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Milí čtenáři,

představte si něco, co máte upřímně rádi. Řekněme třeba procházky kolem historic-
kého centra našeho krásného města. Například v parku Na Sadech. A teď si představ-
te něco, co vám tuhle radost upřímně pokazí, a vy s tím nemůžete nic dělat. Nyní jsou 
pro mě procházkami Vánoce, do kterých mi osud vytesal ošklivou překážku. Maturi-
tu. I tak se ale na vánoční období těším. Jedny z nejkrásnějších adventních trhů, vůně 
punče, melodie koled a lidé s dobrou náladou. Byť asi ne všichni, ale stres a protivné 
obličeje si snad většina z nás pošetří na obchoďáky. 
 Během posledních měsíců jsem zjistil jednu důležitou věc. Všechno je o pří-
stupu. Já si chci Vánoce užít, i přestože během nich budu dostávat a naopak usazovat 
pravé háky maturitní práci, maturitním otázkám a kdo ví, čemu maturitnímu ještě. 
Svým spolubojovníkům a všem ostatním přeji to samé. Užijte si Vánoce. Bez ohledu 
na to, co se děje. Bez ohledu na to, co denně slyšíme. Bez ohledu na strašáky, kteří nás 
mají děsit. Mě neděsí. Ani maturita, ani cokoliv jiného. Všechno je o přístupu… 
 O Vaše příjemné prožití vánočního času se nyní pokusíme i my, redakce 
Vedneměsíčníku, jejímž jménem Vám přeji krásné svátky plné pohody. Cestopis, lite-
ratura, film, kulturní akce a několik netradičních témat. To vše a mnohem více čeká 
na dalších stranách. Příjemné čtení!

Jakub Bartoš, šéfredaktor
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Chcete si užít období adventu tak trochu 
jinak? Pak pro vás bude adventní pro-
gram, který si připravili lidé z  iniciativy 
Nová nově, správnou volbou. Všechny 
akce, které organizátoři přichystali, se 
odehrají v  prostorách literární kavárny 
Měsíce ve dne.
 „Myslím, že ohlasy jsme měli loni 
dobré, návštěvníkům se líbilo. To nás po-
vzbudilo k  pořádání letošního ročníku,“ 
vypočítává jedna z  organizátorek akce 
Eliška Štěpánová.
 Pořadatelé se snažili akci pojmout 
poněkud netradičně. A  tak v  programu 
rozhodně nenaleznete klasické advent-
ní akce, které by se podobaly těm, jež je 
možné vidět například na  českobudějo-
vickém náměstí Přemysla Otakara II. Po-
dle Elišky Štěpánové sehrála při sestavo-
vání programu významnou roli lokalita, 
jež je podle ní relativně specifická.
 „V  neopravených domech tu žijí sta-
rousedlíci a  mladí lidé v  levných pod-
nájmech a  vedle nich dobře situovaní 
lidé v  těch rekonstruovaných. Naše ini-
ciativa Nová nově má za cíl podporovat 
dobré sousedské vztahy,“ objasňuje Eliš-
ka Štěpánová.
 Z toho všeho se dá vyvodit, že u po-
řadatelů nevyhrávají běžné vánoční „tra-
dice“, jako jsou koledy nebo prodávání 
vánočních pochutin. „Obrazně řečeno, 

nepasou se tu ovečky. Celý advent je 
u  nás o  setkávání,“ říká Eliška Štěpáno-
vá a dodává, ze v literární kavárně Měsíc 
ve  dne organizují takové akce, na  které 
mohou lidé v klidu přijít posedět, popo-
vídat si a společně se pobavit.
 Celý program odstartovalo hned prv-
ní adventní neděli 29. listopadu filmové 
promítání. Hned během  následujícího 
týdne se pak uskutečnil workshop. Na so-
botu 5. prosince si organizátoři připravili 
program pro děti, kdy do literární kavár-
ny zavítal Mikuláš se svými pomocníky, 

andělem a čertem. Ještě ten den odpole-
dne měli příchozí také možnost posedět 
u  piána. Během adventu se uskutečnila 
i autorská čtení.
 Podle Elišky má program hned 
dva vrcholy. „Ten první bude Kavárna 
ve  tmě, která se otevře na  tři dny, kon-
krétně od 16. do 18. prosince. Opravdo-
vý advent je doba zklidnění a v Kavárně 
ve tmě to ani jinak nejde,“  líčí a doplňuje, 
že člověk tam musí být v  klidu, protože 
když se nesoustředí, třeba ani nenajde 
šálek s kávou na stole. „Navíc s našimi ka-
várníky je legrace a pohoda,“ dodává.
 Za druhý vrchol považuje Eliška akci 
až ze samého konce adventu. Tou je 
otevření literární kavárny Měsíc ve  dne 
na Štědrý den od 21 hodin. „To je oprav-
du vrchol. Doma bude po  večeři, dárky 
budou rozdané, a  tak bude čas sejít se 
s  přáteli a  známými. Určitě bude skvělá 
atmosféra,“ prohlašuje.
 Loni uspořádali organizátoři sbírku 
pro azylový dům a  i na  letošek připravi-
li dobročinnou akci. Bude však poněkud 
netradiční. „Vlastně to bude otevření Ka-
várny ve tmě. Šarlota, Marek a Jirka jako 
nevidomí hledají brigádu opravdu těžko 
a každá vypitá káva jim to umožňuje. Při-
tom to není žádná charita, nedostávají 
nic zadarmo, normálně pracují,“ vysvět-
luje Eliška.

Jan Jakovljevič , Foto František Nárovec

Kavárnu otevřou i na Štědrý den

Konec září 2014, kampaň do komunál-
ních voleb, na které jsem pracovala, byla 
v plném proudu... Na jedné z „válečných 
porad“ mě oslovil bývalý krajský mana-
žer jihočeské TOPky: ,,Jano, Vy studujete 
tu ekonomku, nechtěla byste se zkusit 
přihlásit na  stáž k  našemu europo-
slanci Niedermayerovi?“ Samozřejmě 
jsem s nadšením přitakala. Pro zařazení 
do  výběrového řízení jsem sepsala CV 
a motivační dopis. Najít motivaci neby-
lo těžké, pracovat pro mého oblíbené-
ho europoslance, to byla zkrátka skvělá 
příležitost. Po nějaké době se mi ozvali 
z bruselské kanceláře, že mě čeká poho-
vor s panem poslancem. 
  V  den pohovoru se na  mě ošklivě 
podepsala doznívající chřipka, na místo 
konání jsem přišla jako po noci strávené 
na  drum&bassovém koncertu. Zatím-
co já dorazila jako opuchlý nervák, on 
na  mně působil jako stoupenec zenu. 
V průběhu pohovoru jsme probrali můj 
životopis. Studuji mix ekonomie a poli-
tologie, nedá se tedy říci, že jsem 100% 
ekonom, a  agenda pana poslance je 
hlavně ekonomická. Když jsme se tedy 

bavili o zaměření mé stáže, otázka: ,,Vy 
byste si tedy vzala spíše nějaké politolo-
gické ‚soft topic’?“ mě vyhecovala k mé 
náhlé odpovědi: ,,Nene, soft topic, beru 
lucemburské daňové úniky (Lux Leaks).“  
Toto téma jsem již nějakou dobu sledo-
vala v  médiích a  otázka korporátních 
daní mi přišla více než zajímavá. Nějaký 
čas po pohovoru se mi opět ozvala bru-
selská kancelář s  tím, že bychom měli 
domluvit termín stáže. Hlavně kvůli ško-
le tak připadal v úvahu listopad a prosi-
nec 2015.
  Na  začátku listopadu jsem se tedy 
přesunula do Bruselu. Má předchůdky-
ně v kanceláři pana poslance mi dopo-
ručila ubytování. Jednalo se o hezký byt 
ve  čtvrti Koegelberg. Po  nastěhování 
jsem zjistila, že jsem v „hnízdě“ Svobod-
ných. Náš byt je tedy místo, kde žijí eu-
roskeptici a eurofederalisté pod jednou 
střechou. Co je však u takového spolu-
bydlení jedna z  nejdůležitějších věcí, 
chlapci mají kvalitní smysl pro humor. 
Historky „z  natáčení“ euroskeptické 

Jestli se necítíte bezpečně, nebudu 
Vám zazlívat, když přerušíte stáž
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 frakce (Evropa Svobody a Přímé Demo-
kracie) rozhodně dokážou pozvednout 
náladu, která je zde v posledních dnech 
dosti mizerná...
  Nástup do  nové práce byl akční 
a vzrušující. Začala jsem se seznamovat 
s projednávanou agendou a prostředím 
Evropského parlamentu. Dá se říci, že EP 
je skvělé místo na život. Je zde zkrátka 
vše, co člověk potřebuje: jídelny, kavár-
ny, holič, obchod v -2 patře, cvičení, tru-
covny... Byla jsem vyslána na  mé první 
zasedání ECONu (Hospodářský a  mě-
nový výbor). Když mě pan poslanec 
poslal na  tento výbor, poznamenal, že 
se bude projednávat jistý „MIFID“, a  že 
si to mám náležitě užít. Usedla jsem 
tedy do  velké zasedací místnosti a  za-
čala nasávat informace. Je pravdou, že 
regulace finančních trhů v  EU a  regu-
lační technické standardy nejsou úplně 
mým „cup of tea“. Pojala jsem tedy toto 
téma jako bojový úkol a snažila se pro-
blematiku pochopit a  sepsat z  jednání 
nějaký smysluplný výstup. Doufám, že 
se mi to víceméně povedlo.   Kancelář 
pana poslance žije již několik měsíců 
zprávou Zvláštního výboru pro daňo-
vá rozhodnutí (TAXE). Mohla jsem být 
u  pár jednání, která se zabývala touto 
zprávou, a musím podotknout, že najít 
kompromis mezi jednotlivými evrop-
skými frakcemi není vůbec jednoduché 
(bylo navrženo přes 1000 dodatků). Vel-
mi zajímavým zážitkem bylo také další 
zasedáni ECONu, kde poslanci grilovali 
„účetní“ firem Google, McDonalds, Ikea, 
CocaCola, Disney a dalších za jejich ag-
resivní daňové plánování. Na  dalším 

jednání ECONu jsme se zabývali ekono-
mickou výkonností EU... a v posledních 
dnech se do naší agendy přidalo i téma 
bezpečnost..
  Po  pařížských událostech se život 
Bruselu změnil... můžeme vlastně říci, 
život v Evropě se změnil...
  Lidé mají obecně strach, není se 
příliš čemu divit. Teoreticky zde určité 
ohrožení existuje. Avšak jsem toho ná-
zoru, že lidé ve strachu dělají unáhlená 
a často špatná rozhodnutí. Sleduji z Bru-
selu česká média, sledování online vysí-
lání je pro mě každodenní dávkou hrůzy 
a bázně... 
 Aktuální informace z Bruselu (sobota 
21.11.): je vyhlášen nejvyšší stupeň poho-
tovosti 4, většina linek MHD nejezdí – me-
tro kompletně, obchody jsou zavřené, ruší 
se kulturní akce na  ulicích je více vojáků 
než civilního obyvatelstva... Stupeň pani-
ky tady i doma 5.
 Místo hašení požáru jej ještě více 
rozdmýcháváme. Politické tančení nad 
hroby obětí je dle mého názoru ne-
morální a hledání útěchy u fašistických 
zastánců je nebezpečné. Zachovejme 
tedy prosím chladnou hlavu, nenechme 
si vnutit násilnické, radikální myšlenky. 
Mysleme kriticky a vždy se na věci dívej-
me z širší perspektivy. Obecně by Evro-
pou měl zaznít hlas, který utěší ta bolavá 
místa a dodá nám důvěru v naši zem... 
  O víkendu mi přišla zpráva od pana 
poslance: ,,Jano, jestli se necítíte bez-
pečně, můžete ukončit stáž.“ Ani nápad! 
Stejně jako Vy, pane poslanče, zůstávám 
v  Bruselu... jako bychom těch „migran-
tů“, kteří míří do ČR už tak neměli dost:). 

