
ně osvětlení a zvuku. Místa k sezení byla 
nově uspořádána stejně jako bar, který 
zvětšený stojí naproti vchodu. Koncerty 
a veškerá hudební vystoupení se stanou 
ještě osobnějšími, díky možnosti přístu-
pu k pódiu nejen zepředu, ale nově i ze 
stran. Vystupující budou stát doslova 
na dosah vaší ruky.
 Možná nejzajímavější novinkou je 
zvukový systém zajištěný německým 
prodejcem D&B Audiotechnik. S klidem 
a bez nadsázky můžeme říci, že K2 s tím-
to audiosystémem dosahuje nejkvalit-
nějšího zvuku v jižních Čechách.
Obnovená „Kádvojka“ má již za  sebou 
i  slavnostní znovuotevření, které se ko-
nalo v pátek 11. září. Od sedmé hodiny 
večerní probíhal venkovní program, 
o který se postaralo například bubenic-
ké uskupení Wild Sticks, „bikeři“ se svojí 
BMX exhibicí nebo také Milda Zoubek, 
akrobat na  motocyklu. Nejeden z  pří-
tomných poté bedlivě sledoval poledan-
ce vystoupení Lucie Šimkové. Příjemnou 
večerní atmosféru u nasvíceného klubu 

doplňoval svým setem DJ Ramel. 
 Od  půl deváté byl otevřen i  vnitřní 
prostor zrekonstruované K2. Přestože 
se klub po chvíli naplnil bavícími se lid-
mi k prasknutí, před vchodem stál ještě 
přibližně dvacetimetrový zástup nedo-
čkavců těšících se, až někdo vyjde ven 
a  oni ho budou moci vystřídat. Tento 
obraz vydržel do neuvěřitelné třetí hodi-
ny ranní. Až poté lidí postupně ubývalo. 
„Jsem překvapený, že se při tak vysoké 
návštěvnosti nic nezničilo a  vše pro-
běhlo bez sebemenších problémů. To si 
zaslouží poděkování,“ usmíval se Lukáš 
Michal, který hodnotil velký den (i noc) 
svého podniku pouze kladně. Na baru se 
dalo vybírat z  rozšířeného nápojového 
lístku, jehož ceny se od  těch předcho-
zích liší jen minimálně. Navzdory vel-
kému počtu návštěvníků, udržoval kli-
matizační systém ve  vnitřním prostoru 
příjemnou teplotu. V ovzduší nebyl cítit 
cigaretový dým, protože K2 je od znovu-
otevření zcela nekuřácká.
 Mnoho z vás by si mohlo myslet, že 
se po modernizaci interiéru změní i ná-
plň otevíracích hodin. Opak je ale prav-
dou. „Nejsme diskotéka, jsme klub. Hrát 
tady budou opravdoví DJové, ne ti, co 
pouští jednu písničku za  druhou pou-
hým klikáním do přehrávače,“ upozornil 
majitel Lukáš Michal, který také zdůraz-

nil, že klub K2 není komerční (samozřej-
mě až na výjimky v programu z důvodu 
žádanosti komerčních umělců). 
 Pravidelně otevřené dveře budou 
v klubu od 29. září v úterý a středu a poté 
také pátek a sobotu. „Stále přibývá i akcí 
plánovaných na  čtvrtky,“ dodal Michal. 
V blízké budoucnosti v programu K2 ob-
jevíme například Rybičky 48, Zakázaný 
ovoce, Mydy Rabycad nebo kapelu The 
Picturebooks z  USA. Své oblíbené hud-
by se zde znovu dočkají i fanoušci funku 
a swingu.
 Pokud jste maturanti a nemáte ještě 
rozhodnuto o afterparty, která bude za-
vršením vašeho maturitního plesu, v K2 
máte možnost si akci domluvit.
 Nová „Kádvojka“ jednoznačně má 
co nabídnout. Svěží interiér, program 
nabitý zajímavými hosty, hudební zážit-
ky vylepšené nejlepším zvukem na jihu 
Čech a  sympatické studentské ceny 
v  bohatém nápojovém lístku. Veškeré 
informace o programu a kontakt na ve-
dení podniku najdete na  www.k2cb.cz 
nebo na facebookové stránce s názvem 
Hudební klub K2 České Budějovice. 
 Přijďte se bavit do hudebního klubu 
K2 i vy!

David Nebor
foto: Martin Chrt

Klub K2 v novém, vyzbrojený 
nejkvalitnějším zvukem v okolí
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Pro září už tradiční akce Dny evropského 
dědictví nesly v našem městě pro letoš-
ní rok příznačný podtitul: „750 let města 
České Budějovice aneb Královské měs-
to plné věží“. Odbor památkové péče 
magistrátu města si opět pro návštěvní-
ky nachystal zajímavý program. V  jeho 
průběhu bylo několikrát vzpomenuto 
výročí 750 let od založení města.
 „Zatímco loni jsme navštívili dvo-
ry a  dvorečky, letos jsme shlédli naše 
město z ptačí perspektivy. Zavedli jsme 
návštěvníky do  věží a  věžiček. Podívali 
jsme se i  do  míst, kam je běžně vstup 
zakázán.   Kromě toho byly k  vidění 
i  mistrně provedené krovy nebo pra-
staré zvony, které svým zvukem prová-
zí obyvatele města již po staletí,“ uvedl 
produkční akce Miroslav Mareš.
 Program Dnů evropského dědictví 
v  Českých Budějovicích byl rozdělen 
do čtyř částí. Začněme komentovanými 
prohlídkami. Zřejmě největším láka-
dlem byla návštěva českobudějovické 
radnice s  kostýmovaným průvodcem, 
spojená s  výstupem na  dvě věže nebo 
prohlídka krovů kostela Obětování Pan-
ny Marie a  Dominikánského kláštera. 
Za zmínku stojí i návštěva nově otevře-
né vodárenské věže a  přilehlého areá-
lu, kde vznikla naučná stezka o historii 
vodárenství a  výstava s  názvem „Kde 
je voda slunci blíž“. Organizátoři neza-
pomněli ani na  rodiny s  dětmi, které 
se s pracovním listem v ruce a s odbor-
ným průvodcem vydávaly objevovat 
pamětihodnosti a  historii Budějovic. 
PhDr.  Daniel Kovář vyprávěl o  věžích 
a baštách městského jádra a třeba s pa-
nem Mgr.  Milanem Šilhanem se bylo 
možné vydat za  věžemi proti proudu 
Mlýnské stoky.

 Druhá část nabídla program zejmé-
na pro rodiny s  dětmi. Ten uspokojil 
potřeby jak malých, tak i velkých účast-
níků.  Ateliér Tvor nachystal na odpole-
dne v Polygonální baště na Piaristickém 
náměstí „Tvořivé dílničky pro kluky i hol-
čičky“. Součástí odpoledního plánu bylo 
i  divadelní představení Studia Dellart 
s  názvem Sněhurka. V  areálu vodárny 
pak na děti čekaly hry a soutěže.
 Třetí část programu zvala návštěv-
níky na výstavy a přednášky. Na dvorku 
AJG ve Wortnerově domě byla ke zhléd-
nutí výstava fotografií budějovického 
patriota a fotografa Milana Bindera, na-
zvaná „Věže a věžičky Českých Budějovic 
aneb Nejen Praha je stověžatá“. V  pro-
storách AJG byly pro příchozí přichysta-
né dvě výstavy: Smyslné linie – erotické 
motivy secese a symbolismu, a výstava 
s  názvem „Za  pravdu a  spravedlnost“ – 
proměny husitství v  díle Karla Štěcha 
a Oty Matouška. Od půl jedné zde rov-
něž přednášel Ing. Jiří Fošum o zvonech 
a zvonicích královského města.

 Poslední část programu byla vy-
hrazená volně přístupným věžím a do-
mům s  věžičkou.  Zároveň bylo možné 
vyrazit například do  Železné panny. 
V Rabeštejnské věži se pak uskutečnila 
exhibice dobové zbroje a největší sbírky 
pohledů věží a  rozhleden. K  prohlídce 
nové půdní vestavby pozvalo zájemce 
i Gymnázium v České ulici. Tradičně byla 
otevřena Biskupská zahrada, polygonál-
ní bašta či kostel Svaté Rodiny.
 Národní památkový ústav se vzhle-
dem k  rozsáhlé rekonstrukci objektu 
U Ferusů do programu zapojil pouze vý-
stavou v radniční výstavní síni. Ta nesla 
název „Českobudějovická katedrála jak 
ji neznáte“. 
 Dny evropského dědictví nabídly 
i  letos návštěvníkům skvělou podíva-
nou, když jim stejně jako v předcháze-
jících ročnících zpřístupnily jindy nedo-
sažitelná místa. Bude zajímavé sledovat, 
kam nás zavede příští ročník.

Jan Jakovljevič

Dny evropského dědictví vás zavedly na věže a věžičky

Animánie, to je plzeňská organizace 
s  desetiletou tradicí, působící po  celé 
ČR i v zahraničí na poli vzdělávání dětí 
a  mládeže prostřednictvím filmové vý-
chovy a  pořadatel každoročního festi-
valu animovaných filmů, která zavítá 
do Budějovic v rámci oslav 750 let výro-
čí založení města.
 Z  českobudějovických středních 
škol a  gymnázií bude osloveno 50 
studentů ve  věku 13–16 let, kteří se 
25.–27. listopadu zúčastní animační-
ho workshopu v  Jihočeském divadle. 
O den později svá dílka představí autoři 
veřejnosti.
 „Studenti se seznámí s  klasickými 

animačními technikami, vyzkouší si, jak 
se tvoří animovaný film. Tvorbu animo-
vaného filmu chápeme jako proces, ale 
i  způsob sebevyjádření, který přispívá 
k  osobnostnímu rozvoji,“ uvedla pro-
dukční vedoucí Animánie Veronika Ná-
deníčková a  dodala: „Výsledkem bude 
několik krátkých animovaných snímků 
na  téma pověstí vážících se k  městu 
České Budějovice.“
 A  ti, kteří nemají možnost se akce 
zúčastnit, mohou využít kroužků, kur-
zů a workshopů animace a příbuzných 
oborů s  využitím multimédií nejen 
v Plzni, ale i na objednávku.

Anna Tušlová

animuj 750

Jít okamžitě po maturitě na vysokou ško-
lu není nezbytné. To dokazuje například 
Petr Novák, který si vzal rok volna, aby se 
mohl zabývat tím, co ho baví. A tak začal 
bývalý student Biskupského gymnázia 
vyvíjet aplikace. Jednou z  nich jsou Fit 
recepty, které se ihned po spuštění staly 
hitem Google Play i AppStoru.
 „K založení aplikace mě přivedl můj 
celoživotní zájem o sport a životní styl,” 
říká Petr Novák, který popírá, že by byl 
nějakým excelentním kuchařem. Sám se 
spíše považuje za  člověka, který udává 
směr, jímž se bude aplikace ubírat. Mezi 
jeho činnosti patří například koordinace 
jednotlivých lidí a vývoj a testování no-
vých nápadů.
 Aplikace chce lidem prostřednic-
tvím přibližně dvou set receptů ukázat, 
že je možné se zdravě stravovat, neu-
trácet horentní sumy peněz a  ještě si 
pochutnat. „Zjednodušeně by se dalo 
říct, že hlavní účelem aplikace je rozší-
ření zdravého životního stylu v  České 
republice,” objasňuje Petr Novák, který 
od  příštího roku nastupuje na  Fakultu 
marketingové komunikace a PR univer-
zity Karlovy.

 Ve vývojářském týmu jsou i dvě sleč-
ny, které recepty jak vymýšlí, tak i testují. 
„U každého receptu uvádíme dobu pří-
pravy, přesný popis postupu, gramáž 
a  také nutriční hodnoty, které spočítali 
nutriční specialisté,” upřesňuje Petr No-
vák a dodává: „Snažíme se u ingrediencí 
uvádět i  alternativy. Lidé přece nemusí 
striktně dodržovat námi daný postup.”
 Petr Novák spustil aplikaci záměrně 
18. srpna. V ten den to totiž bylo přesně 
pět let, co tragicky zahynul jeho bývalý 
učitel Josef Cepák. „Fit recepty považuji 
za jakousi poctu pro něj,” líčí.
 Zakladatelé aplikace už připravují 
i  kuchařku, jejíž obsah kuchařky bude 
unikátní. Recepty z ní totiž nebudou jin-
de k dostání. Petr Novák se svým týmem 
už zároveň vyvíjejí i další aplikaci, která 
se bude jmenovat Fitimpress. „Zde se 
budou mít lidé, kteří cvičí, možnost vzá-
jemně poznávat, dělit se o  zkušenosti, 
anebo vystavovat výsledky svého úsilí.,” 
popisuje Petr Novák. 

Jan Jakovljevič
foto: Sarah Jindrová

„Chceme rozšířit zdravý životní styl v České republice”

máš nápad? 

Ukaž se!

Po úspěšném květnovém Vývaru, kdy jsme společně vyvařili 8
 tisíc korun 

pro vítězný projekt Pragulic ČB se akce opět vrací podpořit n
ové nápady. Už 

nyní m
ůžeš přihlásit svůj projekt na budejovickyvyvar@email.cz, 

ať už je to nový hudební fe
stival, který bude konkurovat M

ajálesu, 

letní knihovna na Sokoláku nebo vyčištění M
alše.  Bereme všechny nápady, 

které zlepší život v Budějovicích nebo okolí – od sociálních a kulturních 

projektů, po různé „vylepšováky“ veřejného prostoru. 

Na Vývaru máš možnost získat finanční podporu na rozjezd projektu 

a nedocenitelnou zpětnou vazbu. 

Ukaž, co v Tobě je a představ svůj nápad! 

Zároveň také vybízíme všechny tajné kuchaře polévkáře, 

nestyďte se a ukažte svůj kulinářský kousek! 

Více na facebook.com/budejovickyvyvar

Zuzka Orlová 

a Johana Prokopová 

Ve  středu 7. 10. proběhla v  kavárně 
Měsíc ve  dne akce Otevírání ledničky. 
Oficiálně se tím otevřela první veřejná 
lednička v  České republice. Tento pro-
jekt bojuje proti plýtvání jídlem. Každý 
může do ledničky cokoli dát, nebo si z ní 
naopak něco vzít. Nejedná se, i když se 
na  první pohled může zdát, primárně 
o podporu sociálně slabších: „Lednička 
je tu pro každého, komu se příčí vyha-
zovat zbytky své svačiny a pro toho, kdo 
svou svačinu zrovna zapomněl“ vysvět-
luje Johana Prokopová, která se na pro-
jektu podílí. 

 Večer začal promítáním německé-
ho dokumentu Z  popelnice do  ledni-
ce, který mapuje problém vyhazování 
jídla po  celém světě. Na  odlehčení se 
po  filmu představil divadelní soubor 
Biskupského gymnázia Cylindr. Zbytek 
večera byl ve znamení odlehčené zába-
vy s kytarami, klavírem a zpěvem. Bára 
Procházková, která na  projektu také 
spolupracuje, dodává: „Doufáme, že si 
každý akci užil a že si lednička získá své 
příznivce. Pokud lednička bude úspěš-
ná, budeme se snažit o rozšíření projek-
tu na další místo.“                  Zuzka Orlová

Veřejná lednička – MáŠ HLAD? NěCO SI VEM!
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máš nápad? 

Ukaž se!
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projektů, po různé „vylepšováky“ veřejného prostoru. 

Na Vývaru máš možnost získat finanční podporu na rozjezd projektu 

a nedocenitelnou zpětnou vazbu. 

Ukaž, co v Tobě je a představ svůj nápad! 

Zároveň také vybízíme všechny tajné kuchaře polévkáře, 

nestyďte se a ukažte svůj kulinářský kousek! 

Více na facebook.com/budejovickyvyvar

Zuzka Orlová 

a Johana Prokopová 

V  posledním čísle VDM jsme se lou-
čili s  odcházejícím spirituálem Jose-
fem Prokešem, který odešel studovat 
do  Říma. Je proto namístě, abychom 
první číslo nového školního roku vě-
novali tomu, kdo na jeho místo přichá-
zí: spirituálu PavlU NěmCovi.

Naši čtenáři vás jistě znají jako spiritu-
ála. Ale mohl byste nám povědět něco 
o svém osobním životě, jaké máte ko-
níčky například?
 „Abych řekl pravdu, koníčků příliš 
moc nemám. Svůj volný čas rád trávím 
někde v přírodě, rád jezdím na hory, ne 
lézt, ale na čundr, na výlet. A rád jezdím 
na  kole. Jinak ale volného času mám 
teď dost málo, protože mám spoustu 
práce.“
Právě v  těch prvních týdnech školy 
toho spirituál mnoho pořádá a  orga-
nizuje. Jaké jsou vaše dojmy z  těchto 
prvních kroků?

 „Občas mám dojem, že některé věci 
musím před sebou trochu tlačit, že úpl-
ně nestíhám, ale zase na druhou stranu 
jsem nadšený z toho, jak se to, co dělám, 
vlastně docela daří. A doufám, že to tak 
vnímá i moje okolí. Hodně lidí, studen-
tů i z  farnosti, mi ale pomáhá a vychá-
zí vstříc, čehož  si vážím úplně nejvíce. 
Soucítí se mnou, chápou, že vše teprve 
hledám, že vymýšlím, kam se vrtnout, 
a že se v tom někdy i trošku ztrácím.“
Vy jste vlastně převzal již zavedené 
akce, jako jsou Studentské středy. Víte 
už, čím byste je chtěl obohatit, vnést 
do nich něco nového, nebo je na to pří-
liš brzy?
 „Na mě je ještě hodně brzy. Já sám 
teprve poznávám, jak tyto akce pro-

bíhají. Dříve jsem o  nich slyšel jenom 
z venčí, takže se do nich dostávám ko-
nečně z  toho osobního pohledu. Sám 
jsem teď trošku napjatý v  tom, jak to 
probíhá, učím se tomu. Věřím, že tam 

najdu něco, co budu chtít nějak změ-
nit, případně nějak obohatit. Já a Josef 
Prokeš jsme každý opravdu jiný člověk, 
máme asi i jiný styl toho vedení.“ 
BiGy samo už není úplně mladé, letos 
je mu 25 let. Máte nějakou vizi, jak 
byste chtěl ten svůj styl vnést do života 
studentů? Právě jako spirituál k tomu 
máte úžasnou příležitost. 
 „Už jenom tím, že tady jsem, a tím, 
že se studenty setkávám, musí vnímat, 
že jsem někdo jiný, než můj předchůd-
ce. Já se také učím hledat způsob, jakým 
studenty obohacovat, jak k nim přistu-
povat.“
Na závěr taková zřejmě záludná otáz-
ka: na co se vlastně nejvíce těšíte ve své 
práci? A bojíte se naopak něčeho?
 „Těch věcí, kterých se bojím, je doce-
la dost...“
Tak asi raději ty pozitivní. 
 „Začnu spíše těmi. Mám radost, když 
i  lidé mají radost, když je něco baví, 
když se do něčeho dokážou nadchnout, 
a doufám, že k tomu můžu nějak přispí-
vat. Hlavně vidím, jak tu lidé vyrůstají, 
jak se ve  svém životě proměňují. Chtěl 
bych přispívat k tomu, jak jsem snad ří-
kal při zahajovací mši, aby rostli v dobré 
lidi. Pak mám radost z toho, když někdo 
pochopí něco, co vykládám. Když vím, 
že ti lidé z  toho nejsou úplně otrávení. 
Potom cítím radost ze své služby jako 
kněz, že mohu pro lidi dělat něco, s čím 
se nemusí úplně vždy setkat. Je to tako-
vá specifická věc, že se za ně mohu třeba 
i modlit, že ale mohu pomoci i tím osob-
ním setkáním, možná někdy i radou.“ 

Adam Martinek

O  tom, jak to funguje na  univerzitách 
v  Česku, se dočteme všude první po-
slední. Studentům se ale stále otevírají 
nové možnosti a studium v zahraničí už 
nemusí znamenat jen Erasmus. Tak proč 
to nezkusit na  delší dobu a  nepřihlásit 
se na bakalářské studium třeba do Velké 
Británie?
 V  Británii totiž nenajdeme jenom 
Oxford nebo Cambridge, ale přes 160 
univerzit a přes 37 tisíc studijních oborů. 
Výběr je tedy opravdu široký. Nemohu 
říci, že vím, jak to chodí na všech univer-
zitách. V červnu jsem navštívila jen šest, 
ale troufám si tvrdit, že na ostatních to 
bude vypadat podobně. Takže to vez-
meme pěkně popořadě.
 Jak si podat přihlášku? Rozhod-
ně nemusíte hned odlétat do  Anglie, 
stačí si na  internetu vyhledat UCAS, 
což je katalog všech univerzit a oborů. 
Přes vámi založený účet si zde může-
te podat přihlášku až na  pět univerzit, 
a  to za  jednotný poplatek. Přihláška 
zde funguje už jako přijímací zkoušky. 
O  tom, jestli vás přijmou, nerozhodují 
totiž žádné testy, ale obsah vaší při-
hlášky. Do ní totiž vložíte vámi sepsaný 
Personal Statement, kde odůvodníte, 
proč by měli vybrat právě vás. Pak vypl-
níte předpokládané známky z maturity, 
přidáte reference od  jednoho z  vašich 
učitelů a  potvrdíte úroveň angličtiny 
(většinou jde o  jazykový diplom, ale 
někdy postačí i maturita). A to všechno 
UCAS rozešle na  vámi vybrané univer-
zity, které pak získají osobní pohled 
na vás. U některých oborů je zapotřebí 
ještě portfolio nebo interview přes sky-
pe. Deadline na  přihlášky je 15. ledna, 
kromě Cambridge a Oxfordu, kde je to 
již v říjnu.
 Je samozřejmě známo, že ve Spoje-
ném království se platí školné. Co s tím? 
Existuje systém studentských půjček, 
který využívá většina studentů. Půjčku 
splácíte až tehdy, když vyjdete z univer-
zity a  máte práci s  určitým ročním pří-
jmem. Další stránkou jsou spíše náklady 
na žití, které jsou samozřejmě větší než 
například v Praze. Takže je dobré mít ně-

jaké úspory dopředu a pak si zkusit najít 
nějakou brigádu. 
 Pokud se bojíte jít do všeho na vlast-
ní pěst, zkuste se zkontaktovat s  pora-
denským centrem UniLink v  Praze. Je 
pod vedením českých a  slovenských 
studentů v  Británii, takže vám studium 
přiblíží z  vlastní zkušenosti. Navíc mají 
velmi přátelský přístup a  jsou velmi 
ochotní s čímkoliv pomoct.
 Díky UniLinku jsem měla možnost 
potkat mnoho českých i mezinárodních 
studentů z Británie. Ještě nikdy jsem ne-
viděla, že by byl student tak moc nadše-
ný tím, co studuje. V  jednooborovém 
studiu je týdně kolem dvanácti hodin 
a student má prostor na to zkombinovat 
studium s prací a ještě si nechat nějaký 
volný čas pro sebe. Přístup profesorů 
je velmi přátelský a  ochotný. Snaží se 
všem studentům pomoci a oni se nebojí 
se jich na cokoliv zeptat či něco zkonzul-
tovat. Na každé univerzitě navíc existují 
studentské unie, kde starší studenti po-
máhají ostatním s  čímkoli potřebným, 
ať už jde o  studijní nebo osobní pro-
blém. Hodnocení studenta je ve  formě 
prezentací, esejí a  projektů. Na  rozdíl 
od mnoha českých škol nejde o to, abys-
te se naučili co nejvíce teorie, ale abyste 
měli praxi. Proto je zde i možnost voli-
telné roční praxe v  daném oboru mezi 
druhým a třetím ročníkem. Takže odchá-
zíte s diplomem i s praxí. A pokud chce-
te pokračovat magisterským studiem, 
v Británii trvá pouze rok.
 Ačkoliv je školné až přehnaně vysoké, 
je vidět, že je do každé univerzity inves-
továno. Když si projdete nějakou britskou 
univerzitou, vše je moderně vybavené 
a  v  celém areálu najdete vše, co potře-
bujete. Každá univerzita má svou knihov-
nu i  sportovní areál. Můžete se přispět 
i  do  školního rádia nebo využít hudeb-
ních místností, i když nestudujete hudbu.
 Možností je tu zkrátka spousta. Po-
kud si tedy připadáte, že vás tady nic 
nedrží a  chcete si rozšířit obzory, zkus-
te se vydat na  vzrušující dobrodružství 
za studiem do Anglie.
 Aneta Brašničková

„Ať studenti skutečně 
hledají. Hledají, co je 
jejich smyslem života. 
Přál bych jim moc, aby 
ho našli. Aby ho našli 
nejenom ve škole, ale 
i ve svém osobním 
životě. Ať rostou...“ 
přeje studentům Pavel 
Němec.