Jana Soukupová 

Úkolem EUTIS, nevládní neziskové or-
ganizace, je informovat o  evropských 
záležitostech mladé lidi, středoškolské 
i  vysokoškolské studenty. Nově spolu-
pracuje i  s  učiteli společenských věd 
na  středních školách a  příležitostně 
organizuje i veřejné diskuse s mladými 
politiky.
 „Snažíme se reagovat na  to, že je 
obecně v  České republice povědomí 
o tom, jak EU funguje, menší a ve ško-
lách na tato témata nezbývá moc času 
a  ani noviny (až na  v  poslední době 
aktuální zprávy o  řešení uprchlické kri-
ze na  úrovni EU) příliš zprávy z  unijní 
úrovně nepřináší. A  když už, tak často 
nepravdivé či zavádějící,“ vysvětluje 
projektový manažer Michael Murad. 
Unie je podle něj často vnímána jen 
jako ekonomické uskupení, zapomíná 
se na  hodnotový rozměr a  na  původ-
ní myšlenky, které u  jejího zrodu stály. 
Členství v ní je pro mladou generaci již 
samozřejmostí a  nepamatují si, jaké to 
bylo například stát na  hranicích a  jako 

samozřejmost vnímají například i  stu-
dijní pobyty v zahraničí.
Pro studenty ve věku 15-20 let, kteří se 
zajímají o  problematiku Evropské unie 
a  láká je prostředí diplomacie a  vyjed-
návání, EUTIS pravidelně připravuje tří-
denní projekt EU-WEEK-END. Program 
je vždy sestaven z  rozmanitých bloků, 
které dohromady vytváří pestrou směs 
nových zážitků, kontaktů, zkušenos-
tí a  informací. Účastníci si zábavnou 
a soutěživou formou osvojí a prohloubí 
znalosti o  EU a  získají zasvěcenější po-
hled na  její fungování. „V  neposlední 
řadě mají příležitost rozvinout a vylep-
šit svoje klíčové schopnosti v  oblasti 
prezentace svých názorů, vystupování 
a  vyjednávání, tzv. soft skills,“ dodává 
Murad. 
 Vrcholem celé akce je totiž mode-
lové zasedání Rady EU/ Evropské rady. 
Studenti se stanou vrcholnými před-
staviteli jednoho z  členských států 
a  jednají o  legislativním návrhu, který 
byl vypracován s  ohledem na  aktuální 

dění v  EU. „V  tomto roce jsme debato-
vali o migrační krizi a o přerozdělování 
žadatelů o azyl. Celé to znamená sedět 
u jednoho stolu s dalšími dvaceti sedmi 
partnery, uzavírat dohody, debatovat 
v kuloárech a snažit se prosadit svůj ná-
zor při současném respektování názorů 
druhých. Všichni získají certifikát o účas-
ti a ti nejúspěšnější i věcné ceny. Je vý-
borné, když si mohou studenti sami vy-
zkoušet, jak vlastně EU rozhoduje a jaký 
je v ní hlas členských států,“ uzavírá Mi-
chael Murad.
 EU-WEEK-ENDse koná od 1. do 3. čer-
vence v Olomouci. Podmínky pro regis-
traci a  další informace o  kurzu najdete 
na  adrese www.eutis.cz/eu-week-end.
php.                                           Anna Tušlová

diplomatem za tři dny

Bude to bez dvou měsíců téměř rok, co 
se díky nápadu Budějovického majále-
su a  především Lucie Bílkové, organi-
zátorky v  majálesovém týmu, pod jejíž 
záštitou projekt vznikal, povedlo vytvo-
řit v  Českých Budějovicích industriální 
klub, čili tzv. “Pop-up”. jeho vzory mů-
žeme najít po celé Evropě, kde je tento 
typ podniků momentálně v  kurzu. Ne-
spojujte si ovšem podnik s  příslušným 
hudebním žánrem, jako jsem to ostatně 
v prvních vteřinách nevědomosti uděla-
la já. “Pop-up” není nic jiného než klub, 
jenž funguje třeba pouhých čtrnáct dní, 
případně měsíc, a  pak zanikne. „Klub 
vznikne za účelem jedné akce, tudíž náš 
“Pop-up” Sfinx není už Pop-up, ale Smal-
tovna Sfinx,“ vysvětluje Matěj Jakubec, 
pořadatel Budějovického majálesu. 
 Ačkoliv byla tato továrna zpočátku 
jen obyčejný zaprášený opuštěný starý 
prostor, dnes je tomu úplně jinak. Bylo 

ale potřeba nejdříve udělat spoustu 
práce. „Byla tam tuna práce a než se ten 
prostor proměnil v relativně použitelný, 
tak to poměrně dost dlouho trvalo,” říká 
Matěj.
 První oficiální otevíračku měl klub 
letos 19. května a  při té příležitosti se 
představil soubor Continuo se svojí in-
scenací Divadlo U zdi. Během majáleso-
vého týdne se zde konalo nejen několik 
oficiálních divadelních inscenací, ale 
i řada divokých after party, což ukazuje 
na flexibilitu prostoru. 

 Majálesem ale nic neskončilo. Od 
jelho ukončení totiž došlo ve  Sfinxu 
k velkým a zásadním přestavbám. Celý 
tým čekala další, tentokrát prázdnino-
vá rekonstrukce. Následovat tedy mu-
sela další otevírací akce Sfinxu, a to 23. 
října. Hlavní hvězdou večera byl Kapi-
tán Demo. Smaltovna Sfinx už ale zažila  
i retro párty a celou řadu dalších akcí 
od koncertů přes divadla až po večír-
ky.
 Myslíte, že zůstane jen u malých di-
vadel nebo hudebníků lokální scény? 
Nezůstane! Smaltovna už zažila Tata 
Bojs či Bisesion s  p.  Hanzalem. „Pokud 
budeme mít prostor stále v nájmu, bu-
deme pokračovat i na jaře, a to projekcí 
jedné Graffiti writerky Sunny, která by 
měla být v březnu. To je ale zatím s otaz-
níkem,“ poodhaluje program Matěj Ja-
kubec.

Kateřina Kuboušková

Nebylo to sice tak velkolepé a  pestré 
jako v  loňském roce, přesto jsme dny 
kolem 17. listopadu znovu řádně osla-
vili.
 Zahajovací akce, promítání filmu 
„Útěk do divočiny“, při pohledu na Emi-
la Hirsche, jak ničí 
své doklady, opouští 
všechny své jistoty 
a vydává se na vlast-
ní pěst na  Aljašku, 
připomínala, že to 
samé může každý 
z nás udělat už 26 let. 
Totiž, že se můžeme 
svobodně rozhodo-
vat a uskutečňovat své sny, bez jakého-
koli omezování, jako tomu právě bylo 
za minulého režimu.
 Neustálý pocit strachu, všudypří-
tomní udavači, zmanipulované volby, 
vyhazov kvůli čtení módního časopisu 
na povinné schůzi. Nejen s tím se u nás 
obyčejní lidé za socialismu museli potý-
kat. Blíže s  touto dobou a  jejím vlivem 
konkrétně na  GJVJ nás na  další akci 
seznámili pamětníci a  bývalí profesoři 
zmiňovaného gymnázia Marie Vazačo-
vá a Ladislav Vopálka. Především se ale 

mluvilo o revoluci, a tak netrvalo dlou-
ho a  my žasli nad odvahou tehdejších 
studentů, učitelů i  ředitele školy – B. 
Chába. 
 V  programu nechyběl ani Mendík, 
který písničkami „Král a  klaun“ a „Brat-

říčku, zavírej vrát-
ka“ vzdal hold 
n e s m r t e l n é m u 
představiteli česko-
slovenského pro-
tikomunistického 
protestsongu Karlu 
Krylovi. Vystoupení 
doplnil sbor dalšími 
písněmi ze svého 

širokého repertoáru.
 Pro poety se konal ještě literární ve-
čer plný mladých budějovických nadějí. 
Ti četli a recitovali v Kavkárně cizí i vlast-
ní tvorbu. Vše zakončili studenti GJVJ 
vtipnou scénkou „Dovolená“. Na svobo-
du projevu by se určitě nemělo zapomí-
nat, a  tak závěr našeho festivalu „Díky, 
že můžem“ proběhl ve velkém stylu!
 Jsem moc vděčná za příležitost po-
dílet se na takovýchto akcích a těším se 
za rok. 

Natali Hoffmannová

(Pop-up) Sfinx - divadelní ’párty’ továrna

Růžová kola brázdí českobudějovické ulice
Vypůjčit si kolo a vrátit ho na jiném mís-
tě ve městě. To umožňuje projekt Reko-
la, který v Českých Budějovicích funguje 
od 19. září. „Rekola fungují celkem v šesti 
městech v republice. Kromě Prahy a Bu-
dějovic i  v  Brně, Olomouci, Hradci Krá-
lové a  Pardubicích,“ říká koordinátorka 
Anna Šlechtová a dodává, že když se sta-
nete „rekolistou“ v jednom městě, může-
te službu využívat i v těch zbylých pěti.
 Důvod, proč se v Budějovicích rozjel 
projekt podobného ražení, je obsažen 
v  jeho sloganu „Rekola – kola do  ulic, 
kola pro všechny“. Organizátoři si myslí, 
že kolo je praktické pro dopravu po měs-
tě, protože dává svobodu, umožňuje 
tělesnou aktivitu, šetří peníze a  životní 
prostředí.
 Podle Šlechtové si lidé zaslouží mít 
možnost jezdit na  kole, i  když to své 
ve městě nemají. „Může se stát, že se vám 
nehodí použít vlastní kolo. Jde zejména 
o  jednosměrné cesty. Například když 
jedu na  nádraží, bojím se tam své kolo 
nechat týden stát, než se vrátím. Proto 
dává smysl kola sdílet,“ vypočítává Šlech-
tová pozitiva projektu. „Nehledě na to, že 
pokud jezdíte na  rekolech, nemusíte se 
starat o  servis. Výrazně označená kola 
jsou také méně ohrožena krádeží,“ uvádí.
 Pro ježdění na rekolech stačí mít jen 
mobilní telefon. „Najít, půjčit a vrátit kolo 
můžete pomocí aplikace nebo jedno-
duše prostřednictvím SMS,“ objasňuje 
Šlechtová. V  každém městě jsou  sta-
novené zóny, v  nichž se rekola soustře-
ďují. Pravděpodobnost, že si těchto kol 
ve  městě nevšimnete, je takřka nulová. 
„Je to hlavně kvůli barvě, tedy růžové 
RAL 2010,“ usmívá se Šlechtová. Na kaž-
dém bicyklu je zároveň název projektu 
a také šestimístný identifikační kód, díky 
němuž je možné si jej půjčit.
 Používání má však i svá pravidla. Kolo 
by měl uživatel vrátit ihned po svém do-

jezdu tak, aby bylo k dispozici ostatním, 
nejpozději pak po třech hodinách. „Dále 
je nutné vracet kola do vymezené zóny. 
Není problém z ní vyjet, ale do 24 hodin 
musíte kolo vrátit zpět. Důležité je kola 
bezpečně zamykat přes rám a  jedním 
kolem k  pevnému bodu tak, aby niko-
mu nepřekážela,“ líčí Šlechtová, podle 
níž velmi pomůže, když uživatel nahlásí 
případnou závadu na  kole. Pak jej totiž 
mohou realizátoři projektu okamžitě 
opravit.
 Rekola fungují zejména kvůli nadše-
ní spousty lidí. S tím také souvisí placení 
za  tuto službu. „Jedná se o  komunitní 
bikesharing, takže je možné se buď ak-
tivně zapojit do  provozu Rekol, zkrátka 
členství si odpracovat, nebo na  něj při-
spět,“ vysvětluje Šlechtová a doplňuje, že 
aktuální cena za měsíc je při předplacení 
celé sezóny 100 korun. Když si kupujete 
jen krátkodobé členství, vyjde vás měsíc 
na 150 korun.
 Organizátoři projektu mají stále zá-

jem o stará kola, která jim může kdokoli 
přinést. Podle stavu kola nabízí členství 
na  rok nebo na  měsíc. Podle Šlechtové 
je nejlepší bicykly donést na  pravidel-
nou úterní schůzku. „Vedle kol hledáme 
“čekaře”. To jsou lidé, kteří kola v ulicích 
pravidelně kontrolují a případně je pře-
sunou na bezpečnější či více frekvento-
vané místo. Dále by se nám do týmu ho-
dil grafik a fotograf,“ popisuje Šlechtová 
a  dodává, že uchazeči o  pozice nemusí 
být profesionálové, ale lidé s  citem pro 
věc a nadšením.
 I  když je prosinec v  plném proudu, 
českobudějovická odnož projektu ješ-
tě neplánuje ukončit svou sezónu. Ba 
naopak. Kdo si zakoupí členství na  rok 
2016, dostane možnost zkušebního jež-
dění do konce letošní sezóny, která končí 
6. prosince. Více informací se lze dozvě-
dět na Facebooku projektu, webu www.
rekola.cz nebo přímo u  koordinátorky 
Anny Šlechtové.