Už to bude měsíc, co si sedmnáctiletý 
českobudějovický hokejista ondřej 
Kachyňa začal zvykat v zámoří na svůj 
nový hokejový tým. Kachyňa nyní fi-
guruje v  soupisce týmu Hamilton Bull-
dogs, který hraje kanadskou juniorskou 
Ontario Hockey League (OHL).
 „Nejdřív jsem chtěl odehrát v  Čes-
ku ještě jednu sezónu, ale když se ob-
jevily informace o  zájmu ze strany ka-
nadských klubů, začal jsem si s  touhle 
myšlenkou pohrávat. A protože je mým 
obrovským cílem a  snem hrát nejpres-
tižnější hokejovou soutěž NHL, nakonec 
jsem se rozhodl do  Kanady odejít už 
teď,“ upřesňuje Ondřej Kachyňa.
 Své místo v  týmu si ale nejprve 
musel vybojovat. „Po  mém příjezdu 
do Kanady bylo v týmu ještě 50 hráčů, 
kteří se ucházeli o místo v sestavě. Hráli 
jsme tedy nejdříve 5 zápasů mezi sebou 
a po zúžení kádru proti jinému týmu, se 
kterým se budeme setkávat v  soutěži,“ 
vysvětluje hokejista.
 Všichni hráči jsou ubytovaní v  ro-
dinách, s  čímž Kachyňa nemá žádný 
problém „Jsem v  rodině lékaře, jeho 
ženy a jejich 4 dětí. Jeden kluk a 3 hol-
ky. A představte si, že všichni čtyři hrají 
hokej,“ nadšeně líčí budějovický odcho-
vanec.
 Jazyk mladému hokejistovi dělá 
momentálně největší potíže. „Znalos-
ti nejsou až takové, ale domluvím se 
a  v  nejbližší době začnu navštěvovat 
kurz angličtiny,“ přiznává se Kachyňa. 
 Hokejem naplňuje i  většinu svého 
volného času. „Vzhledem k  tomu, že 
momentálně ještě do  kurzu necho-
dím, trénuju dopoledne i  odpoledne. 
Dopoledne je nás jen 6, co nechodíme 
do  školy, takže trénink je s  individuál-
ním přístupem, odpoledne už trénuje-
me celý tým. Mezitím jsem s  klukama 
z  týmu na  obědě, případně u  někoho 
z nich doma. K  rodině se vracím večer, 
ale i tak si stihneme popovídat a zablb-
nout s dětma při různých hrách,“ popi-
suje své volné chvíle.
 Svou hokejovou kariéru začínal již 
v necelých 5 letech v rodném Hodoníně 
„Vzhledem k  tomu, že jsem chtěl hrát 
extraligu a v Hodoníně byla tato soutěž 

jen v  mladším dorostu, začali jsme se 
poohlížet po jiné štaci. Zájem byl od ně-
kolika klubů, ale rozhodl jsem se pro 
České Budějovice, kde jsem cítil největší 
zájem. V Budějovicích jsem hrál 2 sezó-
ny a prošel jsem si hned čtyřmi katego-
riemi. Od  mladšího dorostu až po „A“ 
tým Motoru. Byl jsem zde velmi spoko-
jený na všech frontách, ale patřit do „A“ 
týmu, hrát před plnou Budvar arénou, je 
přece jen to nejlepší, co jsem v Budějo-
vicích prožil,“ vzpomíná Kachyňa na své 
začátky.
 V  Českých Budějovicích navštěvo-
val úspěšný bek střední školu Polytech-
nickou v  Nerudově ulici, obor Požární 
ochrana. „Bohužel skloubit hokej v  Ka-
nadě a  školu v  Česku v  mém případě 
nejde, takže po  ukončeném 2. ročníku 
mám prozatím studium přerušené. Jak 
už jsem říkal, v nejbližších dnech začnu 
chodit do  kurzu angličtiny a  posléze 
do školy na vybrané předměty,“ vypráví.
Hráč si dobře uvědomuje, že teď bude 
trávit nejvíce času se svým týmem. 
„Spoluhráči jsou výborní! Je to nejvyšší 
kanadská juniorská soutěž, říká se, že 
nejkvalitnější na  světě a  opravdu jsou 
všichni výborní hráči. A stejně tak jsou 
i  mimo led. Přátelští, ochotni pomoct, 
vysvětlit,“ chválí Kachyňa.

Mladý talent, asi jako každý hráč, poci-
ťuje rozdíl mezi hokejem tady a v Kana-
dě. „Každý trénink, každé střídání v  zá-
pase, se hraje v  maximálním nasazení, 
rychlosti. Hráčů v  Kanadě je obrovská 
spousta, k tomu pár cizinců a místa v se-
stavě jsou omezená. Proto jsou zvyklí 
nevypustit ani vteřinu a neustále bojo-
vat o lepší pozici v týmu.“
 I  když je Ondřej za  mořem teprve 
krátce, stačil se již i  podívat na  několik 
zajímavých míst. „Hokejová soutěž je 
před námi, ale už jsem stihl s  týmem 
navštívit zápas Kanadské fotbalové 
ligy (obdoba amerického fotbalu), kde 
bylo asi 24 000 diváků a my to sledovali 
z  první řady. Druhý zážitek mám z  ná-
vštěvy Niagarských vodopádů, kam mě 
vzala rodina, kde jsem ubytovaný,“ nad-
šeně vzpomíná.
 Do České Republiky se ale Kachyňa 
nechystá. „Mám možnost jedenkrát 
za sezónu jet domů, ale jestli toho vy-
užiji, zatím nevím. Spíš se rodiče podí-
vají za mnou.“ Rodina je pro hokejistu 
největší oporou. „Bez rodiny bych ne-
hrál hokej a nemohl si plnit svoje sny, 
jsem jim za to maximálně vděčný,“ vy-
světluje hokejista a těší se na návštěvu 
rodičů.

Dáša Šamanová

Biskupské gymnázium J. N. Neu-
manna v Českých Budějovicích slaví 
25. výročí svého založení. Vyvrcho-
lením oslav bude absolventský ples, 
který se uskuteční 14. listopadu v DK 
Metropol. 
 „S  iniciativou uspořádat k  výro-
čí založení školy reprezentační ples 
přišli absolventi naší školy, proto 
také ponese podtitul ,absolventi 
sobě’,“ informoval ředitel školy Zde-
něk Dvořák.
Odpovídat tomu bude i  jeho pro-
gram. „Na  programu se podílí Klub 
absolventů Bigy, účinkovat budou 
naši absolventi i  přátelé školy,“ 
uvedla zástupkyně ředitele Michae-
la Kudláčková. 
Ples bude moderovat bývalý stu-

dent Bigy a  dnes právník minister-
stva financí Vojtěch Adam, hostům 
zahraje např. skupina Maso, kterou 
vystřídá disco ve  výběru Hynka Lá-
tala, zatančí manželé Stehlíkovi či 
Adéla Janušová.

Martin Volný

„Chci přispět tomu, aby studenti rostli v dobré lidi,“ 
klade si za cíl nový spirituál

Z Hodonína, přes Motor, až za moře

Studium v Británii? 
To není jen Oxford a Cambridge!

První studenti nastoupili na Bigy před čtvrt stoletím

      let 
Biskupského gymnázia 

J. N. Neumanna 
v Č. Budějovicích
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alternativní 
výměnný systém
V domě U Beránka, mimo spoustu dal-
šího, funguje i  iniciativa BuďSob. Co to 

znamená? Jednoduše: Buď soběstačný. 
BuďSob je skupina lidí, kteří společně 
přemýšlí o  světě a  hledají fungující al-
ternativní systémy. Už dlouhou dobu 
se ukazuje, že jeden takový systém fun-
govat může: jde o  systém LETS (Local 
Exchange Trading Systems), tedy o sys-
tém lokálního výměnného obchodu. Co 
to znamená?

DOUČOVÁNÍ ANGLIČTINY 
ZA PLETENÝ KOŠÍK
První systém LETS byl založen v  roce 
1983 v Britské Kolumbii a vlastně obno-
vuje bývalou tradiční směnu na  vesni-
ci. Do  LETS systému jsou zapojeni lidé 
z  Budějovic a  okolí. Každý člen může 
cokoli nabídnout a to vyměnit za to, co 
naopak potřebuje. Nabízí se vypěsto-
vané plodiny, řemeslné výrobky i různé 
služby, jako je doučování nebo pomoc 

na stavbě. Při výměnách se využívá vir-
tuální měny „Sob“.  Jeden Sob se rovná 
jedné koruně, peníze se ale neobjeví při 
žádné transakci. Každý osobně ohodno-
tí získaný výrobek nebo službu počtem 
Sobů, které se odečtením z účtu přičtou 
na účet toho druhého. Pokud jste v mí-
nusu, neznamená to, že jste zadlužení. 
Aby výměny fungovaly co nejlépe, do-
poručuje se držet si svůj počet Sobů 
kolem nuly. Každý účet je navíc trans-
parentní, což předchází ke  zneužívání 
systému. 

LETS JAKO NÁHRADA TRŽNÍ 
EKONOMIKY?
Tento systém pravděpodobně nikdy ne-
nahradí tržní systém, přesto má ambice 
oslovit spoustu lidí. Do výměnných sys-
témů v  Americe nebo ve Velké Británii 
se zapojuje více než tři sta tisíc lidí. LETS 

dokáže měnit lidi a přivádět je k dalším 
alternativám.  
 V  současné době LETS systém fun-
guje na  více místech České republiky, 
v  Praze, v  Brně dokonce dva, ale třeba 
i  ve  Frýdku-Mýstku. České Budějovice 

jako jedny z  prvních dokázaly, že LETS 
funguje a má smysl.

JEDNANOTA
Každou první středu v měsíci se všichni 
„Buďsobáci“ scházejí a plánují společné 
aktivity. Schůze jsou otevřené a  každý, 
koho zajímá LETS nebo chce poznat 
nové lidi, se může přidat. V  nedávné 
době také skupina založila družstvo 
JednaNota, které navíc nabízí jen bio 
a  ekologicky pěstované lokální potra-
viny. Přidanou hodnotou je vzájemná 
podpora a  pomoc, které tu znamenají 
více než byznys.  Přijďte se ale do domu 
U  Beránka přesvědčit a  na  vlastní oči 
poznejte, že jde dělat věci jinak – ne jen 
pro peníze a úspěšný byznys, ale i s lás-
kou k  zemi, s  přáteli a  s  radostí dobře 
z odvedené práce. 

Zuzka Orlová 

Podle zákona je nelegální, z  hlediska 
bezpečnosti hazardní, ale jeho výsledky 
jsou úchvatné. Strach, adrenalin, ne-
bezpečí, ale i  silné zážitky. To všechno 
je urbex, koníček, kterému se věnuje 
stále více nadšenců. S  fotografováním 
opuštěných budov začala před téměř 
dvěma lety i  Margit P.  alias Pohlovka. 
Během svých dobrodružství navštívila 
místa jako opuštěnou porodnici, kde 
přebývají duše mrtvých, bývalou naci-
stickou továrnu nebo legendární hotel 
v zahraničí. 
 Samotná historie urbexu sahá až 

do roku 1793. Tehdy se Philibert Aspairt 
ztratil v  pařížských katakombách. 
Na cestu si vzal jen svíčku, a tak asi ne-
překvapí, že jeho tělo bylo nalezeno až 
o jedenáct let později. Tak se začala psát 
historie urbexu, který je oblíbeným ko-
níčkem fotografů po celém světě. „Slo-
vo je zkratkou urban exploration, což 
znamená městský průzkum. Jde o pro-
zkoumávání zchátralých a  opuštěných 
budov, které se fotografují,“ vysvětluje 
Pohlovka. 
 Urbex může dělat kdokoliv a  podle 
Pohlovky se mu věnuje téměř každý už 
od malička. „Každý urbexer řekne, že to 
dělal jako dítě a  asi je to pravda. Snad 
všichni jsme chtěli v  dětství prozkou-
mávat místa, kde to bylo zakázané. Já 
sama jsem jako malá navštěvovala roze-
stavěnou nemocnici, kterou jsme měli 
za  domem. S  partičkou kamarádů jsme 

pak chodili do  opuštěných domů nebo 
píseckého podzemí, za  což jsem také 
dostala od  rodičů vynadáno,“ směje se 
pětadvacetiletá urbexerka. 
 V  současné době Pohlovka objíždí 
s  fotoaparátem a  partou kamarádů ce-
lou Českou republiku i  zahraničí. „Jsme 
komunita, a  tak chodíme spíše v  partě. 
V  Česku nás může být okolo stovky. Já 
sama mám kolem sebe skupinu čtyř lidí, 
se kterými vyrážíme hledat opuštěná 
místa,“ líčí. Společně se tak před několika 
měsíci vydali až k Lichtenštejnsku, kde se 
nachází legendární opuštěný hotel.

 Prozkoumávat se dá vše od továren 
přes vily až po  jeskyně nebo podzemí. 
„Jsou takoví, kteří se zaměřují na jeden 
typ míst. Já osobně mám ráda obytné 
domy, kde člověk může najít nějaké věci 
z  minulosti lidí, kteří tam žili. Mohu se 
tak dozvědět něco o historii domu a lidí 
nebo si popřípadě něco dohledat,“ svě-
řila se.
 Samotný urbex je ale činností velmi 
rozporuplnou. Na jedné straně získáva-
jí fotografové krásné snímky, na straně 
druhé se nelegálně dostávají na cizí po-
zemky. „Jedno z pravidel urbexu je přijít, 
nafotit a  zanechat jen stopy. Nesmíme 
si nic odnášet,“ přibližuje Pohlovka. Ur-
bexeři pak sdílí fotky na  internetu, což 
také může být problém, protože se 
k  nim dostávají zloději. „Jsou urbexeři, 
kteří místo neprozrazují, jiní ano. Sa-
mozřejmě to podle toho vypadá. Vidím 

to na místech, kam se vracím a která se 
mění. Vyrvané zábradlí, okenice a  tak 
dále. Podobné to je i  v  jiných zemích, 
kde je urbex rozvinutější, jako napří-
klad v  Německu,“ osvětluje. Urbexeři 
ale mohou spoustu budov i  zachránit. 
„Objevila jsem jeden krásný zámek 
a před nedávnem jsme zjistila, že je už 
v rekonstrukci, což je asi to nejlepší, co 
se může stát. Pak se ale projeví to tro-
chu sobecké srdíčko, protože už si ho ni-
kdo nenafotí a ani já už se tam nemůžu 
vrátit,“ přiznává urbexerka. „Je to dobré 
v tom, že díky fotkám si nějaký investor 

může říct: Tohle je hezká budova, stálo 
by za to ji opravit,“ těší ji. 
 Adrenalin a  nebezpečí jsou pocity, 
které si Pohlovka vůbec nepřipouští. 
Pud sebezáchovy ztratila, když se plazila 
do opuštěného skladu jaderných hlavic 
otvorem jen několik desítek centimetrů 
širokým. „Záleží na  tom, jak se člověk 
na  místě chová. Musíme uvažovat nad 
tím, v jakém stavu se objekt nachází. Je 
lepší držet se více u stěn nebo nešlapat 
tam, kde to vypadá, že by se třeba mohl 
propadnout strop. I  to se stává,“ připo-
míná Pohlovka.
 Do budoucna má samozřejmě i ně-
kolik vysněných míst. Sice je příliš ne-
chce prozrazovat, ale svěřila se, že cesta 
do Černobylu s průvodcem jí příliš nelá-
ká. 

Jakub Bartoš
foto: Pohlovka

Málokdo si sedmdesát let od  shození 
atomových bomb na  Japonsko připo-
mněl tak silně jako Pavel Janšta. Ten se 
totiž nedávno vydal na  450 km dlouhé 
putování začínající právě v  jednom ze 
zasažených měst, Hirošimě, a  končící,  
jak jinak, v Nagasaki. 
   Pro místní měl neobvyklý úkol – zná-
zornit na  pohledy jeho rodných Vod-
ňan lásku, víru nebo naději. Nezajímaly 
ho ale jen názory na  tyto hodnoty, ale 
i  aktuální pohled na  Hirošimu a  Naga-
saki. Se shromažďováním takovýchto 
pohlednic měl už zkušenosti. V  roce 
2010 totiž podnikl v postní době cestu 
z Vodňan do  Jeruzaléma. Tehdy se po-
hledy plnily kresbami a  slovy obyvatel 
především Balkánu a Blízkého východu.
   Rozhodujícím a všudypřítomným slo-
vem se pro něj při jeho japonské cestě 
stalo „Nagano“. Nejenže ho navštívil 
ještě před svou poutí a nespočetněkrát 
mu pomohlo navázat rozhovor s Japon-
ci, nadšenými tím magickým slovem 
(Nagano) napsaným ve  znacích nad 
krempou Pavlova slaměného klobou-
ku. Dozvěděl se i o paní Nagano, která 
je tzv. hibakuša ( = postižená atomovou 
bombou). I  po  sedmdesáti letech stále 
trpí následky zranění. Jediná bomba jí 
vzala téměř celou rodinu. Zážitek to byl 
tak šokující, že o  něm se svou matkou 
padesát let nepromluvila, až teprve 
těsně před matčinou smrtí. Po této udá-

losti se paní Nagano rozhodla vyprávět 
svůj příběh na  veřejnosti a  zaměřila se 
hlavně na mladé v Nagasaki. Na osobní 
setkání je už příliš nemocná, slíbila ale, 
že do Vodňan přijde pohled se znázor-
něním lásky, víry nebo naděje i od ní.
   V  současné době tedy Pavel čeká 
na tento poslední pohled, ale tím to pro 
něj nekončí. Sám o  své cestě říká: „Na-
gano znamená v překladu dlouhé pole. 
Pro mě znamenalo vskutku velké roz-
šíření obzorů. Rád bych se o  tyto nové 
(či nově nahlížené) horizonty podělil, 
a  proto budou všechny pohlednice, 
portréty i  další zážitky z  putování vy-
staveny v únoru a březnu ve vodňanské 
galerii. Později možná i ve městech dal-
ších.“                            Natali Hoffmannová

  BUdějoviCKé domy:  

znáte Husův sbor
Husův sbor na Palackého náměstí se mi 
do  paměti vryl už v  útlém dětství. Bu-
dova stojící poměrně osamoceně upro-
střed parku, kolem jen pár stromů. Říka-
la jsem si, že to přeci trochu jako kostel 
vypadá, ale že to určitě nemůže být 
takový ten kostel, do  jakého chodíme 
s babičkou o Velikonocích, a že to tedy 
určitě je kostel pro ty lidi, co nosí kolem 
hlavy šátek. Zpětně si nedokážu vysvět-
lit, z jakého důvodu tak na mě působil. 
Možná svými rozměry, nebo možná tím, 
že u  věží jsem neviděla vchod. Každo-
pádně ve  svých šesti letech jsem byla 

přesvědčena, že jde o poměrně exotic-
kou stavbu.
 Ono ale zas o  takovou exotiku ne-
jde. Stavba není určena pro katolickou 
církev, jako většina klasických kostelů, 
které člověk navštívil, ale byla postave-
na náboženskou obcí Církve českoslo-
venské husitské. A  co si budeme poví-

dat, Církev československá husitská je 
původně mnohem víc česká (tudíž míň 
exotická), než ta římskokatolická. 
 Základ stavby je ovšem tvořen kla-
sickým bazilikálním trojlodím, které 
najdeme již v  románské architektuře. 
Rozdílná je orientace stavby. Od středo-
věku byly chrámy stavěny presbytářem 
na  východ, zde je orientace k  severu. 
Nutno ale podotknout, že tato stavba 
Husova sboru byla postavena v  roce 
1924 a  v  moderní době se již na  tra-
diční orientaci na  východ tolik nedbá. 
Odlišný vývoj chrámového typu pro 
Československou církev dokazuje třeba 
i to, že uvnitř najdeme mimo jiné i spo-
lečenskou místnost.
 V  této době počet staveb vybudo-
vaných pro Církev československou hu-

sitskou stoupal. Ve  zmiňovaném roce 
1924 totiž došlo k vyostření sporů mezi 
Československou a  Římskokatolickou 
církví o  využívání kostelů a  Českoslo-
venská církev vypsala architektonickou 
soutěž na projekty svých vlastních sbo-
rů. Zajímavé je, že se do soutěže zapo-
jil i  známý sochař a  chýnovský rodák 
František Bílek, který se svými návrhy 
ovšem neuspěl. Českobudějovický 
sbor se ale může pyšnit tím, že právě 
Bílek navrhl některé vybavení kostela 
(například obětní stůl s  reliéfem Po-
slední večeře nebo krucifix), které je 
v dnešní době velice uměleckohistoric-
ky cenné.
 Celá stavba pak byla vyprojekto-
vána pražským architektem Tomášem 
Šaškem ve  stylu rondokubismus, který 

vznikl modifikací populárního stylu art 
deco. Ten navazuje na kubismus, ke kte-
rému přidává oblé ornamenty nebo 
kruhy či jeho části. Na Husově sboru ho 
vidíme v umírněnější verzi. Rondokubi-
smus v plné sílé najdete třeba na slavné 
Legiobance v Praze. Interiér je spíše pu-
ristického ražení. Hlavní část pro boho-
služby tvoří prostorná prosvětlená hala 
s  parketovou podlahou, která může 
někomu svými dispozicemi připomínat 
menší tělocvičnu.
 V  Husově sboru se kromě pravidel-
ných nedělních bohoslužeb pořádají 
i  koncerty a  kulturní akce. Příležitost 
prohlédnout si interiér a  díla Františka 
Bílka se tedy jistě najde. Zvláště jeho 
krucifix je opravdu úžasná podívaná.

Kristýna Padrtová

Pud sebezáchovy ztratila v bývalém 
skladu jaderných hlavic

Láska, víra a naděje 
- 70 let po atomové bombě
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jestli jsi, milý…

Jestli jsi, milý, slunečnice,
pak chtěla bych být sluncem tvým
s jistotou, že zářivé líce
tvé ještě jednou políbím. 

Jestli jsi, milý, malá včela,
pak chtěla bych být květina,
tebou se nechat vysát celá,
houpat se sem tam nečinná.

Jestli jsi, milý, zrnko písku,
pak chtěla bych být oceán,
to abys v mém přepevném stisku
navždycky moh být kolébán.

A jestlis tím, koho jsem znala,
dovol mi dotknout se tvých ran,
stát s tebou pevně jako skála,
tvé jméno křičet do všech stran.

Anička Gažiová

Kouká tu na mě černá kočka,
co se jí asi honí hlavou, 
když mně už se pomalu klíží očka
a do světa snů se pomaličku propadám.
O čem se mi dnes asi bude zdát?
Jo, taky bys to věděl rád?
Ale nejspíš stejně nebude o co stát.
A když jo, když to bude dobrý, 
Tak zítra ráno vstanu, 
dám si horkou vanu,
pak možná usmažím omeletu
a nakonec nejen tobě, 
ale celému světu
vyhlásím tu novinu!

Kristýna Haiklová  

***

Dnes se nezakuklíš motýlku.
Byl jsi plusem mezi stíny
a sedřel sis pyl.

Uvidíme se
až dopadneš k zemi.
Budeš bojovat s tíhou vzduchu
a házet křídly.

Obrátím se,
vezmu tě mezi dlaně,
nechám vylézt po palci
a zafoukám z plných plic.

To abys doletěl co nejdál,
splynul s mým dechem
a dal mu tvář.

Vezmeš si ho mezi křídly,
já budu na zemi
a ty v nebi.

Šimon Leitgeb

Jsme jenom záblesky
Obrovské exploze
V závratných výškách
Předlouhých pádů
Od slunce odlesky
Plující k obloze
Postavy v knížkách
O žízni a hladu

Jsme jenom stíny
pravd máme po málu
Jsme shluky kouře 
jenž tma zplodila
A čas je líný
utíká pomalu
Přišla bouře
aby nás vzbudila.

Splynouti s davem
ztratit se ve všednu
postavit hráz
když pravda je host
žít ve dni mlhavém
splést cestu nejednu
nemá snad někdo z vás
recept na radost?

Anežka Zemenová

Když v loňském roce vyšla kniha Přízrak, 
byl jsem spíše zklamaný a  nebyl jsem 
sám. Utahaný a možná zbytečně zamo-
taný příběh mi radost neudělal a já jsem 
si uvědomil, že se k  poslednímu dílu, 
Policii, možná ani nedostanu. Omyl. Ne-
dalo mi to, a tak jsem se plný očekávání, 
ale i nervozity ponořil do desátého dílu 
slavné série o Harry Holeovi. Naštěstí. 
 Každý, kdo četl předchozí díl, je sa-
mozřejmě v očekávání, protože výstřely 
mířené na norského detektiva způsobi-
ly spoustě čtenářů slabou srdeční zá-
stavu. Jeho smrt se zdá být těžko uvě-
řitelná, nicméně i tak se budeme muset 
bez Harryho velkou část knihy obejít. 
I to byla jedna z věcí, které jsem se hned 
od začátku bál. Jo Nesbø ale nezklamal. 
Vyšetřovací tým ve složení Beata Lønno-
vá, Bjørn Holm, Katrin Brattová a  Stig 
Aune vytvořili skvělou formaci, kterou 
ale čeká jeden z nejtěžších případů vů-
bec. 
 Na  místech nevyřešených zločinů 
totiž dochází k  jejich kopiím. Oběti ale 
stejné nejsou. Pachatel vraždí policisty, 
kteří na daném případu pracovali. Bru-
tální vraždy zasáhnou nejen policejní 
sbor, ale i  širokou veřejnost, a  tak je 
na  ochránce zákona vyvíjen stále větší 
tlak. Policisté musí vraždy co nejdříve 
vyšetřit. To se bohužel nedaří a pachatel 
řádí dál. Největším problémem je ztráta 
Harryho Holea. Jednoho dne však dojde 
k další vraždě a legendě nezbývá nic ji-
ného než vstát z mrtvých. Od té doby už 
není cesty zpět. 
 Kromě samotného vyšetřování dal 
autor velký prostor osobnímu životu 
hlavních hrdinů. Díky tomu se dozvíme 
více o životě jednotlivých vyšetřovatelů, 
ale i samotného Harry Holea. Zmrtvých-
vstání není nic jednoduchého a  Harry-
ho čeká více, než jen práce s  dopade-
ním vraha. Samotná postava hlavního 
hrdiny prošla silnou proměnou, a  tak 
je možné, že se to některým čtenářům 
nebude příliš zamlouvat. Z příběhu ne-
zmizel ani ambiciózní Michael Bellman 

a  jeho věčný stín Truls, jejichž příběh 
se odehrává spíše na vedlejší koleji, ale 
rozhodně stojí za čtenářův zájem. 
 Autor stále drží kvalitu svých vyjad-
řovacích a jazykových schopností, a tak 
bude fanoušek HH série stylisticky veli-
ce potěšen. Poutavý, tajemný a vybrou-
šený jazyk je prvek, který ani jednou 
nevymizel z  dlouhé řady deseti knih 
a bezesporu nemůže nikoho omrzet.
 Poslední díl série je opět velice akční. 
Čtenář se může těšit na ještě větší porci 
zvratů a pořádnou nálož napětí. Jo Ne-
sbø si dal záležet ve všech směrech, což 
potvrzují i kladné ohlasy. Neodpustil si 
ani poněkud nečekaný konec. 
 Jakožto fanoušek „holeovek“ pova-
žuji Policii za  jednu z  nejlepších knih 
z  celé série. Je poměrně obsáhlá, ale 
díky jazykovým schopnostem autora 
a  napínavému příběhu se stránky pod 
rukama čtenáře otáčí téměř samy.  Poli-
cie rozhodně stojí za přečtení a já věřím, 
že většina čtenářů mi dá za pravdu, když 
budu konstatovat, že jsme se s Harrym 
rozloučili ve velkém stylu. Díky, takk!