Aneta Smržová, Jan Jakovljevič
Studentské středy jsou projekt, který 
už nějaký ten čas běží. Setkávají se zde 
nejen přátelé a spolužáci, ale lze se zde 
seznámit se spoustou nových lidí. Ale 
co to vlastně Studentské středy jsou? 
„Pro mě jsou Studentské středy po-
vzbudivou společností mladých lidí, 
kteří chtějí prožívat svůj život s Bohem, 
chtějí trávit čas ve společenství a  také 
vzájemně sdílet svou víru i  to, co je 
součástí jejich studia,“ řekl o  projektu 
kněz a  spirituál Biskupského gymná-
zia Pavel Němec a dodal: „Sám se také 
učím z toho, co tito mladí lidé prožívají, 
a těší mě to.“
 Každá středa se zahajuje student-
skou mší v  kostele Obětování Panny 
Marie na Piaristickém náměstí v 18 ho-
din. Po  mši následuje program. Ten se 
skládá buď z čajovny, teologie, sportu, 

nebo občasného diskuzního večera 
zvaného Bez vytáček o křesťanství. Pro-
gram čajovny se odehrává v  klášterní 
klubovně. U  čaje se mohou hrát des-
kové hry, jíst napečené buchty od dob-
rovolníků nebo si jen povídat s  přáteli. 
Přednáška se odehrává také v klubovně 
a je na ni vždy pozvána nějaká zajímavá 
osobnost. Sportovní středy se zahajují 
modlitbou v kostele sv. Rodiny.
 Poslední díl „seriálu“ Bez vytáček 
o křesťanství se konal 9. prosince v Hor-
ké vaně. Nejen na  otázky o  teologii 
a  teolozích odpovídal František Štěch, 
vyučující Teologické fakulty Jihočeské 
univerzity.
 Pokud jste Bez vytáček nestihli, roz-
hodně se přijďte podívat na  poslední 
předvánoční čajovnu, a to 16. prosince.

Kristýna Mrázová

Studentské středy

I letos jsme „děkovali“, 
že můžem
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“Věříme, že se nám podaří vytvořit pří-
jemné prostředí, ve  kterém se budou 
návštěvníci cítit dobře a  podaří se jim 
navázat nové kontakty a  snad se i  na-
vzájem inspirovat.” Takto nastínila cíle 
(a  snad i  očekávání) Monika Macháč-
ková, jedna z  organizátorů konference 
TEDxBudweis, která proběhla na  pod-
zim letošního roku v  Českých Budějo-
vicích. 
 TED (Technology, Entertainment, De-
sign) je nezávislá a nezisková platforma, 
která se snaží vytvářet prostor pro šíření 
zajímavých myšlenek, které jsou toho 
hodny. Ke  sdílení dochází prostřednic-
tvím krátkých, zato pečlivě propracova-
ných přednášek. Funguje také videoar-
chiv, kde můžete najít videa konferencí 
s titulky ve více než deseti jazycích. Sa-
motná centrála TED sídlí v  Kalifornii, 
v  Los Angeles, kde vznikla již před 30 
lety. Do  Čech se tento projekt dostal 
až mnohem později. No a  v  Českých 
Budějovicích se první série přednášek 
odehrála 31.11. 2015,a to na scéně Půda 
v Jihočeském divadle.
 Nápad přivést tento projekt do Čes-
kých Budějovic dostala skupina mla-
dých lidí z tohoto města, když pomáhali 
jakožto dobrovolníci připravovat jednu 
takovou konferenci v Praze. Tam se jim 
od organizátorů podařilo získat mnoho 

cenných rad a  tipů, jak při organizaci 
postupovat. Získat totiž licenci od TEDu 
není vůbec nic jednoduchého. Jak řekl 
jeden z  organizátorů Vojtěch Kolařík, 
pro její získání je nutné splnit obrovské 
množství podmínek.
 I  když přípravy trvaly dlouho, na-
konec se vše podařilo zařídit. Jakožto 
téma večera byl zvolen “prostor”, a to 
symbolicky proto, že TEDxBudweis při-
náší do města další místo, kde je možné 
sdílet myšlenky a  inspiraci. Během ve-
čera vystupovali 4 řečníci, a to: Mgr. Jan 
Lorman (zakladatel organizace Život 
90 pro pomoc důchodcům lépe trávit 
jejich život), RNDr. Gunther Kletetschka 
Ph. D. (český biofyzik, který 13 let pra-
coval pro NASA), Bekim Aziri (mladý 

slovenský rapper upoutaný na vozíček), 
Jan Kolář (zakladatel kreativního komu-
nitního bydlení Techsquat). Jednotlivé 
výstupy trvaly 15 minut, což byla pro 
řečníky velká výzva. Všichni to však 
zvládli brilantně.
 Moderátorem celé akce byl herec 
Jihočeského divadla Bartoloměj Vese-
lý, který se provázení celým večerem 
zhostil moc rád a  prý si ho také velice 
užil. Jak sám řekl, líbilo se mu, že i když 
je TEDx vlastně přesně nalajnovaný, on, 
jakožto moderátor, má určitou možnost 
tu oficialitu nabourat a  také si trochu 
zaimprovizovat. To občas není na  ško-
du. Podle Bartoloměje je úžasné vidět, 
že opravdu existují lidé, kteří něco vědí, 
dokážou se na určitou věc plně soustře-
dit a  dotáhnout ji někdy až za  hranice 
dosud poznaného. Je to neuvěřitelně 
inspirující a  díky takovýmto lidem je 
poté mnohem jednodušší věřit v  zář-
nou budoucnost lidstva.
 Jestli vás láká přijít se podívat na sou-
bor přednášek TEDxBudweis, tak snad 
budete mít opět brzy možnost. Jelikož 
se první TEDx v  Budějovicích povedl, 
ať již díky důkladně vybraným účinku-
jícím, výbornému moderátorovi či cel-
kové atmosféře, dá se předpokládat, že 
další proběhne co nejdříve. 

Kristýna Haiklová

TEDxBudweis – více úhlů pohledu
Dlouhé debaty plné vášnivých diskuzí 
a mnohdy vypjatých situací. Věcné, ale 
i ostré argumenty létající mezi ministry 
a europoslanci při jednáních Evropské-
ho parlamentu a Rady Evropské unie… 
Je tu ale jeden háček. Většině zúčast-
něných je v průměru 18 let. Přesně tak 
totiž obvykle vypadají jednotlivá kola 
soutěže Staň se na den tvůrcem evrop-
ské politiky, kterou pravidelně pořádají 
Eurocentra po celé republice. 
 V  průběhu roku se po  celé zemi 
konají krajská kola soutěží, v  nichž jde 
jen o  jedno. Prosadit priority svého 
státu nebo frakce. Na  akci je třeba vy-
tvořit dvoučlenné týmy, přičemž jeden 
ze soutěžících zastupuje roli ministra 
v  Radě EU a  druhý europoslance v  Ev-
ropském parlamentu. Jednotliví soutě-
žící obdrží zadaný stát a frakci společně 
s tématem, o kterém je třeba jednat. 
Důležitá je především znalost pro-
blematiky daného tématu. Klíčem 
k  úspěchu je ale schopnost diskuze 
a  argumentace. Při simulaci zasedá-
ní evropských institucí musí soutěžící 
rychle reagovat, věcně argumentovat 
a tím tak dospět k tomu nejdůležitější-
mu – obhájit priority svých voličů. 
V  letošním roce se konalo krajské kolo 
pro Plzeňský, Jihočeský a  Karlovarský 
kraj v  polovině listopadu. Přihlásilo se 
do  něj 25 týmů, z  nichž vzešly tři nej-
lepší. Vítězi se stali českobudějovičtí 
studenti Tomáš Tachecí a  Jakub Bartoš 
z Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka. „Díky 
skvěle připravené diskuzi a  simulaci 
jednání institucí EU jsem si krajské kolo 
velice užil. Měli jsme zajímavé a aktuální 
téma - migrační krize. Konkurence byla 
velká a o to více nás překvapilo, že jsme 

vyhráli,“ svěřil se Tomáš Tachecí, který 
se díky prvnímu místu poletí podívat 
do  budov evropských institucí   přímo 
v Bruselu. 
 Celostátní kolo, ve kterém bylo šest 
nejlepších týmů z celkového počtu 116, 
se uskutečnilo 25. listopadu v Praze. Po-
dle Tomáše se potvrdilo, že se sem do-
stali skutečně ti nejlepší.  „Přijeli jsme si 
to spíše užít, než vyhrát. Dobře jsme si 
uvědomovali, že zde budou samí vítě-
zové, a  tak nebude snadné se prosadit. 
Téma bylo sice mnohem více lidské - 
genderová vyrovnanost na  vysokých 
pozicích – ale také hůře zpracovatelné. 
I když jsme se neumístili, tak jsme si to 
užili. Navíc jsme poznali lidi, se kterými 
se vydáme v lednu nebo únoru do Bru-
selu,“ konstatoval Tomáš, který se svým 
kamarádem jezdí na soutěž už čtyři roky.
 Staň se na  den tvůrcem evropské 
politiky je vynikající způsob, jak získat 
rozhled, ale nejen to. „Dovedu mnohem 
lépe prosadit a  najít věcné argumenty.  
Tato simulace, ale také všechny podob-
né soutěže, nás naučí přijímat cizí názo-
ry a vyhodnotit všechny informace. Ne 
vše, co si člověk někde přečte, je totiž 
pravda. Nejhlavnější věcí, kterou jsem si 
uvědomil, je to, že náš názor nemusí být 
vždy stálý a může se měnit pod určitými 
vlivy. Člověk se tedy naučí jednat nezá-
visle a buduje si smysl pro demokracii,“ 
shrnul Tomáš. Krajské kolo pro Jiho-
český kraj se koná pravidelně v období 
od  října do  listopadu, a  tak na  začátku 
školního roku nezapomeňte sledovat 
stránky plzeňského Eurocentra nebo 
web Europe Direct. 

Buba Kartoš
Foto: euhrou.cz

 Staň se evropským politikem     
  a vyhraj cestu do Bruselu

Je jí 16 let. Pochází z  Malont u  Kaplice 
a  obdivuje české florbalové gólmany 
Tomáše Kafku a  Janu Christianovou. 
Poslouchá Chinaski a jako jediná z Jiho-
českého kraje se probojovala na  kemp 
juniorské florbalové reprezentace v Par-
dubicích. Brankářka českobudějovic-
kých Štírů, Lenka Faltusová.
Leni, jak ses k florbalu vůbec dostala?
S  florbalem jsem začala asi v  osmi le-
tech. Naši mě přivedli na trénink a mně 
se to zalíbilo. Začala jsem jako hráč 
a  úplnou náhodou jsem se pak dosta-
la do  branky. Můj první trenér byl tať-
ka s  paní Románkovou. Mimo florbal 
dělám ještě atletiku. Myslím, že mi to 
ve florbale velice pomáhá.
Zúčastnila ses tréninků české junior-
ské florbalové reprezentace jako jedi-
ná z  kraje. Jak ses vůbec dozvěděla, 
že na reprezentační soustředění poje-
deš? Lišilo se od běžných soustředění? 
První, kdo se dozvěděl, že jsem pozva-
ná na  soustředění byl taťka. Hned mi 
informaci předal, měla jsem ohromnou 
radost. Rozdíl mezi štírským soustředě-

ním a  tímhle tam byl. Bylo tam veliké 
nasazení, náročné, ale přitom zábavné 
trénování. Celkově tam byla úžasná tý-
mová práce. Získala jsem spoustu no-
vých zkušeností.
Jaké jsou tvé florbalové cíle do  bu-
doucna?
Mé cíle do  budoucna jsou veliké. Nic-
méně udělám všechno pro to, aby to 
vyšlo. 
Chtěla bych se dostat do  reprezentace 
a zahrát si na mistrovství světa. Zároveň 
bych se chtěla stát součástí švédského 
PIXBA. 
Co bys poradila slečnám, které s  flor-
balem teprve začínají a  chtěly by být 
tak úspěšné jako ty?
Já osobně si nemyslím, že bych byla tak 
moc úspěšná, abych někomu dokázala 
poradit. Ale člověk tomu musí oběto-
vat svůj volný čas, mít trpělivost a vložit 
do toho celé své srdce. A také bez pod-
pory by to samozřejmě nešlo! Té mám 
nejvíce od rodiny, přátel a trenérů. Veli-
ce si toho vážím.