 Jakub Bartoš

Zdá se, že poslední měsíce tohoto roku 
budou bohaté na  kvalitní severské de-
tektivky. Čtenáři se tak mohou těšit 
na  knihy od  autorů, které už vám Ved-
neměsíčík představil. 
 Na  ostrov Öland nás zavede Johan 
Theorin, autor spojující detektivní žánr 
a folklor. Tentokrát se díky knize Na vel-
ké planině podíváme na místo, kde od-
počívají mrtví válečníci z doby bronzo-
vé připraveni vstát, kdykoliv je někdo 

vyruší. Švédský autor ve svých prózách 
potvrzuje literární kvality a  zároveň 
vzdává hold úchvatné krajině ostrova 
a jeho kouzelné historii. Předpokládaný 
termín vydání – 1. 12. 2015.
 Již šestý díl série o Oddělení Q nám 
naservíruje dánský spisovatel Jussi 
Adler-Olsen, který se u  nás pravidelně 
řadí mezi nejprodávanější autory. Ten-
tokrát se budou vyšetřovatelé zabývat 
vraždou dívky, která byla před sedm-
nácti lety nalezena vysoko ve  větvích 
stromů. Kniha nese název Nesmírný. 
Předpokládaný termín vydání – 1. 10. 
2015.
 Naopak novou sérii u  nás zahájí 
Mons Kallentoft. Kniha Zack vypráví pří-
běh moderního Herkulese, Zacka Herry-
ho, který je úspěšným stockholmským 
vyšetřovatelem. Jak už to tak bývá, i on 
je „záporákem“, který vymetá kluby 
a  šňupe kokain. Knihu psal autor spo-
lečně se svým švédským krajanem Mar-
kusem Luttemanem. Předpokládaný 
termín vydání – 31. 10. 2015.
 V  neposlední řadě bychom se měli 
dočkat také dvou knih od  již zmíněné-
ho Joa Nesbøho. Nejprve vyjde dlouho 
očekávaný Syn. Termín vydání – 15. 10. 
2015. Následně by se měla v knihkupec-
tvích objevit kniha Krev na sněhu II: Více 
krve. Termín vydání – 30. 11. 2015.

Jakub Bartoš

Co je to novo-cirkusové představení? 
Nevíte? Přijďte to zjistit 8. října do Met-
ropolu! Koná se zde představení The Lo-
ser(s) skupiny The Losers Cirque Com-
pany. Můžete se těšit na  neobyčejný 
zážitek ve formě neotřelého vystoupení 
plného humoru, tance, akrobacie a živé 
hudby. 
 Uskupení The Losers Company po-
chází původně z  Prahy, ale se svými 
vystoupeními objíždí celou republiku. 
Jejich představení The Loser(s) mělo 
premiéru loni v srpnu na festivalu Letní 
Letná a kvůli velkému úspěchu odehráli 
od  té doby již 33 jeho repríz. Navštívili 
s ním například festivaly Colours of Ost-
rava, Move Ostrava nebo Cirk UFF-Trut-
nov. V Praze působí v Divadle Komedie. 
Letos v srpnu přišli s novým projektem, 
který nese název Walls & Handbags 

a bude se hrát na Jatkách 78. I tato po-
dívaná bude zajisté stát za to.
 Členové tohoto akrobatického 
uskupení jsou všechno sportovní pro-
fesionálové, často bývalí sportovci, kte-
ří se zabývali sportovní gymnastikou. 
Součástí skupiny je i  akrobatické duo 
DaeMen, které se proslavilo v  soutě-
ži Česko Slovensko má talent. Většina 
členů se musí kromě účasti na  projek-
tech Losers Cirque Company zabývat 
i jinými projekty, či jinou prací. Jak však 
říká tanečník, akrobat a  choreograf 
skupiny Pavel Horníček, všichni dou-
fají, že do budoucna bude možné, aby 
z  finančního hlediska mohli pracovat 
převážně na  projektech Losers Cirque 
Company. Všechny je to totiž náramně 
baví a hlavně také naplňuje. 
 Českobudějovičtí diváci budou mít 

jedinečnou příležitost zhlédnout takto 
jedinečné a  originálně pojaté před-
stavení díky Elišce Studničkové a  její 
agentuře No Limit production. Ta toto 
představení objevila, když připravovala 
firemní večírek pro ČSOB v  Praze. Fas-
cinovalo ji natolik, že s tanečníky od té 
doby začala spolupracovat. Nabízí je 
jakožto atrakci na maturitní plesy a nyní 
jim zařídila dokonce samostatné vy-
stoupení v  Českých Budějovicích. Jak 
sama Eliška říká, představení je vhodné 
pro všechny věkové kategorie a zažije-
te tam jak momenty napětí, tak i chvíle, 
kdy se neubráníte smíchu. 
 Přijďte si to ověřit sami, budeme se 
na vás těšit 8. 10. 2015 v Metropolu!

Kristýna Haiklová
foto: archiv Losers

Daniel 
Reynek
/ fotografie
12. 7. – 30. 12. 2015 
Muzeum fotografie a moderních 
obrazových médií 
Kostelní 20/I, Jindřichův Hradec

Otevírací doba: úterý až neděle 
/ svátky 10.00–12.30, 13.00–17.00 h

www.mfmom.cz

losers Cirque Company – stojí za to vidět! 

Finále slavné série, Harry Hole 
podesáté a naposledy (?)

Do knihkupectví 
vtrhnou mistři
severské krimi

kresba: Aneta Brašničková



s t u d e n t s k é  n e k r i t i c k é  n o v i n y z   l i t e r á r n í   k a v á r n y   m ě s í c   v e   d n e /6

VÝSTaVY 
alšova jihočeská galerie - Wortnerův dům
U Černé věže 22
4. 9. – 8. 11. Smyslné linie / Erotické motivy 
secese a symbolismu

dům umění
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
9. 9. – 9. 10. Marcela Steinbachová a Barbora 
Škaloudová – Pokoje – Možnosti prostoru
22. 10. – 19. 11. Pezo Von Ellrichshausen 
– Finite Format / Konečný formát

Měsíc ve dne
Nová ulice 3
15. 9. – 16. 10. Václav Stratil: Rožhovor
od 2. 10. Filip Nesládek, Můj děda je prostě 
frajer

kino kotva
Lidická 2110, Předsálí
od 2. 10. Sedm z Fotosu
od 2. 10. Jana Kupčáková, Tváře ostrova 
svobody

Galerie Mariánská
Pražská třída 1
3. 9. – 5. 11. Salvador Dalí – Božský 
komediant
3. 9. – 5. 11. Surrealismus, socialismus 
a fašismus

Po klasicky nabitém letním programu, 
kdy se na stříbrném plátně střídal jeden 
blockbuster za druhým, dostali hol-
lywoodští A-listoví herci měsíc volna. 
Tímto měsícem je tradičně září. Filmové 
vody nezčeřila žádná významnější 
světová premiéra, snad s výjimkou se-
quelu velmi úspěšného hororu Sinister 
a také dalšího dílu akční série Kurýr. 
Nutno podotknout, že oba tyto sním-
ky zůstaly, ať už více (Kurýr: Restart), či 
méně (Sinister 2), dlužny svým před-
chůdcům.  Nyní už však na veselejší 
notu. Říjen a listopad bude proložen 
jak zajímavými a neotřelými novinkami, 
tak i pokračováními stálic světové kine-
matografie. 
 Podzimní žně odstartují hned 1. 
října snímkem Marťan. Tento opus o 
záchraně ztraceného  astronauta po-
cházející z dílny samotného Ridleyho 
Scotta (Vetřelec, Gladiátor, Černý jestřáb 
sestřelen) dává tušit velkolepou věde-
ckofantastickou podívanou, kterou jistě 

umocní i hlavní role, které se zhostil 
Matt Damon. Ten se nevydává ve své ka-
riéře na vesmírnou misi poprvé, v mezi-
hvědném prostředí si zahrál již ve filmu 
Interstellar od Christophera Nolana.
 Fanoušci hororů se jistě nemo-
hou dočkat již pátého pokračování 
kultovního duchařského snímku Pa-
ranormal activity. Čísla původního 
filmu byla úctyhodná. S velmi skrom-
ným rozpočtem, v řádu desítek tisíc do-
larů, si na sebe dokázal vydělat celkem 
13 000krát (výnos 200 milionů dolarů). 
Ovšem jak známo, stokrát opakovaný 
vtip už není vtipem, a tak se i tato série 
potýká s klesající kvalitou, za kterou 
nese odpovědnost hlavně okoukanost 
tématu strašidelného domu. Žádné 
pokračování nepřineslo velkou ino-
vaci příběhu, tudíž se pro část kritiky  
i diváctva stává nezajímavým. Nezbývá 
tak než doufat, že pátý díl nynější trend 
zlomí a na minulé úspěchy tak nesedne 
prach.

 Zlatým hřebem všech letošních 
premiér bude listopadové uvedení nej-
novější bondovky s názvem Spectre. 
Daniel Craig se coby agent jejího ve-
ličenstva představí již počtvrté a jako 
obvykle bude mít po svém boku plejá-
du slavných jmen Christophem Walt-
zem počínaje a Ralphem Fiennesem 
konče. Režie se neujal žádný zelenáč. 
Brit Sam Mendes stál kromě předchozí 
bondovky Skyfall (2012) například také 
za legendárním filmem Americká krása 
(1999). Není lepší pozvánky do kina, než 
dobře sladěný ensemble v podobě do-
bré režie, znamenitých herců a tradičně 
úspěšného námětu.
 Kromě britského agenta bude do 
konce roku bojovat s padouchy na 
plátnech také nestárnoucí Jean Reno 
ve francouzském akčním filmu nemi-
losrdní. Tak trochu z jiného soudku je 
potom nejnovější drama věhlasného 
režiséra Roberta Zemeckise, které nese 
název Muž na laně. Dílo vypráví příběh 

muže, který,na laně prošel mezi věžemi 
světového obchodního centra v New 
Yorku. Hlavní roli zde ztvárnil Joseph 
Gordon-Levitt, kterého známe třeba  
z amerického filmu Počátek (2010).
 Zkrátka, do konce roku jistě je na co 
se těšit a na své si přijde každý filmový 
fanoušek.                                    Jan Lapáček

I NA „NEJZAPOMENUTĚJŠÍ“ SE MYSLÍ

Slavnostní vernisáž zahájila v  září neo-
byčejnou výstavu fotografii legendární 
křížové cesty ve  studentském kostele 
Svaté Rodiny v  Českých Budějovicích. 
Hlavním záměrem této akce byla vzpo-
mínka na básníka a kněze Františka Da-
niela Mertha u  příležitosti 100. výročí 
jeho narození. Navštívilo ji více než 100 
lidí.
 Originální křížovou cestu složenou 
se samorostů, které Merth nasbíral 
a později v roce 1974 i složil do jednotli-
vých zastavení, se podařilo najít na staré 
pavlači ve  Strašíně u  Sušice. Tato origi-
nální křížová cesta se dočkala zrestauro-
vání a díky tomu se také dostala do jiho-
české metropole.
 „Já sám to dělám pro radost,“ uvedl 
hlavní iniciátor akce, vyučující Biskup-
ského gymnázia Michal Grus a  dodal: 
„Je to jeden z básníků, kteří v české poe-
zii stojí za to.“  
 Básnická sbírka Kyrie, kterou au-
toři výstavy představili návštěvníkům 
na  vernisáži, je po  dvaceti letech první 
vydanou Merthovou sbírkou. Michal 
Grus se snaží celé básníkovo dílo zkom-
pletovat. Společně na tom pracuje s Ve-
ronikou Wekerovou z Filosofické fakulty 
Jihočeské univerzity. 
 Vrcholem celé pamětní akce byl 
vzpomínkový večer s  názvem „Nejza-
pomenutější básník“, který se konal 6. 
října. Hlavní náplní programu byla reci-
tace Merthových básní, které se zhostil 
Vít Roleček. „Jsem rád, že se mi podařilo 
upoutat pozornost i na jednoho z méně 
známých básníků a učinit tak první krok 
k  tomu, aby byl zbaven své přezdívky 
„nejzapomenutější“, řekl na  závěr celé 
akce Michal Grus. 

Sára Nikola Lučanová, Kristýna Mrázová
Foto František Nárovec

Británie roku 1984 s premiérkou Marga-
ret Thatcherovou. Vrcholí velká hornic-
ká stávka. A v tom přijde podpora gayů 
a lesbiček. Film Pride je založený na his-
torických událostech důležitých jak pro 
britské horníky, tak pro LGBT komunitu. 
V  ČR měl premiéru na  letošní Prague 
Pride a stále běží v různých kinech.
 Po  druhé světové válce spotřeba 
uhlí výrazně klesla a uhelný průmysl se 
musel podrobit restrikcím britské vlády. 
Komunitu horníků sužovala a chudoba. 
To vedlo v letech 1984-1985 ke stávkám 
horníků po celém Spojeném království. 
Těm se pak dostalo pomoci od v té době 
velmi kontroverzní komunity – LGBT ko-
munity.
 Mark Ashton, mladík žijící v  Londý-
ně, se rozhodne založit skupinu na pod-
poru horníků. Skupina Gayové a lesbič-
ky podporují horníky (LGSM – Lesbians 

and Gays Support the Miners) začne 
sbírat peníze před LGBT knihkupectvím 
Gethina Robertse. Skupina se nesetkává 
s velkým úspěchem, ale Mark přesvědčí 
své kamarády, aby vytrvali, protože jedi-
ná skupina, o které britské noviny psaly 
hůře než o  homosexuálech, byli právě 
horníci. Mark věří, že jestli někdo má 
rozumět situaci horníků, jsou to právě 
oni. Snaží se tedy spojit s nějakou urči-
tou hornickou komunitou. To se podaří 
a  jsou pozváni na  schůzku  do  Jižního 
Walesu.
 Marka na  „výletě“ doprovází další 
členové skupiny. Ve Walesu se setkávají 
s podporou, ale i odporem. LGSM se ale 
navzdory překážkám nevzdávají a vzni-
ká tak ojedinělé přátelství mezi tak 
odlišnými skupinami. V  průběhu filmu 
se pak dozvídáme i  jednotlivé příběhy 
členů skupiny, a ačkoliv je zde spousta 

předvídatelných zápletek, film dokáže 
člověka překvapit i  dojmout. Celkem 
přesně vyobrazuje paranoiu a dezinfor-
mace o AIDS, které se v 80. letech šířilo, 
stejně tak jako nebezpečí toho veřejně 
přiznat, že jste homosexuál. Film vrcholí 
v roce 1985 při londýnské Gay Pride.
 Film se poprvé představil v  květnu 
2014 na  festivalu v  Cannes. V  hlavních 
rolích můžeme spatřit světově méně 
známé herce jako Bena Schnetzera 

v  roli Marka, Andrewa Scotta nebo 
George MacKaye. Do jedné z vedlejších 
rolí je obsazený Bill Nighy.
 Pride ukazuje na  to, že v  přátel-
ství a  pomoci druhým vůbec nezáleží 
na  rase, pohlaví nebo sexuální orien-
taci. Zase tolik se mezi sebou nelišíme. 
A  možná se tato zpráva už často opa-
kuje, ale je natolik důležitá, že to vůbec 
nevadí.
 Aneta Brašničková

Dům umění už dávno nemusí doka-
zovat, že je důležitou součástí prestiž-
ní umělecké scény v  České republice. 
Každoročně pořádá výstavy předních 
českých, zahraničních tvůrců i mladých 
umělců. Během září nám Dům umění 
nabídl ojedinělý projekt Pokoje, Mož-
nosti prostoru, který se tolik nevymyká 
tématem, jako provedením. Jedná se 
totiž o výstavu interaktivní. Projekt není 
atraktivní jen pro děti a  hravé jedince, 
ale pro každého, kdo se nebojí vystou-
pit z  role pozorovatele do  role aktéra 
představení. Architektka se světovými 
zkušenostmi Marcela Steinbachová 
a  lektorka umění Barbora Škaloudová 
vytvořily pět pokojů, které nás různými 
způsoby vybízejí k  vnímání prostoru 
a vidění pokoje očima architekta. 
 V  prvním pokoji měníme barvu 
stěn. Zatímco svítivá růžová nám připo-
míná noční bar a žlutá zase bije do očí, 
modrá barva ustupuje do pozadí a vy-
tváří z  pokoje příjemné místo. V  druhé 
místnosti se zase soustředíme na světlo 
a způsob nasvícení místnosti. K dispozi-
ci je spousta malých lampiček, poličky 
a  různá stínítka. Nad vytvářením stále 
nových efektů pomocí strouhátka, sítka 
nebo papírového kornoutu jsme strávi-

ly nejvíce času z celé výstavy. Atmosféra 
vytvořená díky spoustě menších světý-
lek je úplně jiná než v  pokoji nasvíce-
ném jedním ústředním lustrem. 
 Geometrie je v  architektuře velice 
důležitá. V další místnosti, která je celá 
rozkreslená na síť, jsme se cítily jako v ji-
ném vesmíru – vždyť stěny, strop i pod-
laha vypadaly úplně stejně. Pomocí čer-

ných a bílých magnetických pásků jsme 
měnily prostor a tvořily nové tvary.
 Čtvrtý pokoj s názvem Za zdí odkryl 
všechno, co se v pokoji nachází, ale zra-
ku je skryto. Špachtlí jsme odkryly kus 
omítky a  dokonce odrýply i  kus zdi. 
Zkoumaly jsme vrstvy stěny, elektro-
instalace, sádrokarton. Nakonec jsme 
na připravené zvýšené podlaze vyměni-
ly kachličky za koberec a lino. 
 V  posledním, úplně bílém pokoji, 
jsme měly za  úkol rozmístit nábytek. 
Díky bílé barvě, kterou bylo vše natře-
no, jsme se mohly oprostit od  řešení 
barvy a  materiálu věcí a  soustředit se 
pouze na  samotné rozmístění nábytku 
v prostoru. Je lepší stůl veprostřed nebo 
v rohu, aby nezabíral moc místa? A kam 
lampu, k posteli nebo ke dveřím?  
 Výstava není jen prvoplánovým ná-
padem, místem, kde se děti vyblbnou, 
ale vyvolává v nás prožití prostoru jinak, 
než jsme zvyklí. Soustředíme se na de-
taily i celek, vnímáme různost prostoru 
a pocity s ním spojené. 
 Pokud jste výstavu Pokoje prošvihli, 
od 22. října se můžete těšit na novou ar-
chitektonickou výstavu Konečný formát 
od Pezo Von Elrrichshausen.  

Zuzka Orlová

Nečekejte ani blockbuster, 
ani popcorn
Pokud neholdujete blockbusterům a  při 
pohledu na  plátno netrpíte absťákem 
po chroupajícím popcornu, přijďte se po-
dívat na filmový festival Nedělní B-artoš-
ka, který se koná jednou za 14 dní v ne-
děli v  prostorách literární kavárny Měsíc 
ve dne. 
 „Jde o odpočinkový večer, kdy si lidé 
chodí ulevit od starostí za celý týden. Na-
bízíme jim promítání filmů, které se hrdě 
řadí mezi to nejhorší, co kdy bylo nato-
čeno. Většinou se jedná o  nízkorozpoč-
tové béčkové horory a  krváky, ale občas 
do promítání vložíme i známější perličky,“ 
zve filmové nadšence Vladimír Dolejšek.
 Program vzniká za pochodu, ale kan-
didáti na listopad jsou už známí. „Na listo-
pad můžu slíbit samé trháky. 1. listopadu 
zahájíme s The Blob, hororem o vraždícím 
fialovém sajrajtu 15. budeme pokračovat 
dílkem The Stuff, kultovní klasikou o zabi-
jáckém jogurtu a  listopad zakončíme 29. 
snímkem The Lost Skeleton of Cadavra, 
moderní alegorií na  padesátkové filmy 
Eda Wooda,“ přiblížil program na listopad 
Vladimír Dolejšek.
 Pokud si chcete odpočinout od kaso-
vých trháků a  zhlédnout nějaké to „béč-
ko“, najděte si svého favorita na faceboo-
kových stránkách kavárny Měsíc ve  dne 
a  stránkách s  kavárnou spjatých (Nová 
nově, Literatura žije). Vstup je volný a at-
mosféra uvolněná.

Martin Volný

Tato slova slavného španělského uměl-
ce Salvadora Dalího jsou podtitulem 
výstavy jeho prací, kterou si pro své ote-
vření zvolila Galerie mariánská. Na této 
surrealistické výstavě si můžete pro-
hlédnout řadu malířských děl, jako je 
jeho asi nejznámější obraz roztékajících 
se hodin, trilogická sbírka Božské kome-
die (Peklo, Očistec a Ráj) a další skvosty.
Samozřejmě nejsou vystaveny jen ob-

razy, ale i sochy, šátky, flakony, talíře či 
parfémy tohoto kníratého komedianta.
 Souběžně s výstavou Salvadora Da-
lího pořádá galerie i  výstavu Surrealis-
mus, socialismus a  fašismus aneb Faši-
smus objektivem českých klasiků. Jsou 
zde vystavena díla českých fotografů 
30. až 50. let jako například Václava 
Chochola a jeho nejznámější fotografie 
se samotným Salvadorem Dalím s  vej-

cem. Nechybí ale ani další významní fo-
tografové těchto pohnutých dob: Karel 
Ludwig, Zdeněk Tmej, Karel Hájek a Jan 
Lukas.
 Určitě neváhejte a tuto výstavu brzy 
navštivte,alespoň se na vlastní oči pře-
svědčíte, zda slova z  titulku textu Dalí 
dokázal naplnit. Musíte to ale stihnout 
do 5. Listopadu.

Kateřina Kuboušková

Události na plátně: agent jejího veličenstva a ti druzí

,,Malíř není jenom ten, kdo je inspirovaný, ale ten, kdo inspiruje ostatní.‘‘

Pride

Jak vnímáš prostor? Výstava Pokoje v Domu umění
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V  loňském školním roce se na  Bis-
kupském gymnáziu poprvé za  celou 
existenci školy uskutečnila výprava 
do  poutního místa Santiago de Com-
postela, kam se vypravila hrstka nejod-
vážnější a  nejodhodlanějších studentů 
společně s učiteli.
 „Tuto pouť jsem chtěla uskutečnit 
už hodně dlouho. Byla jsem inspirova-
ná ze všech stran a  měla jsem radost, 
že byla kladná odezva i  v  naší škole,“ 
uvedla organizátorka poutě zástupkyně 
ředitele Michaela Kudláčková.
 Pokud chcete vykonat pěší pouť, 
můžete si sáhnout po  Španělsku, či 
Portugalsku. Výprava z  Bigy se vydala 
na  tuto portugalskou, jednoduše pro-
to, že byla kratší. Než vyrazíte, je třeba 
si domluvit dopředu ubytování a trasu, 
podmínkou je ujít víc jak 100 km, na po-
čtu dní už nezáleží, není to sport. 
 ,,Během cesty jsme potkali mnoho 
lidí, kteří tuto pouť mají jako dovolenou 
klidně i na víc, jak dva týdny. My měli sta-
novený pět dní.“ vysvětlila zástupkyně.
 První den výpravy se vyfasuje cer-
tifikát, knížečka, do které musíte získat 
během cesty razítka míst, jako jsou 
kostely, kapličky nebo jiné památky. 
Na konci výpravy tuto knížku předloží-
te ve  speciální kanceláři v  Santiago de 
Compostelo, kde vám vydají i certifikát 
o absolvování pouti.

 Na každý den byla naplánovaná tra-
sa se zastávkami a nočním ubytováním. 
„Každá ubytovna byla zařízena velmi 
skromně, opravdu poutnicky. A čím víc 
se blížíte k cíli, tím víc jsou skromnější,“  
dodala Michaela Kudláčková. Posled-
ní noc poutníci z Bigy strávili ve městě 
Perdon, kde byly ubytovny nacpané už 
jen díky slavné historii tohoto města. 
,,Zdejší kultura měla pozitivní dopad 
i na studenta, který si doteď ve španěl-
ské kultuře příliš neliboval,“ prozradil je-
den z poutníků a student Vítek Zavázal.
 Poutníci nakonec cestu úspěšně 
zvládli. ,,Cesta nebyla tak náročná, jak 
jsem očekával. Člověk, který je alespoň 
trochu ve formě, to zvládne,“ komento-
val náročnost cesty Vítek Zavázal.
 Protože studenti i učitelé se z pouti 
vraceli spokojení, rozhodli se, že vyrazí 
i v tomto školním roce, ovšem po mno-
hem delší trase.
 Kateřina Kuboušková

Na „inspekční“ cestu po školách s progra-
mem Německého jazykového diplomu 
(DSD) vyrazila nová poradkyně pro výu-
ku německého jazyka Karin Steffen. Jako 
jednu z prvních škol navštívila Biskupské 
gymnázium. Chtěla podle svých slov po-
znat školu, která se před 25 lety rozhodla 
pro intenzivní výuku němčiny. O tom, že 
to bylo rozhodnutí správné, svědčí i  25 
let na předních příčkách, kterých studen-
ti dosahují v  Deutsches Sprachdiplomu 
(DSD), který skládají v maturitním roční-
ku. A  aby toho nebylo málo, BiGy patří 
ke školám, kde je stálý zájem o tento cer-
tifikát. Jen v tomto školním roce 2015/16 
se k němu přihlásilo 29 studentů, což Ka-
rin Steffen také vyzdvihla a ocenila.

 Diplom DSD, úrovně B2 a  C1, umož-
ňuje svým držitelům studovat a pracovat 
v  německy mluvících zemích, zároveň 
má celoživotní platnost a je mezinárodně 
uznávaný. 
 Není proto překvapením, že BiGy 
vždy mělo a má absolventy, kteří studo-
vali v  Německu, a  to nejrůznější obory, 
jako je medicína, technické obory, ger-
manistika a  literatura. A řada budoucích 
absolventů s tímto jazykovým diplomem 
uvažuje o studiu v Německu podle vzo-
ru svých předchůdců. A  právě pro tyto 
studenty zažádala koordinátorka výuky 
NJ Mgr.  Dana Jakešová o  projekt „Týden 
otevřených dveří“ na univerzitě v němec-
kém městě Chemnitz. V  rámci tohoto 

týdne se studenti seznamují s  chodem 
univerzity, studijními obory a  samozřej-
mě také se studentským životem. Pokud 
budou schváleny finance, uskuteční se 
tento projekt v červnu 2016.