Anna Tušlová

„za národní tým bych si chtěla zahrát mistrovství světa,“ 
doufá  florbalistka

Ještě nikdy jsem v  Istanbulu nezažil tak 
krušné počasí, jaké mě přivítalo večer 28. 
září 2015. Přistávali jsme za tmy, za silné 
bouřky a navíc k tomu lilo jako z konve. 
Letadlo tvrdě dosedlo na  letiště Sabiha 
Gökçen a mně se ulevilo. Jenom pár me-
trů dělilo letadlo od  přistaveného auto-
busu, ale i těchto pár metrů stačilo na to, 
aby na mně nezůstalo nic suchého. Ještě 
ke všemu jsem byl na vedlejším istanbul-
ském letišti poprvé, jelikož jsem doposud 
vstupoval do Istanbulu přes hlavní letiště 
Atatürk Havalimanı. S  těmi několika tu-
reckými frázemi a s velkou dávkou štěstí 
jsem se, skrze autobusy a  taxíky, dostal 
na Ataşehir, odkud mi jel autobus do Ça-
nakkale. 
 Turecký autobus si nepředstavujte 
jako nějakou starou plečku, ale alespoň 
na  západě Turecka je tomu tak, že na-
prostá většina dopravců se svou kvalitou 
může rovnat s  naším Student Agency, 
kde autobusy disponují osobními tele-
vizemi a stevardem.  Po úmorné několi-
kahodinové cestě jsem dorazil k trajektu 
ve městě Eceabat, který mě za pár minut 
vysadil konečně v Çanakkale.
 Çanakkale je město na  západě Tu-
recka, ležící na proslulém Dardanelském 
průlivu, nedaleko poloostrova Gallipoli 
(Gelibolu Yarımadası). Toto město, o něco 

málo větší než České Budějovice, je zná-
mé především z  doby Velké války, kdy 
nedaleko, právě na  onom poloostrově, 
v  roce 1915 zuřila jedna z největších bi-
tev jednoho z  nejkrvavějších konfliktů 
v dějinách lidstva. Turci tuto bitvu vyhráli 
a  dodnes ji považují za  jeden z  nejdů-
ležitějších milníků v  historii své země. 
Jsou na  toto krvavé vítězství nad Anzac 
(Australské a  Novozélandské jednotky), 
náležitě hrdí. Nachází se zde i  vojenské 
muzeum ve  staré pevnosti. Na  druhé 
straně průlivu, na již zmíněném poloost-
rově Gallipoli, se nachází velký památník 
obětem, jenž sídlí hned vedle rozlehlého 
hřbitova. Uvádí se, že zde zahynulo přes 
půl milionu vojáků.
Çanakkale vám může nabídnout vše, co 
si lze jen představit. Nachází se zde men-
ší bazaar, kde je možno nakoupit různé 

suvenýry, především však s motivy Velké 
války či Osmanské říše. Tady bych chtěl 
upozornit, že v  takovýchto obchodech 
je nutností smlouvat. Obchodník vám 
záměrně cenu navýší, protože očekává, 
že budete chtít cenu snížit, a nakonec se 
společně dohodnete na oboustranně vý-
hodném obchodu. V  opačném případě, 
tedy že výrobek koupíte za cenu, kterou 
vám prodavač navrhl, byste ho mohli ura-
zit. Tedy nestyďte se a  smlouvejte! Mně 
se většinou podaří cenu snížit i o 50-60%. 
Pokud se vydáte ještě hlouběji a opustíte 
historické centrum, narazíte na  daleko 
rozsáhlejší tržiště, kde lze nakoupit oble-
čení všeho druhu, koření, sýry, zeleninu 
a další potravinářské produkty.
 V centru jsou ulice lemované různý-
mi obchody, restauracemi či stánky s ob-
čerstvením. Tady doporučuji vyzkoušet 
burek s ayranem. Burek je pečené listové 
těsto s masovou či sýrovou náplní, ayran 
je potom typický nealkoholický nápoj, 
vyrobený z jogurtu, vody a soli. Dále roz-
hodně není k zahození ochutnat kebab, 
pečené kaštany nebo ústřice s rýží a cit-
ronem. V  restauraci si v  ideálním přípa-
dě objednejte všechno, jelikož turecká 
kuchyně, mix kuchyně asijské, balkánské, 
středomořské a  arabské, oplývá nejrůz-
nějšími kulinářskými skvosty. Konkrétně-

ji můžu vyzdvihnout své oblíbené jídlo 
İskender kebap či tradiční tureckou pizzu 
zvanou Lahmacun.
Turci jsou nočním národem. Ulice jsou 
v  noci přeplněné k  prasknutí. Desítky 
barů, klubů či restaurací jsou otevřeny 
do rána, a ať už si sednete na šišu nebo 
Yeni Raki (turecké národní pití z  anýzu 
podobné rakiji), bude to pro vás rozhod-
ně zážitek. 
 Následovná cesta na hotel může být 
o  to zajímavější, pokud využijete míst-
ních linek autobusu. Autobusy jezdí skrz 
město klidně i  osmdesátikilometrovou 
rychlostí a  na  červené zastavují dosti 
neochotně. Takže jde o  opravdu rychlý 
způsob dopravy. Ta je v  Turecku oprav-
du bláznivá. Barvami na  semaforech se 
raději neřiďte a přecházejte pouze, když 
nic nejede. Na přechodech bez semaforů 

vám v  naprosté většině nikdo přednost 
nedá, proto se vyvarujte vstupování 
na přechod, když proti vám jedou auta. 
 Pokud byste při svém putování měli 
nějaké obtíže, neváhejte požádat o radu 
či pomoc místních. Turci jsou neobyčejně 
laskaví lidé a  pomůžou vám s  čímkoliv. 
Kdykoliv a  kohokoliv jsem se v  Turecku 
zeptal na  radu, ochotně a  mile mi po-
radil. Jako příklad můžu uvést událost, 
která se mi přihodila právě v Çanakkale. 
V  noci jsem se vracel na  pokoj a  využil 
jsem autobusu. Na  konečné za  mnou 
přišel řidič a říká, že dál už nejde, a tehdy 
jsem si uvědomil, že jsem zvolil špatný 
autobus. Ukázal jsem mu, kam se potře-
buji dostat. K  mému údivu se beze slov 
sebral, nastartoval autobus, neohroženě 
s  mobilem u  ucha hovořil, zatímco pro-
jížděl úzkými ulicemi ve vysoké rychlosti. 
Pak zastavil u  jedné zastávky, vystoupil 
semnou, odvedl mě ke  správnému au-
tobusu a opět beze slov odešel. Navíc mi 
u kolegy domluvil jízdu zdarma. 
 Do Turecka bych se po  studiích rád 
odstěhoval, jelikož je to nádherná země 
s  lidmi, pro které je závist či arogance 
stále něco neznámého. Doporučuji ho 
všem, kteří vyhledávají dovolenou plnou 
dobrodružství a zajímavých chutí.

Roman Jordán

Každý Turek v srdci nosí Çanakkale
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Podle Organizace pro výživu a  země-
dělství se na světě vyhodí až třetina vy-
produkovaného jídla. Na  jedné straně 
zeměkoule lidé trpí hladem, na  druhé 
nevíme co s přebytky jídla. V Británii ro-
dinu s dětmi vyhazování jídla ročně stojí 
až 20 000 korun. Nestálo by za to zamy-
slet se, proč se tak děje, a  zkusit s  tím 
něco dělat? 

MÁLO ČERVENÁ RAJČATA
K plýtvání dochází ještě předtím, než se 
jídlo dostane na obchodní pulty. Takové 
ryby: asi polovina všech chycených ryb 
je mrtvá vyhozena zpět do moře. Proč? 
Do rybářských sítí se chytí spoustu dal-
ších mořských živočichů i  ryb, které by 
sice k  jídlu byly, ale rybáři mají za  úkol 
vylovit jen jeden určitý druh ryb. Na je-
den kilogram požadované ryby takto 
zbytečně zahyne až 16 kilogramů jiných 
živočichů. Podobně se zachází i  se ze-
leninou – to se týká, na  rozdíl od  lovu 

mořských ryb, i České republiky. Na vině 
jsou tzv. „estetické požadavky“, které 
určují, jak má být okurka rovná, jak má 
být mrkev dlouhá, jakou barvu má mít 
rajče a  jakou jablko. Několik těchto po-
žadavků vycházejí z pravidel pro férový 
obchod Evropské unie. Ostatní prý po-
cházejí z přání zákazníků. Samy obchod-
ní řetězce tedy ovlivňují, jakou zeleninu 
a  ovoce od  zemědělců přijmou. Země-
dělci pěstují nadměrné množství zeleni-
ny, aby si byli jistí, že i přes odmítnutou 
část úrody pokryjí dodávku. Nechtěnou 
zeleninu pak prostě nechají na poli a za-
orají ji. S  cílem změny tohoto přístupu 
(přístupu zákazníků a  obchodů) uspo-
řádala organizace Zachraň jídlo zářijový 
happening Křivá polévka, kde se podá-
vala polévka ze zeleniny získané paběr-
kováním. Paběrkování je starý zvyk, lidé 
chodili na  pole, kde sbírali nesebranou 
úrodu a  zachraňovali tak zbytky zele-
niny. Od  letošního léta Zachraň jídlo 
svolává dobrovolníky a  vyráží na  pole 
farmářů, kteří také nesouhlasí se součas-
nou „potravinovou politikou“. Jídlo poté 
dodávají do  potravinových bank, které 
jej rozděluji potřebným. 

DŮSLEDKY
Plýtvání jídlem se rovná plýtvání vodou. 
Na vypěstování jednoho kilogramu ovo-
ce je třeba v průměru asi 180 litrů vody. 
Ročně si přitom vyplýtvá 450 tisíc tun 
ovoce a zeleniny. Vyhozená zelenina zá-

roveň při rozkladu vypouští velké množ-
ství CO2. Podle údajů OSN to znamená, 
že Česká republika každý rok přispěje 
globálnímu oteplování něco okolo 800 
tisíci tun CO2. K tomu bychom navíc ješ-
tě měli připočítat hnojivo a naftu použi-
té při pěstování. 

KOLIK TOHO DOMA VYHODÍTE? 
Jídlo se ale vyhazuje i v samotných do-
mácnostech. V  Evropské unii se takto 
znehodnotí přes 40% ze všeho jídla. Ro-
diny často nakupují mnohem víc potra-
vin, než stihnou spotřebovat. Základní 
věcí je naučit se nakupovat rozumně, 
potraviny, které člověk opravdu potře-
buje, raději míň, než víc. Další krok je 

rozlišovat pojmy „Spotřebujte do…“ 
a minimální trvanlivost. Zatímco datum 
spotřeby („Spotřebujte do…“), které se 
používá pro masné a  mléčné výrobky, 
bychom neměli překračovat, minimální 
trvanlivost je orientační a  často mno-
hem kratší, než je doba, po  kterou je 
jídlo doopravdy nepoživatelné. Měsíc 
„staré“ sušenky nemusíš hned vyhazo-
vat, nic ti neudělají. Pokud je nechceš, 
raději je dej do Veřejné lednice! 

VEŘEJNÁ LEDNICE 
Veřejnou lednici najdeš v  průchodu 
do  kavárny Měsíc ve  dne u  polikliniky 
Sever. Do lednice můžeš dát zbytek své 
svačiny a  na  oplátku si z  ní zase něco 

vzít. Tímto způsobem bojujeme proti 
zbytečnému plýtvání. Je jasné, že to 
není způsob, kterým bychom problém 
řešili globálně, jde spíš o to najít lidi, kte-
ří smýšlejí podobně a povzbudit ostatní, 
aby i  oni s  jídlem zacházeli šetrně. Pro 
nás to může první krok ke změně. 

Zuzka Orlová

 

Všichni tuto situaci známe. Nakupuje-
me v supermarketech a často narážíme 
na produkty, které byly vypěstovány ně-
kolik set, nebo dokonce tisíc kilometrů 
od místa prodeje. Ale proč bychom mu-
seli kupovat zeleninu či ovoce například 
z Polska, když daleko kvalitnější a chu-
ťově lepší potraviny můžeme sehnat 
hned za  městem? Na  tuto otázku nám 
dokážou odpovědět místní nadšenci 
pro biopotraviny z družstva JednaNota, 
kteří zde zavedli před několika lety pro-
dej regionálních potravin v domě U Be-
ránka. Řídí se heslem „Kvalitní místní 
potraviny bez chemie“, kde slova „míst-
ní“ a „bez chemie“ hrají podstatnou roli. 
„Chceme lidem zprostředkovat prodej 
kvalitních produktů, které při svém 
vzniku potkávaly častěji lidské ruce než 
stroje a  které byly vypěstovány pou-
hých pár kilometrů odsud,“ vysvětluje 
jeden z  členů družstva a  zároveň pro-
vozovatel domu U  Beránka v  Krajinské 
ulici David Veis.
 Tento způsob práce s  půdou si ne-
klade za cíl vyprodukovat co nejvíce po-
travin, ale zaměřuje se právě na kvalitu. 
Taková produkce je trvale udržitelná 

a  tím ekologičtější. Obrovské obchod-
ní řetězce odkupují potraviny od  ze-
mědělců, kteří rozsáhlým a  nešetrným 
pěstováním ničí půdu. Abychom získali 
kvalitní potraviny, musíme se dobře 

starat i o  rovnováhu v půdě. Nesouvisí 
to však pouze s  používáním pesticidů, 
herbicidů či jiných chemikálií. Jde o cel-
kový vztah k půdě a krajině. Proto druž-
stvo shromažďuje potraviny od  více 
pěstitelů, kteří tento vztah upřednost-
ňují, vypěstují sice méně jídla, ale zato 
je kvalitnější.
 „Spoustu lidí však odrazuje název 

biopotravina. Lidé si slovo Bio spojují 
s  něčím, co stojí mnoho peněz a  co si 
mohou dovolit pouze bohatší občané. 
To je ale pouze předsudek, člověk si 
může koupit bioprodukt, který může 
být dokonce i  o  něco levnější než ten, 
který nabízejí v  supermarketech,“ tvrdí 
David Veis.
 Proto se družstvo rozhodlo založit 
systém „bedýnek“, které obsahují vámi 
zvolené potraviny. Kromě zeleniny 
a ovoce si můžete také objednat mléč-
né výrobky, maso, mouku, obilí, bylinky 
a  spoustu dalších produktů. Svou be-
dýnku si můžete vyzvednout osobně 
v domě U Beránka v Krajinské ulici, ale 
funguje zde i  rozvoz na kole po městě 
přímo k  vám domů. Veškeré nabízené 
potraviny však nemusíte zaplatit pou-
ze penězi. Můžete nabídnout zase jiné 
produkty nebo máte možnost si je od-
pracovat. Více informací můžete získat 
na  stránkách www.jednanota.cz, kde 
družstvo pravidelně zveřejňuje podrob-
nosti o  prodeji produktů, můžete však 
zajít i do domu U Beránka, kde Vám vy-
světlí vše, co potřebujete vědět.

Daniel Podroužek

Přes dvacet let předává své dějepisné 
a společenskovědní znalosti studentům 
Gymnázia J. V. Jirsíka. Vladimír Kojan ale 
dokáže nabídnout více než jen výuku 
z učebnic. Pravidelně za studenty přichá-
zí s  projekty, díky kterým se vzdělávání 
stává zajímavějším a zábavnějším. Mladí 
lidé tak mohou poznávat svět a  historii 
přímo v terénu nebo zkoumat předměty, 
které nám zanechali naši předci. Za svou 
činnost si jedenapadesátiletý profesor 
vysloužil i  nejvyšší ocenění v  resortu 
školství. Na které projekty může být Ko-
jan nejpyšnější a co si pro studenty při-
pravuje do budoucna?
 Vždy byl vášnivým cestovatelem. 
Tuto zálibu sdílí i se svými studenty, kteří 
mohou využívat jeho projektové aktivity 
již přibližně dvanáct let. Jím praktikova-
ná grantová politika spočívá ve shánění 
prostředků potřebných k  cestování pro 
mladé historické a  cestovatelské nad-
šence. Ti pak mohou v  zahraničí hledat 
stopy minulosti prakticky „za  hubičku“. 
A  to nejen v  zemích evropských, nýbrž 
i  ve  vzdálenějších lokalitách, které ne-
jsou českými turisty příliš navštěvovány. 
Jedná se tedy o tematicky laděné výlety 

za poznáním. Granty Kojan získává hlav-
ně z  ministerstva školství, různých ev-
ropských fondů nebo Jihočeského kraje.
 Mezi nejzajímavější akce, které již 
profesor zprostředkoval, patří cesta 
do Izraele, kde se studenti setkali s čes-
koslovenskými židovskými přistěhovalci, 
kteří přežili holokaust. Dále také napří-
klad spolupráce s gymnáziem v němec-
kém Chamu s  názvem Zapomenuté 
Sudety. Tehdy jeho svěřenci společně 
s  chamskými kolegy procházeli Orlické 
hory, odkud bylo na konci druhé světové 
války vystěhováno mnoho Němců.  Ani 
zde nechyběla komunikace s pamětníky 
a odborníky.
 Asi nejvýraznějším projektem po-
slední doby je zkoumání osudů vojáků 
bojujících v první světové válce. Skupina 
studentů, vedená právě Kojanem, v rám-
ci tohoto programu získala a zpracovala 
autentické deníky a  korespondenci Če-
chů, kteří se účastnili válečného běsně-
ní a  ve  chvílích nejistoty psali řádky se 
svědectvím o  hrůzách boje, ale i  o  ma-
ličkostech a  každodennosti na  frontě. 
Svými pracemi vytvořili mladí badate-
lé sborník, který sklízí nemalý úspěch. 

Důkazem je získaná Cena učené spo-
lečnosti. S  touto aktivitou se studenti 
dostali i na samotná bojiště Velké války, 
například do  Dolomit. V  červnu tohoto 
roku putovali po stopách 91. pěšího re-
gimentu z Českých Budějovic v Julských 
Alpách. Cílem účastníků se stala rekon-
strukce pomníku postaveného na  po-
čest právě českobudějovických vojáků 

na  sočské frontě. Na  jaře příštího roku 
bude opravený pomník slavnostně ote-
vřen. Další metou projektu je vybudovat 
zde naučnou stezku.
Vazby na Slovinsko jsou stále silnější. Ko-
jan má v plánu zabývat se zdejšími kroky
K. H. Máchy nebo zjišťovat osudy Slovin-
ců, kteří vystudovali české školy a  uni-
verzity, a  jejich uplatnění po  návratu 

do vlasti. To vše za spolupráce s  lublaň-
ským gymnáziem. „Dále bych chtěl 
se svými studenty podniknout cestu 
do Nizozemska, kde bychom se zaměřili 
na buržoazní revoluci, která se zde před 
stovkami let odehrála,“ prozrazuje profe-
sor, který na Gymnáziu J. V. Jirsíka založil 
také Klub cestovatelů.
S  dalšími českobudějovickými pedago-
gy hodlá vyhledávat mladé talenty a po-
máhat jim v osobním rozvoji. Toho docílí 
jejich angažováním do všemožných sou-
těží nebo uzavíráním spolupráce s pod-
nikateli. Ti budou svého svěřence sledo-
vat po  celou dobu jeho vývoje a  poté 
mu mohou nabídnout pracovní smlou-
vu ve vlastním podniku. Přesto všechno 
ale Kojan sází hlavně na  individualitu 
a vlastní iniciativu svých studentů.
 Vladimír Kojan, který je mimo jiné 
také sběratelem starožitných knih 
a svazků, svými metodami oživuje výuku 
a motivuje mladé lidi ve vzdělání. Jisté je, 
že se i nadále studenti pod jeho taktov-
kou podívají do  pozoruhodných lokalit 
a poputují za poznáním naší minulosti.

David Nebor
Foto: Kristýna Padrtová

HiSToriE V TErénu S VlaDimírEm KoJanEm

Před rokem se v  ulici Jírovcova obje-
vil nový obchůdek. Sekáč. Tak jo, dal-
ší sekáč, v  tomhle okolí je asi prostě 
pro sekáče dobrá půda. Ale počkejte! 
Za  dveřmi tohoto malého obchodu 
s poetickým názvem L ´Skříň Boutique 
se toho skrývá mnohem víc, než by-
chom na první pohled čekali. 
 V  prvé řadě se jedná o  takzvaný 
sociální podnik, ve  kterém jde, více 
než o vydělání velkých peněz, o řešení 
určitého sociálního problému. V  tom-
to případě L´Skříň pomáhá sociálně 
znevýhodněným lidem získat práci – 
zaměstnává totiž lidi se schizofrenií. 
Pokud máš pocit, že to jsou nebezpeč-
ní lidé, kteří jsou v  jednu chvíli lesní 
víly a v druhé prezidenti republiky, běž 
do L´Skříně a tamní milé prodavačky ti 
tyto předsudky ihned vyvrátí. Pro schi-
zofreniky je často velmi obtížné, aby si 
sami našli pracovní místo na  dravém 
volném trhu. Proto je přístup L´Skříně 
obdivuhodný a záslužný. 
 Další věcí, kterou se L´Skříň odli-
šuje od ostatních obchodů, je systém 
půjčování oblečení. Knihovna, jak 
tomu ve  Skříni říkají, funguje tak, že 
si oblíbené šaty, kabát nebo svetr půj-

číte, místo toho, abyste si je koupili. 
Tohle má spoustu výhod: chystáte se 
na  retro párty, ale šaty, které jste si 
vyhlídli, pravděpodobně už nikdy ne-
využijete. Tak si je za  65 korun na  tý-
den půjčíte a nemusíte si dělat starosti 
s tím, že by vám do konce života visely 
nevyužité ve  skříni. Podobně je k  za-
půjčení téměř vše, co v  Boutique na-
jdete – kabáty, svetry, sukně, kalhoty 
nebo i  klobouky! To bychom mohli 
nazvat „udržitelnou módou“, která bo-
juje proti cyklu „koupit – spotřebovat 
– vyhodit“. O vizi systémové cirkulární 
ekonomiky na  svém blogu mluví na-
příklad Kamila Boudová, označovaná 
za módní revolucionářku. 
 Ve  Skříni najdete nejen kous-
ky z  druhé ruky, ale i  spoustu zcela 
nových, ručně vyráběných věcí. Cíl 
L´Skříně je podporo-
vat mladé i  staré ná-
vrháře nejen z jižních 
Čech. Kromě oblečení 
si tu nakoupíte celou 
výbavu – boty, tašky 
i doplňky. 

Zuzka Orlová
Foto: L´Skříň Boutique

Oblečení si nekupuj, půjč si ho! Kup si bednu – podpoř lokální farmáře!

CelosvěTový  poTravInový  sKandál

Tipy & triky 
reCepTY: Zachraň jídlo 
(http://zachranjidlo.cz/recepty/)
Začněme u sebe. Naučme se využí-
vat z potravin co nejvíce a vyhazovat 
co nejméně.  Mrkni na recepty od 
Zachraň jídla a udělej si své vlastní 
pesto z mrkvové natě nebo výborný 
koktejl z přezrálých banánů. 
KnIHa: Tristram Stuart: Plýtvání. 
Celosvětový potravinový skandál. 
(http://www.tristramstuart.co.uk)
Kniha britského spisovatele shrnující 
nejrůznější statistiky o plýtvání jíd-
lem z celého světa.  Tristram Stuart 
také vystoupil na TEDx konferenci 
a jeho výstup na YouTube vidělo 
zhruba milion lidí. 
FIlm: Z popelnice do lednice?
Dokumentární snímek, který mapuje 
situaci ve skladech německých 
a francouzských supermarketů. 
Podívaná, která vás určitě nenechá 
chladnou.
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kresba: Aneta Brašničková

DEN

Narcisy ještě kvetly.
Nebe se zbarvilo do růžova
a na té kůře bříz zas a znova
tančily paprsky ospalého slunce

Bylo to smutné ráno
A stíny se nesměle míhaly po těle
Pod střechou mrakovou létali andělé
za šumu březových listů

Červánky zpívaly na červánky
píseň, co z nitra země vyvěrala
Bylo to jen taková chvíle malá
Jedna z těch, na něž se nezapomíná

Na kopcích, někde na obzoru
Na každé bříze, na jejím kmenu
Volala ozvěna na ozvěnu
v tom tichu chladného rána

Bylo to dávno, přesto ni den,
jenž se však zdál jak život celý
Tehdy jsme ovšem nevěděli,
že setmění je už tak nablízku

Nyní je tady. Večer. Klid. 
Je toho víc, než jsme kdy chtěli
Však venku je moc zima na anděly.
Slunce, je čas jít.

Anežka Zemenová

SLADKO

Cinknutí rána na podšálku,
čaj, který zdrsní povrch patra.
City jsou udušeny v salku,
v přemíře sladka srdce chátrá.
A můj hořký čaj ke snídani,
ten mi snad zapomenout nedá,
že v cukrlinkách láska zplaní
a růžová je vlastně šedá.