Leona Hájková

Jazykové pobyty jsou poslední dobou 
čím dál víc v  módě. A  proč taky ne? Je 
to naprosto jedinečná životní zkušenost. 
Do Anglie, Ameriky... všude kam si člověk 
jen vzpomene. Ale proč ne třeba do Ně-
mecka nebo Rakouska? Máme to kousek 
od hranic, ale málokdo to využívá. 
 Díky studiu na Biskupském gymnáziu 
jsem minulý školní dostala možnost stu-
dovat půl roku na jedné z našich partner-
ských škol. Gymnasium BORG (Bundes-
oberstufenrealgymnasium) se nachází 
v  lázeňském  městečku Bad Leonfelden 
v Horních Rakousích, cca 25 km severně 
od Lince, takže od Čech co by kamenem 
dohodil. Bad sám o  sobě je velmi malý, 
vše je tam po ruce. Městečko jsem si jed-
noduše zamilovala.
 Školní systém v  Rakousku je trochu 
jiný. Zatímco v  Čechách jsou gymnázia 
převážně všeobecná, v  Rakousku, v  Ně-
mecku či ve  Francii jsou na  gymnáziích 
3 skupiny tříd: přírodovědecká (zaměře-
na na biologii, chemii a fyziku), hudební 
(zpěv, hra na  nástroje) a  umělecká (de-
sign, grafika, fotografie, filmy atd.).  Já 
jsem se rozhodla pro hudební zaměření 
a rozhodně toho nelituji. V Čechách jsem 

se nevěnovala zpěvu ani hře na hudební 
nástroj, ale nakonec to nebyl žádný pro-
blém. Naučila jsem se hrát na  klavír, za-
čala zpívat ve školním sboru a díky tomu 
jsem se dostala na spoustu velkých akcí, 
kde náš sbor jako jeden z nejlepších vy-
stupoval. Dokonce jsem chvíli fungovala 
jako školní roztleskávačka. Vše ale záleží 
jen na našem přístupu.
 To je všechno moc hezké, řeknete si. 
Ale proč vlastně na pobyt vyjet. Je to jed-
noduché, pokud je člověk aspoň trochu 
společenský a  komunikativní, i  přesto-
že jazyk nemá na  úplně nejlepší úrovni, 
není jazyková bariéra žádnou překážkou. 
Samozřejmě to chce notnou dávku odva-
hy, ale rozhodně toho nebudete litovat. 
Za půl roku, který jsem strávila v Rakous-
ku, jsem zjistila, na co se v jazyce více za-
měřit a co je naprosto zbytečné. Poznáte, 
jak se v daném státě žije, co je tam lepší 
než u nás a co zase naopak. 
 Výhody pobytů jsou jednoduché, 
máte spoustu nových známých, učíte 
se jazyk přímo od  rodilých mluvčích, 
poznáváte nové zvyky a  tradice, odlou-
čení od  rodiny vám přinese osamostat-
nění a pomyslnou třešničkou je spousta  

zážitků, které jen tak někdo nemá.
Jenže všechno má i  své stinné stránky, 
za prvé si musíte uvědomit, že pokud od-
jíždíte, tak se musíte i vrátit. To znamená, 
že zameškáte školu. Hodně školy. Musíte 
se proto smířit s tím, že pokud nechcete 
opakovat ročník, čeká vás samostudium, 
a  to nemusí každému vyhovovat. Proto 
berte v  potaz, ať už jedete na  rok nebo 
na půl, že to bude stát, kromě peněz, sa-
mozřejmě, i hodně energie.
 Pokud už pobyt zvažujete, mám pro 
vás poslední radu: dlouho nepřemýšlejte 
a pokud tu možnost máte, určitě ji vyu-
žijte. Bude to trochu psychicky náročné, 
hlavně ze začátku, ale budete mít zkuše-
nost na celý život.

Leona Hájková

Na to, že s každým novým počinem umí 
britský zpěvák James Harries překvapit, 
si už jeho příznivci zvykli. Ani jeho nové 
album „Until The Sky Bends Down” není 
žádnou vyýjimkou. Najdete na něm i čes-
kou hudební stopu.
 Když poprvé James Harries vstoupil 
na  českou hudební scénu, vysloužil si 
od novinářů jazz-folkovou nálepku. Krát-
ce nato však tento rodák z Manchesteru 
přesedlal na folkrock a také se etabloval 
jako skladatel filmové hudby. Jeho díla 
dokonce doprovázela i film Lidice. 
 Vrcholem Harriesova dosavadního 
snažení bylo album „Voice Memos” z roku 
2013. Tato deska byla světově unikátní. 
Není to totiž klasická „studiovka“ tento 
britský zpěvák ji nahrával v nejrůznějších 
prostředích na mobilní telefon. I přes po-
někud bizardní přístup kvalita rozhodně 
neutrpěla a jeho výrazný zpěv se rozhod-
ně nevytratil.
 S  nahráváním disku „Until The Sky 
Bends Down” se Harries vrátil ke studio-
vému hraní s  velkou kapelou. „Moje po-
slední dvě nahrávky byly v podstatě živé, 
a tak jsem se na tuto změnu velmi těšil,” 
nechal se písničkář slyšet. 

 Na  první polovině „Until The Sky 
Bends Down” se představuje jako plno-
hodnotný skladatel majestátního popu, 
který sice bortí mantinely svého zaběhlé-
ho písničkářství, přesto se z  této pětice 
skladeb neztrácí to nejpříznačnější: jeho 
civilnost a  naléhavost. „Salvation” vám 
velkolepě otevře brány alba. „Shooting 
Star” připomene, že někdo ještě umí udě-
lat poctivý rádiový hit. S „My Saving Gra-
ce” vyšplháte na  pomyslný Olymp této 
sekvence, kterou završuje skladba „Tell 
Me What You Have To Lose”, přinášející 
nádech současného country.

 Ve  své druhé polovině se „Until The 
Sky Bends Down” přehoupne do komorní 
roviny. Ve skladbě „Where Does The Ma-
gic Go” se James prvně chopí sám kytary 
a představuje se ve své nejtypičtější polo-
ze uhrančivého písničkáře. Krátká, přesto 
emociálně výrazná „Lay Down Beside Me” 
je předvojem před závěrečným, cestova-
telsky retrospektivním songem „The Hill-
side”, trvajícím přes devět minut.
 Harries a  jeho producent Paul Bell 
si na  nahrávání pozvali velmi zajímavou 
plejádu muzikantů. Mezi nimi figuru-
jí i  zdejší hvězdy, jako je kytarista Josef 
Štěpánek nebo klávesista Viliam Béreši?. 
Skladby samy o sobě jsou vysoce kvalitní. 
Místy to však po většinu desky skvěle zpí-
vající Harries přehání. 
 Harries opět nezklamal a  vytvořil 
skvělé dílo, kterým se dozajista zavděčí 
i těm nejnáročnějším posluchačům – byť 
toho medu v jeho jinak vynikajícím zpě-
vu je někdy až příliš. Album se bude jen 
těžko překonávat, bude proto zajímavé 
sledovat, s  čím na  nás tento tempera-
mentní Brit vyrukuje příště.

Jan Jakovljevič

Letní měsíce bývají z  hlediska nových 
hudebních nahrávek poměrně chudé 
období. Skupiny se soustředí na  pil-
né koncertování na  letních festivalech 
a  pomalu chystají své desky na  před-
vánoční trh. Přesto se i  v  tomto čase 
urodilo na jihu několik zajímavých alb, 
ze kterých bych rád zmínil alespoň dvě. 
 Styčné body mezi kapelami Epyde-
mye a  Gutalax najdeme právě v  jejich 
jménech. Obě pochází z  lékařského 
prostředí a u obou si skupiny pozměni-
ly pravopis k obrazu svému. To jsou ale 
zároveň také jediná pojítka, která mů-
žeme u této dvojice najít. 
 Českobudějovické trio Epydemye 
patří již několik let mezi naděje stag-
nujícího českého folku a  nové album 
Kotlina, vydané letos v  červnu, to jen 
potvrzuje. Po dvou „klasických“ albech 
se totiž kapela pustila do koncepčního 
projektu, který chce posluchačům pro-

střednictvím příběhů hrdinů i  obyčej-
ných lidí připomenout důležitá období 
české moderní historie. V ich-formě zpí-
vané osudy Jana Palacha nebo Milady 
Horákové sice nepůsobí vždy úplně au-
tenticky, pro kapelu je to nicméně pro-
zatímní vrchol kariéry, který ji posunuje 
o několik příček pomyslného hudební-
ho žebříčku výš.
 Skupině se podařilo látku pojmout 
tak, že výsledek nepůsobí moc trapně 
ani kazatelsky. U  Kotliny také rád při-
pomínám, že samotný poslech desky 
je jen odrazový můstek. Následovat 
může zkoumání našich vlastních koře-
nů, zjišťování příběhů našich prarodičů, 
a  nebo jenom návštěva pomníku pad-
lým. Vzpomínáte si snad, kdy naposle-
dy by vás hudba k něčemu podobnému 
inspirovala? 
 To červencový příspěvek do  disko-
grafie grindcorové sebranky Gutalax 

z  jihočeské Křemže podobné ambice 
rozhodně nemá. Skoro se zdá, že kape-
la se inspirovala fekalistickými básněmi 
Egona Bondyho (hovno zbožnili jste / 
už jen ono je vaše víra / hovno to jedi-
né co ve  vašem světě neumírá) a  v  je-
jich hudbě jde opravdu jen o  hovno. 
Odpovídá tomu název Shit Happens 
i hudební náplň alba, postavená na jed-
noduchých kytarových postupech a za-
jímavých i šílených vokálních kreacích.
 Gutalax na rozdíl od Epydemye roz-
hodně nechce vzdělávat, jeho cílem je 
bavit otrlejší část posluchačstva a to se 
daří i  na  novince. Přestože síla kapely 
je ukrytá zejména v  živých vystoupe-
ních, díky kterým se u nás řadí k žánro-
vé špičce, letošní půlhodinový klystýr 
dokazuje, že ani na nahrávkách nespa-
dají do  šedého průměru. Poslech jen 
na vlastní nebezpečí.

Petr Šrajer

Cesta jde dál a dál... aneb Pěší pouť 
do Santiaga de Compostela

Málo kultury? navštivte 
knihovnu na lidické
Baví vás hudba, divadlo či literatura? 
V  tom případě byste měli navštívit bu-
dovu českobudějovické vědecké knihov-
ny na  Lidické třídě. Hudební oddělení 
zde organizuje celou řadu kulturních 
akcí. Nejedná se však pouze o  hud-
bu, své si tu najdou i  milovníci divadla 
nebo literatury. Cílem těchto cyklů je 
obohatit kulturu v  Českých Budějovi-
cích a  v  okolí. Vstup na  všechny akce 
je volný a  není podmíněn členstvím 
v  knihovně. Nabídka kulturních pořadů 
je pravidelně zveřejňována na  webo-
vých stránkách knihovny www.cbvk.cz. 
 Nejdéle uváděným a  zároveň nej-
oblíbenějším pořadem jsou tzv. Antidi-
skotéky čili Ro(c)kování hudebního kri-
tika a  publicisty Jiřího Černého. Jedná 
se o  poslechové pořady pro studenty 
i  dospělé, které kromě poslechu ukázek 
hudby různých žánrů, nabízejí recenze 
koncertů, profily hudebních osobností 
aj. Hlavním těžištěm Černého publicis-
tické tvorby je však moderní populární 
hudba. Diváci tak mají možnost si po-
slechnout starší i  nově natočená alba. 
 Pro studenty středních škol je při-
praven i  další pořad Černého, který se 
v knihovně koná vždy následující dopo-
ledne po večerním poslechovém pořadu 
a  který vás provede historií hudebních 
žánrů, profilem hudebních skupin a slou-
ží tak k doplnění hudebních znalostí. Kro-
mě recenzí a besed vám může Jiří Černý 
nabídnout svou nově vydanou knihu „Jiří 
Černý… na bílém“, autorizované soubor-
né vydání jeho hudební publicistiky.
 Od roku 2013 knihovna nabízí cyk-
lus kulturních pořadů s  názvem „Hudba 
– literatura – divadlo“. Cyklus vám kromě 
muziky nabídne literární pořady 
i divadelní představení. 

Budete mít možnost zúčastnit se koncer-
tů, literárních čtení i divadelních her. Vy-
stupují zde hlavně umělci z Jihočeského 
kraje, např. Divadlo Víti Marčíka uvedlo 
v minulých letech několik úspěšných di-
vadelních her,  známý herec Jakub Doub-
rava vystoupil s  autorským přednesem 
Máchova Máje. Pravidelně zde vystupují 
i  populární hudební osobnosti, např. 
český zpěvák a  kytarista Luboš Pospíšil, 
zpěvačka a  houslistka Jitka Šuranská 
s moravskými lidovými písněmi. 
Jihočeská vědecká knihovna uvádí 
v  tomto roce pravidelně cyklus hudeb-
ních vystoupení mladých nadaných 
umělců s  názvem Mladí budějovičtí 
hudebníci se představují..., který vznikl  
u  příležitosti 130. výročí založení česko-
budějovické vědecké knihovny. Zmíněný 
cyklus si klade za cíl dát prostor mladým 
nadaným budějovickým hudebníkům, 
zpěvákům i  komorním souborům a  po-
skytnout jim tak další posluchače z  řad 
široké veřejnosti. Koncerty se konají při-
bližně v  měsíčních intervalech. Jedním 
z  nejúspěšnějších hudebních uskupení 
je studentský soubor Francisextet (dříve 
Českobudějovický sextet), pojmenovaný 
po neoklasickém skladateli Francisi Pou-
lencovi (1899-1963), jehož skladby tvoří 
velkou část repertoáru souboru. V letoš-
ním roce tento ansámbl získal 1. cenu 
a titul absolutního vítěze v prestižní sou-
těži Českého rozhlasu Concerto Bohe-
mia. Dalšími úspěšnými umělci jsou např. 
Mladý nadaný klavírista a  muzikálový 
skladatel Vojtěch Adamčík, který právě 
pracuje na svém druhém muzikálu, dále 
Jazz‘n‘Swing Quintet Groovin´High či 
klavírista a básník Tomáš Lísal.
 Pro příští rok se připravuje  nový 
projekt „Hudba bez hranic“, který propojí 
umělce z Jihočeského kraje, Vysočiny, Ji-
homoravského kraje a Dolního Rakouska 
a poskytne jim tak možnost prezentovat 
se nejen ve svém regionu.