Anna Gažiová

KDYBYCH…

Kdybych jen mohla 
zastavit čas,
jen na malou chvíli
a užít si nás.
Tak jak tu jsme, 
nebudeme dlouho
a nakonec zůstanem
jen vzpomínkou pouhou.
Za všechno dobré, 
za všechno špatné, 
za všechno může čas.
Je jako v hlavě hlas.

Kateřina Šimková

ALFONS MUCHA
PUSTIL DUCHA
A PAK NEMĚL
ANI TUCHA
CO TO ČMUCHÁ

Kristýna Haiklová

Tralala je pátek
a v mé hlavě trochu zmatek.
Nejspíš teď popadnu knížku,
venku trochu snížku…
paráda.
Jediná věc, co mi chybí,
je čokoládová roláda.
Asi skočím do terna, 
bezmezně věrna
a zotročena tou chutí.
A pak si jen vychutnám tu pohodu,
jako velkou jahodu.
Nebo čokoládu?

Kristýna Haiklová

Padaj ze mě střípky,
padaj na tebe,
střípky, které tvořily mě,
tvoří teď tebe.

Střípky, které mě tvořily, 
střípky, které jen moje byly,
střípky, plné mých obav a strachů,
střípky, plné prachu.

Střípky, plné mých zkušeností,
střípky, opornější než kosti,
střípky, plné nejistoty,
střípky, ostré jako hroty.

Střípky, plné mých pocitů,
střípky, zářící, když jsi tu,
střípky, plné mých zbytečných nadějí,
střípky, černající, když zázraky se nedějí.

Střípky, plné mých rozdílných povah,
střípky, ve kterých jsem opravdová,
střípky, plné mých chyb i ctností,
střípky, v nichž není budoucnosti.

Dopadaly ze mě střípky,
dopadaly na tebe,
bolestivé je dívat se,
jak zapadají do sebe.

Natálie Hoffmannová

JDEŠ V DEŠTI

máš vytahaný
mokrý vlasy,
skapou k betonu
bez tebe

všichni čekaj, až se smíchaj
s prachem
a vlastně na nic jinýho

Šimon Leitgeb
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alšova jihočeská galerie - Wortnerův dům
U Černé věže 22
13. 11. 2015 – 24. 1. 2016 HOLLAR ET ALII – 
Barokní grafiky ze sbírky AJG
13. 11. 2015 – 24. 1. 2016 KRAJINY DUŠE / 
Surrealismus ze sbírky Pražské plynárenské
Dům umění 
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
25. 11. 2015 – 27. 12. 2015 
Wolfgang Tillmans
měsíc ve dne Nová ulice 3
od 2. 10. Filip Nesládek, Můj děda je prostě 
frajer
Kino Kotva Lidická 2110
13. 11. 2015 – 8. 1. 2016 Les
Galerie mariánská Pražská třída 1
3. 9. 2015 – 5. 1. 2016 Salvador Dalí 
– Božský komediant
3. 9. 2015 – 5. 1. 2016 Surrealismus, 
socialismus a fašismus
4. 12. 2015 – 28. 2. 2016 Bramborový salát
Galerie nahoře Senovážné nám. 2
1. 12. 2015 – 14. 2. 2016 
Mudrosloví pivních tácků

Filmoví giganti se probouzí: v zimě do kina na spielberga i Tarantina

Losing My Religion? 
Brilantní práce 
                     Kirka 
                     Franklina
Když jsem se rozmýšlel, jaké album budu 
v tomto vydání recenzovat, snažil jsem se 
oprostit od  mainstreamové produkce. My-
slím, že z  rádií se jí line víc než dost. Proto 
jsem zvolil nové dílo amerického gospelové-
ho hudebníka Kirka Franklina, jež se jmenuje 
Losing My Religion a  které s  největší prav-
děpodobností neuslyšíte na  žádné stanici 
v České republice.
 Když Franklin v roce 2011 získal za sklad-
bu „Hello Fear“ svou devátou cenu Grammy, 
rozhodl se dát si pauzu a začal hledat novou 
inspiraci pro svou tvorbu. Obnovit svou ak-
tivní kariéru se rozhodl tento rodák z Texasu 
až letos, kdy v listopadu vydal desku Losing 
My Religon. Ta je od první do třinácté, a také 
poslední písně skvěle propracovaná a doka-
zuje, že během své čtyřleté pauzy neztratil 
Franklin nic ze svého umu.
 Franklin se po  celou dobu své činnosti 
prezentoval tím, že využíval techniku „mlu-
veného slova“. Stejné filosofii zůstal věrný 
i  nadále. Nemyslete si však, že album není 
zpěvné. Franklin je totiž nejen hudebník, ale 
i  ředitel sboru. A  je to právě pěvecký sbor, 
který svým neuvěřitelným zpěvem provází 
absolutní většinu písní. Dost možná je to 
právě tato harmonie, jež dělá z tohoto alba 
něco speciálního. Na  tvorbě se podílela 
i řada dalších profesionálních umělců, které 
si tento pětačtyřicetiletý Američan pozval.
 Mezi nejzajímavější skladby na  desce 
patří „Pray for Me“, v níž Franklin vyzdvihuje 
důležitost modlitby a popisuje své nedoko-
nalosti. V singlu „Wanna Be Happy“ zpívá, že 
vložení větší víry v  Boha vytvoří kvalitnější 
životní harmonii.
 Celé album je prostoupeno franklino-
vým povídáním o tom, jak moc je Ježíš Kris-
tus potřebný pro jeho život. Ve skladbě „In-
tercession“ se přiznává, že by se mohl modlit 
víc. V písni „When“ ho neuslyšíte, tuto úlohu 
přenechává zpěvačkám Kim Burrellové a La-
lah Hathawayové, které zpívají dojemný 
duet za doprovodu piána.
 Za  zmínku ještě stojí píseň „My World 
Needs You“, ve které si poslechnete Franklina 
po boku Tamely Mannové, Tashy Cobbsové 
and Sarah Reevesové. Tento song má poten-
ciál pohnout duší posluchačů.
 Od  začátku do  konce nastoluje „Losing 
My Religion“ nový standard v  gospelové 
hudbě. Kirk Franklin v  tomto díle mistrně 
spojil vynikající produkci s podnětnými tex-
ty a neskutečnou autenticitou.
 Závěrem, „Losing My Religion“ může 
být klidně považováno za  to nejlepší, co 
kdy Franklin vytvořil. To už je, při pohledu 
na  jeho předchozí, vysoce kvalitní tvorbu, 
opravdu vynikající úspěch.  Na  každý pád 
by tato deska neměla chybět v  žádně sbír-
ce kvalitní hudby a  zároveň by mohla být 
i  skvělým vánočním dárkem pro vaše nej-
bližší.
 Jan Jakovljevič

S adventním obdobím se dny stále krá-
tí a  venku často panuje počasí, do  kte-
rého by ani psa nevyhnal. Tato doba je 
však kromě pečení cukroví a  popíjení 
svařeného vína také více než vhodná 
pro návštěvu biografu. Důvod je zřejmý. 
Poslední měsíce před každoročním pře-
dáváním cen Akademie (Oskarů) v  Los 
Angeles se nesou takřka vždy ve zname-
ní jak globálních kasovních trháků, tak 
ale i  menších tzv. artových filmů, které 
by své autory také rády zviditelnily ně-
jakou zlatou soškou. Vše podstatné se 
opravdu nedá ani v nejmenším zahrnout 
do  jednoho článku, nicméně je vhodné 
mít přehled alespoň o těch nejočekáva-
nějších premiérách letošní zimy napříč 
žánrovým spektrem.
 Více než gurmánským zimním před-
krmem filmového fanouška se zdá být 
nové dílo Stevena Spielberga, a  to film 
most Špiónů (česká premiéra 3.12.). 
Historický thriller, v hlavní roli s Tomem 
Hanksem, kterému scénář na  míru ušili 
bratři Coenové, vypráví složitý příběh 
z doby studené války o výměně zajatců 

mezi SSSR a USA, který se má uskutečnit 
ve  východním Berlíně. Samozřejmě se 
již podle traileru dá očekávat, že bude 
Spielberg příběh místy možná přehá-
nět, protože je přece jen točený pro silně 
vlastenecké americké publikum, i tak ale 
o velké podívané nemůže být pochyb.
 Svou filmařskou pověst dá během 
prosince v  sázku další americký režisér, 
a to J. J. Abrams, který vtrhne do kin se 
zbrusu novým pokračováním série Star 
Wars: Síla se probouzí. Mimo jiné se 
v tomto snímku objeví i hvězda akčních 
filmů Harrison Ford, jehož věk už by se 
však dal rozmělnit minimálně na dva akč
ní hrdiny. Výběr hlavních protagonistů 
je tu klíčový, neboť i když natáčet pokra-

čování takto kultovní série je jistě velkou 
ctí, zarytí fanoušci star Wars by špatné 
zpracování jejich modly nepřenášeli přes 
srdce snadno.
 Nyní jsme se přehoupli do roku 2016 
a  do  představení trojice nejočekávaněj-
ších filmů letošní zimy. Jako poslední 
dílek skládačky dokonale zapadá návrat 
enfant terrible stříbrného plátna. Tímto 
člověkem je Quentin Tarantino a  jeho 
nejnovější počin: The Hateful eight 
(poněkud neobratně přeložený oficiální 
český název zní Osm Hrozných). Třího-
dinový western má opravdu nevídaně 
vytříbené obsazení od herců (Samuel L. 
Jackson, Michael Madsen…), přes ka-
meru (Robert Richardson), až po  hud-
bu, kterou nesložil nikdo menší než 
Ennio Morricone. Pomyslnou třešničkou 
na dortu může být fakt, že hudbu k  to-
muto filmu nahrál symfonický orchestr 
v  Praze. K  objektivnosti je třeba dodat, 
že poněkud egoistickému Tarantino-
vi jsou poslední dobou vyčítány příliš 
dlouhé, nudné a umělé dialogy, ve kte-
rých se jeho postavy utápí, tak nezbývá  

než doufat, že svou reputaci napraví.
 Z  končin amerického západu bude 
také velkofilm o  pomstě s  názvem The 
revenant, v hlavní roli s Leonardem Di-
Capriem. Dále si během prosince a  led-
na odbude svou premiéru řada menších 
filmů, které také jistě stojí za zmínku. Vel-
mi slibně se jeví dvojice francouzských 
filmů: zbrusu nový zákon a  malý 
princ. První zmíněný, lehce absurdní 
komedie o  bohu-morousovi, který žije 
na  předměstí Bruselu, jste již mohli za-
hlédnout v  předpremiéře na  festivalu 
francouzského filmu. Druhý zmíněný je 
animovaná adaptace slavného literární-
ho díla.
 Aby byl přehled kompletní, je třeba 
změnit také něco z českých luhů a hájů. 
Ty toho tentokrát bohužel nemají moc 
co nabídnout. Před Vánoci se objeví 
na plátnech již páté pokračování poně-
kud trapné a  infantilní maloměšťácké 
komedie Kameňák. Na začátku nového 
roku se potom diváci mohou těšit na ži-
votopisný film lída Baarová od  Filipa 
Renče. Jan Lapáček

Začátkem listopadu na promítací plátna 
opět pronikl agent 007 – James Bond, 
nyní ve snímku zvaném Spectre. Ovšem 
překonat předchozí díl, veleúspěšný 
Skyfall, nebylo pro ten nový jednodu-
chým úkolem. Dalo by se říci, že měsíc 
po  premiéře jsou fanoušci i  ne-fanouš-
ci této slavné filmové série rozděleni 
na  dvě skupiny. Jedni vyzdvihují návrat 
ke  kořenům „bondovek“, ve  kterých byl 
představitelem hlavního hrdiny Sean 
Connery, a byla pro ně typická nadsázka, 
jejíž absence se novodobým dílům často 
vyčítala. Druhý tábor touží spíše po stej-
ně temné atmosféře jako u  předešlého 
dílu. 
 Představitelem agenta 007 se počtvr-
té stal Daniel Craig. Spectre působí jako 
dokonalé propojení a  vysvětlení toho, 
co se událo v  Casino Royal, Quantumof 
Solace a Skyfall, kde byl v roli Bonda pa-
douchům na  stopě právě tento sedma-
čtyřicetiletý britský herec (ten všechny 
překvapil a navzdory svým výrokům 
podepsal smlouvu, která ho Bondem 
udělá i v  dalším snímku plánovaném 
na rok 2018). Režie se po  trháku Skyfall 
nemohl ujmout nikdo jiný než opět Sam 
Mendes. 
 Agent s  povolením zabíjet nyní 
vyplňuje přání své v  minulém dílu ze-
snulé nadřízené. Vydává se pátrat po taj-
né organizaci, která úspěšně ovládá 
světové dění. Tuto organizaci s  názvem 
Spectre můžeme znát již z  dílů se Sea-
nem Connerym, tehdy ale byla do  češ-
tiny překládána jako Spektrum nebo 
Přízrak. Šéfem organizace a  zároveň 
hlavním padouchem býval milovník per-
ských koček Ernst Stavro Blofeld, a to se 

nemění. Dokonce se ukazuje, že je údaj-
ně mrtvým nevlastním bratrem Jamese 
Bonda. A dozvídáme se, že to byl právě 
Blofeld (v  Spectre ztvárněný rakouským 
Christophem Waltzem), kdo celý život 
agenta pronásledoval a působil mu bo-
lest, kde se jen dalo. Vysoce postavenými 
členy Spectre byli v minulosti všichni tři 
„záporáci“ z „craigovek“. 
 Druhou, méně výraznou, ale rovněž 
důležitou linii příběhu táhne M, Bon-
dův šéf (Ralph Fiennes), který se snaží 
zabránit novému uspořádání světových 
tajných služeb. Jeho sokem je vládní 
činitel Max Denbigh (Andrew Scott), 
přezdívaný C, který považuje program 
007 za  zastaralý a  zasazuje se o  jeho 
zrušení. Obě dějové linie se střetávají 
po zjištění, že C je členem Spectre. Poté 
osud světové bezpečnosti závisí pouze 
na Bondovi a M, s nimiž nezvykle aktivně 
spolupracuje dobře známá sekretářka 
Moneypenny (Naomie Harris) a neméně 
proslulý technik Q (Ben Whishaw). 
 James měl vždy, kromě alkoholu, 

zálibu také v  ženách. A právě obsazení 
rolí „bondgirls“ je ve snímku znamenité. 
V  prvních minutách filmu se objevuje 
prozatím nejstarší herečka agentovy mi-
lenky, jedenapadesátiletá Italka Monica 
Bellucci. Hlavní dívčí postavu ovšem za-
stává Madeleine Swann, do níž se vtělila 
krásná LéaSeydoux, původem z Francie. 
K  Madeleine si Bond vytvoří i  citový 
vztah a jeho jednání je tímto faktem čas-
to ovlivňováno. 
 Laťka akčních scén je nastavena vy-
soko hned po té úplně první. Ta se ode-
hrává v  Mexico City, kde právě probíhá 
festival u  příležitosti svátku mrtvých. 
Craiga tady vidíme s maskou podobnou 
lebce v doprovodu půvabné Mexičanky. 
Kamera zde skvěle pracuje s  dlouhým 
nestříhaným záběrem. Pronásledování 
podezřelého v  davech namaskovaných 
komparzistů je zakončeno soubojem 
ve  vrtulníku nad krásným centrem me-
xické metropole. Nudně však nepůsobí 
ani honička v  luxusních automobilech 
v  ulicích nočního Říma. James Bond 
v  rámci Spectre navštíví i  Maroko nebo 
Alpy v Rakousku. 
 Snímek se prozatím nemůže těšit ta-
kovému úspěchu jako předešlý Skyfall. 
Ukazuje to hodnocení nejen na  české 
filmové databázi. Já jsem ocenil, jakož-
to milovník dílů se Seanem Connerym, 
nadsázku, vtip, výskyt tajné organizace  
a starého, stále stejně zlého Blofelda. Ale 
jelikož Skyfall považuji za  jeden z  nej-
lepších zhlédnutých filmů, jsem rád, že 
Spectre pokračuje v  jeho stopách. Nová 
„bondovka“ se určitě může řadit mezi ty 
nejpovedenější. Dávám osm z deseti. 
                                                       David Nebor

Spectre aneb Bond po čtyřiadvacáté

Psal detektivní romány, prózu pro děti 
a  divadelní hry. Angažoval se ale i  poli-
ticky a často cestoval nejen po rodném 
Švédsku. Během svého života toho 
Henning Mankell zažil mnoho. 5. října 
2015 však bohužel podlehl dlouhodobé 
nemoci.  S  jednou z  nejvýznamnějších 
postav švédské detektivní literatury 
jsem se seznámil prostřednictvím knihy 
Psi z  Rigy. Bylo to setkání plné napětí, 
nervů a zvratů. Děkuji za něj. 
 Píše se rok 1991 a  k  městu Ystad 
připlouvá člun. Moře sem zaneslo ne-
příjemný dárek, dvě mrtvoly přimrzlé 
k  sobě. Po  chladné hladině sem člun 
připlul až z  druhé strany moře, kde se 
právě tvoří něco nového. Z  Lotyšska je 
suverénní stát. Je tomu ale skutečně tak? 
Švédského komisaře Kurta Wallandera 
čeká zajímavá výprava.
 Díky vyšetřování se zjistí, že muži 
jsou východoevropští zločinci. Do  Ysta-
du tedy přijíždí lotyšský major Liepa, aby 
se svými kolegy spojil síly. Po  nějakém 
čase se však musí vrátit a krátce po svém 
příjezdu domů je zavražděn. Komisař 
Wallander se tak vydává do  lotyšské 
Rigy, aby odhalil pravdu. To však není 

vůbec jednoduché, protože stále naráží 
na  strach, mlčení a  tajnosti. Zdá se, že 
vliv Sovětského svazu pobaltskou zemi 
zatím neopustil. Kurtu Wallanderovi ne-
zbývá nic jiného, než pátrat na  vlastní 
pěst. Dokáže v klubku lží najít pravdu?
 Kniha je vynikající detektivní román, 
který potvrzuje autorovy kvality. Boha-
tý děj, který dokázal nahustit do  tří set 
stran, rychle ubíhá, má spád a čtenář se 
u něj ani na chvíli nenudí. Své kouzlo má 
také doba, ve  které se děj odehrává. Je 
příjemné přečíst si detektivku z časů, kdy 
neexistoval tak rozsáhlý seznam data-
bází a  metod jako dnes. I  přestože byla 
kniha napsána v roce 1992, rozhodně je 
i dnes vynikajícím čtením. Hrdina se po-
tuluje po  hlavním městě nového státu, 

kde je stále cítit silný vliv “velkého obra“. 
Za  každým stínem na  ulici se může ně-
kdo ukrývat a spisovatel dokázal pocity 
hlavního aktéra mistrně nastínit. 
 Otázkou samozřejmě zůstává, zda 
je kniha i  kvalitním politickým thrille-
rem. Henning Mankell psal Psi z Rigy rok 
po  událostech v  Pobaltí. Za  sebe však 
sotva mohu posuzovat, zda autor do-
kázal přesně popsat politickou situaci 
v tehdejším Lotyšsku. Pravdou také je, že 
to ani nebylo jeho primárním cílem, jak 
uvedl v  epilogu knihy. Ať už tak, nebo 
onak, Psi z  Rigy je vynikající detektivní 
román, se kterým můžete strávit jeden 
nebo dva dechberoucí večery. Víc roz-
hodně ne. Prostě to musíte dočíst. 
 Číst knihy Henninga Mankella je 
zkrátka radost, což potvrzují i čísla. Cel-
kem se jich prodalo přes 40 milionů 
a  byly přeloženy do  více než 40 jazyků. 
Nejvíce se autor proslavil díky sérii o in-
spektoru Kurtu Wallanderovi z jihošvéd-
ského městečka Ystad. Série obsahuje 11 
knih a  u  nás je začalo před nedávnem 
vydávat nakladatelství Host. I  přestože 
originály vycházely již v 90. letech, mezi 
českými čtenáři začaly být v širší oblibě 

až během posledních tří let při velké vlně 
severské krimi.  Za  svou tvorbu získal 
Henning Mankell několik ocenění, mezi 
kterými nechybí ani Skleněný klíč za nej-
lepší skandinávský kriminální román. 
Kromě něj cenu získali také Jo Nesbø, 
Stieg Larsson, Johan Theorin nebo Jussi 
Adler-Olsen. 
 Kromě knih psal sedmašedesátiletý 
stockholmský rodák také hry, filmové 
scénáře a literaturu pro děti. Žil také za-
jímavým politickým životem. Otevřeně 
se hlásil ke krajní levici, v Norsku krátce 
podporoval maoistickou stranu a vystu-
poval také jako protiizraelský aktivista. 
V  roce 2010 se zúčastnil plavby na  pa-
lubě lodi vezoucí humanitární pomoc 
do  pásma Gazy. Kromě toho také vedl 
divadelní sbor v Mosambiku. Jeho man-
želkou byla režisérka Eva Bergmannová, 
dcera slavného Ingmara Bergmana. Vý-
čet jeho životních zkušeností a  obsáhlé 
práce by byl dlouhý. Nám nyní nezbývá 
nic jiného, než jedné z  legend severské 
detektivky poděkovat. Tack så mycket.

 Jakub Bartoš
Foto: henningmankell.com

Dechberoucí výprava do Rigy a zpět

Wolfgang Tillmans 
v Českých Budějovicích
O  fotografování se zajímal již za  svého 
studentského života. Jeho fotografie se 
však objevovaly nejen v  galeriích, ale 
i v novinách a časopisech. To ho z velké 
části proslavilo. Nyní lze od  25. listo-
padu do  27. prosince 2015 zhlédnout 
výstavu fotografií německého rodáka 
Wolfganga Tillmanse v českobudějovic-
kém Domě umění.
 Do roku 1992 studoval na College of 
Art and Design v Jižní Anglii. Po ukon-
čení školy žije již dlouhodobě v Londý-
ně. Jeho práce se objevovala v  tisko-
pisech, kterými jsou například Tempo, 
Prinz, Spex a  mnoho dalších. Byl také 
prvním cizincem, kterému se podařilo 
získat roku 2000 nejsledovanější britské 
umělecké ocenění, Tarnerovu cenu. 
 Premiérová výstava tohoto němec-
kého fotografa a  umělce v  Českých 
Budějovicích nám nabízí pohled nejen 
na  momenty všedního života, ale také 
na  choulostivá sociálně společenská 
témata. K vidění jsou fotografie různých 
velikostí, a tak vedle těch přes půlku zdi 
můžete najít také ty o velikosti poštovní 
známky.

Kristýna Mrázová
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V  listopadu se nám již po  dvacáté 
představil festival Francouzský podzim 
spolu s osmnáctým ročníkem Festivalu 
francouzského filmu. Aliance si pro nás 
připravila spoustu akcí, které naplnily 
francouzský podzim. Mohli jste tedy 
navštívit různé koncerty, soutěže či te-
matické dny.
 Nejvíc navštěvovaný byl ale jako 
vždy Festival francouzského filmu, který 
představil mnoho nových filmů. Celkem 
se promítalo patnáct dlouhometráž-

ních a  devět krátkometrážních filmů. 
Prolínaly se zde různé žánry, od kome-
die po drama.