Daniel Podroužek
Foto: Tomáš Binter

Proč se vyplatí učit německy

PůLROK, NA KTERý SE NEZAPOMíNá

Until The Sky Bends Down? James Harries opět příjemně překvapil

leTNí HUdeBNí NadílKa z jižNíCH ČeCH
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Jsou všude. Obklopují nás. Ohrožují. 
Berou nám náš styl života, jídlo a mož-
ná nám usilují i o život...
 Prostě není zpravodajské relace, 
projevu politika, příspěvku na sociál-

ních sítích, rozhovoru, kde by se ale-
spoň okrajově nemihlo slovíčko mi-
grace. Politici velkých, ale i těch pidi 
straniček, různí spasitelé z lidu (včetně 
toho akademického) se předhánějí, jak 
víc lidem pod Řípem nahnat fóbii a vy-
třískat nějaký ten bodík na stupnici vy-
toužené popularity. Už ani nepřekvapí, 
že se zapojí současný i ten minulý pán 
Hradu v družném souznění. A běda té 
skupince, která by náhodou měla odliš-
ný názor než majorita. V sázce není jen 
pokles jejích preferencí, ale i jedna na 
oko...
 Už snad ale nenapíšu ani řádek, 
vždyť já už z té všudypřítomné migrace 
mám pořádnou migrénu! 

Martin Volný
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Scénář a kresba: Aneta Brašničková

 POSLEDNÍ SLOVO 

Vedneměsíčník 
vychází za podpory: 

literární kavárny

a Biskupského gymnázia.

Problematika migrace hýbe celou Evro-
pou. Asi nejhorší situace je ale v Maďar-
sku, kde se už začali uprchlíci i  bouřit. 
A  tak se skupinka mladých Jihočechů 
rozhodla alespoň trochu zlepšit tamní 
situaci a zorganizovala sbírku.
 „Inspirovali jsme se především praž-
ským autonomním sociálním centrem 
Klinika a  podobnými akcemi. Chtěli 
jsme takovou sbírku uspořádat i na jihu 
Čech a  sami alespoň tímto způsobem 
pomoci. Všechno vzniklo narychlo 
a v poměrně provizorních podmínkách, 
nakonec jsme ale všechno zvládli podle 
svých představ,“ těší jednu z organizáto-
rek sbírky Barboru Klufovou, která je zá-
roveň studentkou maturitního ročníku 
Gymnáziu Jírovcova
 Barbora nepovažuje za správné, aby 
uprchlíci, kteří mají lidskou hodnotu 
jako kdokoli z  nás, žili v  nuzných pod-
mínkách a  v  nejistotě, co jim nejbližší 
budoucnost nastraží. „Poskytnutí tako-
vé materiální pomoci, jakou jsme do-
dali, situaci nemůže nijak zhoršit, spíše 
naopak – nedokážu si představit, že by 
lidem uškodilo mít se do  čeho obléci 
a o něco pohodlněji strávit noc,“ říká.
 Podle dobrovolnice nepředstavují 
uprchlíci, kteří přicházejí do Evropy, ex-
trémně velké nebezpečí. „Osobně hroz-
bu vidím jinde než u uprchlíků, kteří při-
cházejí do Evropy, a to přímo u Čechů. 
Nenávistné nálady, které panují mezi 
lidmi, aniž by jim osobně někdo něco 
provedl, vidím jako mnohem větší pro-
blém než lidi přicházející sem proto, aby 
utekli z války a žili v klidnějším prostře-
dí,“ vysvětluje.
 Celkem se vybralo kolem sto se-
dmdesáti krabic potřebných věcí a  asi 
devět tisíc korun. „Krabice už jsou v Ma-
ďarsku, část peněz jsme utratili za  ces-
tu. Zbytek poputuje na  konto Člověka 
v tísni, popř. jej využijeme při přepravě 
věcí, které nám ještě zbyly, do jednoho 
ze skladů, ze kterých pak vše putuje 
k uprchlíkům,“ objasňuje Klufová.

 Sbírka byla ukončena po  pouhých 
dvou dnech jejího konání, protože or-
ganizátoři už v té době měli naplněnou 
svou dodávku. Zároveň vybrali i  do-
statečnou sumu peněz na  pokrytí ces-
tovních nákladů. „Dále budeme jednat 
podle toho, jaká bude situace přímo 
na místě. Zjistili jsme, že prozatím nemá 
cenu věci shromažďovat dále. Na místě 
je hmotné pomoci dost a  byl problém 
ji distribuovat tak, jak je třeba. Situace 
se ale každým dnem mění, snažíme se ji 
tedy sledovat a zařídit se podle případ-
ných změn,“ líčí Klufová.
 Mladá studentka se svými spolu-
pracovníky Maďarsko při přepravě věcí 
osobně navštívila. „To, co naše výprava 
v  Rözske viděla, byl především obrov-
ský chaos – pomoci bylo na místě dost, 
hlavním problémem bylo věci třídit 
a udělat v nich pořádek. V táboře neby-

lo prakticky nic, chybí voda, elektřina, 
kromě pár stanů i pořádné přístřeší. Ne-
stálo ani za  to na  místě zůstat. Dobro-
volníci, kteří by neměli zkušenost s tím, 
jak všechno chodí, a zůstali by na krát-
kou dobu, by ve finále udělali ještě větší 
nepořádek. Všichni se tedy rozhodli vrá-
tit se zpátky do Čech hned po tom, co 
rozvezli věci na místa, kde byly nejvíce 
potřeba,“ popisuje Klufová.
 V  Maďarsku nedávno vydali nový 
zákon a bude velmi zajímavé sledovat, 
jak se tamní situace bude vyvíjet. „Zá-
kon nastoluje pro problémy s imigranty 
přísnější pravidla a  my zatím nevíme, 
jaký efekt bude mít na celé dění. Až bu-
deme přesněji vědět, co a jak, zvážíme, 
jestli má cenu v  pomoci pokračovat. 
Jiné akce podobného rázu jsme ale za-
tím nijak neplánovali,“ uzavírá Klufová.

Jan Jakovljevič

Co s  migranty? Těžko bychom dnes 
potkali člověka, který by si tuto otáz-
ku nepoložil. Denně vídáme v  médiích 
záběry běženců, přelézajících ploty 
na hranicích (to ještě v tom lepším pří-
padě), v horším se dozvídáme o spous-
tě těch, kteří hraničního přechodu ani 
nedosáhli.  Jenže smysluplné řešení oné 
otázky „Co dělat?“ je, jak se zdá, proza-
tím v  nedohlednu.  Jen pro upřesnění, 
za smysluplné nepovažuji absurdní ná-
pady typu zapojení vojsk NATO a  uza-
vření Schengenského prostoru či různé 
protiimigrační výkřiky, nesoucí se buď 
v  duchu klasického populismu, nebo 
nenávistného radikalismu. Nelze ale 
diskutovat o tom, jak by uprchlická kri-
ze měla skončit, aniž bychom se zeptali, 
jak začala. 
 Nedávno jsem v  této souvislosti 
narazil na  tvrzení, že na  počátku toho, 
co nyní straší evropský kontinent, stojí 
americká aktivita na  Blízkém výcho-
dě, tedy rozhodnutí provést vojenské 
intervence v  Afghánistánu, Iráku a  Li-
byi a  následná politika směrem k  Sýrii. 
Klasický argument je, že pokud by USA 
nezasáhly ve  zmíněných zemích, dnes 
by tam panoval pořádek, neprobíhala 
by žádná válka a nevznikl by ani terori-
stický Islámský stát, jinak řečeno, nebyl 
by žádný důvod pro útěk z těchto zemí 

do  Evropy. „Americké imperialistické 
invaze způsobily v tamním regionu roz-
vrat a destabilizaci“ to je dnes již axiom.                                                                                                                    
Navzdory tomuto na  sociálních sítích 
hojně rozšířenému přesvědčení ale 
soudím, že s  tím „imperialismem USA“ 
je to trochu jinak. Předně, základní chy-
bou je myslet si, že výše uvedené země 
byly před intervencí Západu spořádané, 
klidné a stabilní. Právě naopak. Ve všech 
panovaly tvrdé, represivní diktatury, 
které nemilosrdně likvidovaly jakoukoli 
opozici (vzpomeňme na Saddámův ma-
sakr Kurdů či šíitů v Iráku za použití che-
mických zbraní). Důvody pro vojenskou 
akci proti nim poté byly individuální. 
Nejčastější kritice je podrobován útok 
proti Iráku, kde vskutku došlo k  jed-
nomu signifikantnímu pochybení ze 
strany USA: totiž že nedokázaly po svr-
žení Saddámova režimu vytvořit novou 
fungující administrativu a zajistit obno-
vu a  bezpečnost. Chybou tedy nebylo 
podniknout invazi do  Iráku, k  níž byly 
naprosto legitimní a  pádné důvody, 
chybou bylo nezabezpečit další vývoj 
a  nekonsolidovat poměry v  zemi, pře-
devším pak vztahy mezi znepřátelený-
mi šíity a sunnity. 
 Dále je třeba připomenout, že v Sý-
rii, místě největší koncentrace Islámské-
ho státu, odkud k  nám proudí největší 

zástupy uprchlíků, a kde se čím dál více 
vyostřuje válečný konflikt, neproběhla 
žádná přímá vojenská akce ze strany 
Západu. Prohlašovat tak, že ISIL byl 
de facto vytvořen USA, je nesmyslné 
a  krátkozraké. Právě naopak, tvrdím, 
že pokud by se Spojené státy vojensky 
angažovaly v Sýrii (a poučily se přitom 
z  předchozích chyb), ISIL by dnes ne-
ovládal podstatnou část země. Zde je 
nicméně nutné poznamenat, že tato 
možnost byla ještě v zárodku zavržena, 
vinou ruské a čínské podpory Asadova 
brutálního režimu. A  když dnes někdo 
prohlašuje, že na  počátku všeho zlé-
ho stojí americká politika, doporučil 
bych mu, si vzpomenout na  11. září. 
A co někdejší politika sovětská? Vraťme 
se do  roku 1981, kdy sovětská vojska 
vpadla do  Afghánistánu, a  jako první 
tak spustila řetězec událostí. 
 Není to tedy tak, že by Západ příliš 
zasahoval na  Blízkém východě, spíše 
to dnes vyznívá tak, že zasahoval příliš 
málo a příliš nedůsledně.

Jaroslav Ženíšek
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uprchlík – člověk utíkající před ozbro-
jeným konfliktem nebo perzekucí, od-
mítnutí udělení azylu může mít smrtel-
né následky

migrant – člověk, který se rozhodl 
opustit svou zemi kvůli vidině lepšího 
života (lepší práce, v některých přípa-
dech lepšího vzdělání, shledání se se 
zbytkem rodiny); pokud se migrant 
vrátí zpět do své země, může se i nadá-
le spolehnout na ochranu své vlády

Z toho vyplývá, že slovní spojení „eko-
nomický migrant“ je politický a  me-
diální výmysl. Nejsme-li si jisti, jde-
-li o  uprchlíky, nebo o  migranty, měli 
bychom používat oba termíny. Také 
bychom si měli uvědomit, že migranti 
v  současné krizi tvoří menšinu. Z  toho 
důvodu je zahraničními médii nazývána 
jako evropská uprchlická krize. 
 Jeden z  nejzákladnějších principů 
stanovený v  mezinárodním právu je, 
že uprchlíci by neměli být vykazováni 
nebo vraceni do  situací, ve  kterých by 
mohl být ohrožen jejich život či svo-
boda. Zaměňování těchto dvou pojmů 
může mít vážné následky pro život a 
bezpečnost uprchlíků. Smazávání hra-
nice mezi oběma termíny odklání po-
zornost od právní ochrany, která uprch-
líkům náleží, a  postupně může oslabit 
podporu veřejnosti včetně samotného 
institutu azylu. To vše v době, kdy tuto 
podporu potřebuje více uprchlíků než 
kdy dřív. ke  všem lidským bytostem 
se musíme chovat s respektem a dů-
stojností. Musíme zajistit respektování 
lidských práv migrantů. Zároveň musí-
me poskytnout uprchlíkům patřičnou 

právní odpověď na jejich složitou situa-
ci, k čemuž jsme se i zavázali v Úmluvě 
o  právním postavení uprchlíků z  roku 
1951. Zdůrazňuji, že ona Úmluva má 
vyšší právní sílu než samotná Ústava 
České republiky. Zpochybňování práv 
uprchlíků tudíž znamená porušení me-
zinárodního práva.
 Když ne sami čeští politici a média, 
alespoň vy musíte používat správná 
slova. Hodně času si totiž neuvědomu-
jeme, že mezi slovem uprchlík a migrant 
je veliký rozdíl. Neuvědomujeme si ani 
to, že uprchlíci mají svá opravdová prá-
va – taková práva, která byste chtěli i vy, 
kdybyste byli donuceni opustit své do-
movy.

zdroj: Úřad vyso-
kého komisaře 

OSN pro uprchlíky 
(unhcr.org)

Petr Kuthan
mohou Spojené státy za imigrační krizi v evropě?

Jihočeši uspořádali sbírku a vypravili se za uprchlíky

Uprchlík nebo migrant? 
na slovech záleží!