MARguERITE
 Mezi nové francouzské filmy patří 
i  ten režiséra Xaviera Giannoliho Mar-
guerite, na kterém s Francií spolupraco-
vala dokonce i Česká republika. Je vzdá-
leně inspirován skutečným příběhem.
Film nás přenese do Paříže dvacátých let 
a  ukáže nám život zámožné milovnice 
hudby Marguerite Dumont (Catherine 
Frot). Marguerite velmi ráda zpívá před 
svými přáteli, ale zpívá zoufale falešně 
a nikdo se jí nikdy neodvážil říci pravdu. 
Dokonce ani její manžel, který záměrně 
žádný koncert nestihne. Marguerite si 
vždy přeje zpívat pro něj, ale neví, že 
on ji podvádí. Na jednom z jejích bene-
fičních koncertů se objeví i  žurnalista 
Lucien Beaumont (Sylvain Dieuaide), 
který o  ní napíše kritiku. Marguerite je 
z  té pozornosti tak nadšená, že Lucie-
na navštíví a  odkoupí svou podobiznu 
nakreslenou jeho přítelem Kyrillem von 
Priestem (Aubert Fenoy). Oni dva ji pře-
mluví, aby zazpívala na  jednom jejich 
recesním představení Marseillaisu. Sic 
pro posměch všem ostatním, Margue-
rite si užívá publika a  je přesvědčena 
o svém talentu. Usmyslí si tedy, že uspo-
řádá opravdový koncert v opeře v Paří-
ži. Díky Lucienovi si domluví učitele zpě-
vu, který na to přistoupí jen proto, že je 
na  mizině. Marguerite tak vše věnuje 

zpěvu a  přepíná své hasivky. Dokonce 
i  její manžel se o  ni začne bát. Nevěru 
nechá za  sebou a  chce své manželce 
pomoci. Nedokáže ale nalézt odvahu 
jí říci, že celý život žila ve lži, a že neza-
zpívá ani jeden správný tón. Marguerite 
tedy vystoupí v opeře, která je plná po-
sluchačů. Jakmile ji uslyší zpívat, začnou 
se smát. Marguerite ale zpívá dál, a když 
spatří svého manžela sedícího v  pub-
liku, začne najednou zpívat čistě, až to 
všechny překvapí. To trvá ale jen pou-
hý moment, protože Marguerite začne 
kašlat a skácí se k zemi. Dostane se tak 
do  nemocnice, kde s  ní denně nahrá-

vají rozhovory, aby se rozmluvila. Ona 
zde vypráví o svém životě coby operní 
hvězdy. Nakonec se rozhodnou jí pustit 
nahrávku jejího vlastního zpěvu.
Příběh se dá zařadit mezi komedii a dra-
ma. Zpočátku je hrozný zpěv Margue-
rite k smíchu, ale po nějaké době se už 
nedá poslouchat a  člověku je hlavní 
hrdinky líto. Inspirací pro scénář byla 
zpěvačka Florence Foster Jenkins, kte-
ré se ve  čtyřicátých letech pro její ne-
schopnost zpěvu přezdívalo „královna 
kraválu“. Marguerite ale hlavně vypráví 
příběh ženy, která celý život žila ve lži.
 Aneta Brašničková

Jubilejní pátý ročník Festivalu Černá 
věž je pryč. Přilákal téměř pět set ná-
vštěvníků a  ty pořád nevíš, o  čem je 
řeč? Tak my ti to osvětlíme...

 Když v  roce 2011 jeden filmový na-
dšenec a také amatérský filmař zjistil, že 
na natáčení nemá dostatek času, rozho-
dl se udělat jednu věc. Společně se svý-
mi přáteli dal dohromady tým lidí a při-
hlásil se do  projektu nadace O2  Think 
Big, díky kterému získal finanční podpo-
ru. A tak Milan Pleva založil před 5 lety 
ve  městě „pod Černou věží“ amatérský 
filmový festival. 
 O co tedy vlastně jde? Festival Černá 
věž je soutěžní přehlídka amatérských 
a  studentských filmů, která se pravi-
delně koná na  konci listopadu. „Naším 
posláním je podporovat neprofesionál-
ní filmové tvůrce a  rozšiřovat kulturní 
možnosti regionu,“ uvedla manažerka 
Michaela Matějková. Začínající režiséři, 
kameramani, herci nebo producenti se 
sem sjíždějí každý rok z Česka i Sloven-
ska, aby mezi sebou soutěžili. 
 Promítání je určeno široké veřejnos-
ti. Navštěvují ho studenti základních 
i středních škol, pro které může být zají-
mavou inspirací, ale také děti, které mají 
vlastní soutěžní kategorie. „Dáváme šan-
ce všem umělcům, kteří své řemeslo dě-
lají jako amatéři/neprofesionálové, tedy 

z lásky, nikoli pro peníze nebo z povolá-
ní.“ dodala Matějková. Festival má každý 
rok jiné téma. Letos jím byla pohádka, 
a proto byli průvodci Rádcové z pohád-
ky Šíleně smutná princezna.
 Ale aby to nebyly pouze tři dny plné 
filmů, je zde také velmi bohatý dopro-
vodný program. Workshopy, díky kte-
rým jste si mohli vyzkoušet nadabovat 
nějakou scénu či zahrát si před zeleným 
plátnem. Zároveň se uskutečnila párty 
filmových masek, v  osobní přítomnosti 
maskérů z  Barrandova, a  nakonec vy-
vrcholení festivalu – sobotní předávání 
cen s  benefičním koncertem. Úžasný 
výkon sto deseti členů Jihočeského uni-
verzitního orchestru, Bigysboru, Sboru 
se „Z“, Sboru Abwun a  Suchovrbenské-
ho chrámového sboru způsoboval husí 
kůži a  vháněl slzy do  očí. Diváci si po-
slechli například Tři oříšky pro Popelku, 
Fantoma opery, Ledové království nebo 
Rozvíjej se poupátko v  podání čtyřle-
té houslistky Christine Meisl. Hudební 
vystoupení střídalo vyhlašování vítěz-
ných autorů. Krásné dárky od  partnerů 
festivalu a  skleněné sošky Černé věže 
autorům předávali vzácní hosté, mezi 
kterými byl například rektor Jihočeské 
univerzity profesor Libor Grubhoffer, he-
rečka Teresa Branna nebo Kamila Jano-
vičová alias Anička Hrnčířka z  pohádky 
Tajemství staré bambitky.

 Vstupné na veškeré akce bylo dobro-
volné a celý výtěžek je určen pro Cent-
rum BAZALKA v  Českých Budějovicích, 
které se stará o děti a mládež od 1 do 26 
let s  těžkým mentálním a  fyzickým po-
stižením.  
A  co se plánuje na  příští ročník? „Příští 
ročníky chceme mnohem více prostoru 
věnovat filmům a  jejich filmařům. Rádi 
bychom promítali téměř všechny přihlá-
šené snímky a  přizvali do  Českých Bu-
dějovic co nejvíce autorů na  vzájemné 
setkání. Směřujeme k tomu, aby Festival 
Černá věž byl místem, kam budou chtít 
mladí talentovaní filmaři přijet, poznat 
se, podělit se o zkušenosti a zhlédnout 
filmy kolegů. Přemýšlíme i o uspořádání 
malého filmového veletrhu,“ odpovědě-
la manažerka. 
 A  důležitá otázka je, kdo má tohle 
všechno na  starosti? Organizační tým 
je parta mladých lidí, kteří jsou životem, 
prací či studiem spojeni s  Českými Bu-
dějovicemi. Složení týmu se každý rok 
trochu mění, členové přicházejí a někte-
ří odcházejí, ale to je v těchto týmech 
běžné. Na  organizaci 5. ročníku se po-
díleli: Milan Pleva, Petra Plevová, Venca 
Zíka, Michaela Matějková, Petr Kuba, Iva 
Šalplachtová, Týna Mokráčková a  An-
drea Brůhová a  další, kterým jménem 
Michaely Matějkové moc děkujeme.

Leona Hájková

vánoční fiesta
na Bigy
Jako již tradičně se studenti španělské 
bilingvní sekce Biskupského gymnázia 
sejdou v  posledním vyučovacím týd-
nu měsíce prosince, aby spolu oslavili 
blížící se Vánoce. Toto malé setkání se 
koná v prostorách školní jídelny a nese 
se vždy ve velmi dobré a přátelské nála-
dě. Na stolech nebudou chybět tradiční 
španělské pokrmy, jako jsou tortilla de 
patatas nebo jen různé druhy pomazá-
nek či olivy.
 Hlavní slovo, pokud jde o program, 
mají samotní studenti, kteří pod tak-
tovkou španělských lektorů předvádějí 
divadelní scénky nebo zpívají kolektiv-
ně písně, a to vše s vánočním motivem. 
Vyvrcholením celé akce je potom raut, 
který má podobu španělských specialit. 
„Jde o  jedinou akci školy, na  kterou se 
žáci připravují pečlivě a s radostí, proto-
že víc než o Vánoce jde o prestiž jednot-
livých tříd, které spolu soutěží v přípra-
vě programu,“ shrnuje pedagog David 
Castillo.

Vít Zavázal

Příběhy bezpráví Člověka v tísni se 
tentokráte zaměřily na srpnovou in-
vazi vojsk Varšavské smlouvy v roce 
1968. Na  Biskupském gymnáziu 
jako host vystoupil historik Jihočes-
kého muzea Jiří Petráš. Tzv. Pražské 
či Československé jaro zasadil stu-
dentům do širšího kontextu let pa-
desátých i  šedesátých v  Českoslo-
vensku, ale i ve světě. Přiblížil také 
dobovou situaci v Č. Budějovicích. 

Martin Volný

Každoročně v  prosinci Amnesty Inter-
national pořádá Maraton psaní dopisů, 
kterými upozorňuje na  bezpráví v  řadě 
států celého světa. Právě desátého 
prosince, kdy se akce konala již počtvr-
té na  Gymnáziu Česká a  poprvé také 
na  Biskupském gymnáziu, byla pode-
psána Všeobecná deklarace lidských 
práv a  tento den si připomínáme jako 
Den lidských práv. 
 „Velmi si vážím toho, jakým způso-
bem se Amnesty International angažo-
vala ve prospěch českých a slovenských 
politických vězňů za  minulého režimu. 
Na  konci loňského školního roku jsme 
k tomuto tématu připravili s českobudě-
jovickou buňkou AI u nás ve škole výsta-
vu,“ uvedl pořadatel a vyučující z Gym-
názia Česká Jiří Krejčí, který je členem 
AI od  roku 2009. „Stejně tak si vážím 
i současné činnosti AI a snahy pomáhat 
v mnoha kauzách, které by jinak zůstaly 

neviditelně v ‚mediálním stínu’,“ dodal.
 Každým rokem odejde z  Gymnázia 
Česká okolo dvou set papírových dopi-
sů. Zároveň studenti podepisují i  inter-
netové petice. „Občas se dokonce stane, 
že někdo z  vězněných odpoví a  podě-
kuje za podporu. Z každého propuštění 
máme velkou radost. Posíláme dopisy 
do celého světa, ale vloni jsme se zvláště 
zaměřili na  osud Olega Sencova, ukra-
jinského režiséra, který je stále jedním 
z  politických vězňů Moskvy,“ upozornil 
pedagog.
 Samotná akce nemá však význam 
jen pro nespravedlivě odsouzené nebo 
pronásledované, ale i pro samotné stu-
denty. „Smysl celé akce vidím i  v  tom, 
že studenty vyvádí ze sebestřednosti 
a vede je k účasti na osudech lidí, kteří 
jsou nespravedlivě stíhaní či vězněni,“ 
doplnil Jiří Krejčí. 

Martin Volný

Festival ve městě „pod Černou věží“

TaK TrocHu Jiný maraTon
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 POSLEDNÍ SLOVO 

Vedneměsíčník 
vychází za podpory: 

literární kavárny

a Biskupského gymnázia.

Tehdy jí bylo šestnáct, když se Bar-
bora Bocková, studentka Biskupské-
ho gymnázia, vydala na  rok studovat 
do  Ameriky, konkrétně do  Kalifor-
nie. Prožila tam i  Vánoce, které jsou 
od těch našich dost odlišné...
 „Na  Vánoce jsme jeli do  státu Wa-
shington, navštívit taťku mojí host-
-mamky. Přijela tam celá rodina, včetně 
102leté prababičky, která je stále zdra-
vá, o sebe i svůj dům pečuje sama. Do-
hromady nás tam bylo tak 15,“ vzpomí-
ná Barbora na svůj příjezd.
 Ještě před odjezdem si udělali malé 
Vánoce doma „Dostala jsem nějaké ob-
lečení. Naší mamce jsme koupili ráme-
ček s fotkami na památku,“ svěřila se. 
 Celé putování započalo 20. prosin-
ce. „Jeli jsme vlakem podél celého se-
verního pobřeží Kalifornie, podél Ore-
gonu, až do  Washingtonu. Cesta byla 
dlouhá, trvala dva dny a  jednu noc,“ 
vypráví Barbora, vlak byl prý poměr-
ně pohodlný. „23. prosince vypukla ta 
pravá vánoční atmosféra. Zdobili jsme 
stromeček, pouštěli si koledy a k večeru 
jsme všichni seděli v  obývacím pokoji 
a  četli,“ povídá o  vánočních svátcích 
ve Washingtonu.

 Jak všichni víme, v Americe se Váno-
ce slaví až 25. „24. prosince jsem volala 
s rodiči přes Skype  a pozorovala, jak si 
rozbalují dárky. Je pravda, že během Vá-
noc se mi nejvíce stýskalo po domově. 
Svátky vánoční jsou podle mě čas, který 
má člověk trávit s těmi nejbližšími,“ při-
znává Bára.
 25. prosince nastal den D, „Hned 
ráno jsme se s  dětmi běželi kouknout 
do  punčoch plných dárků. Po  zbytek 
dne jsme vařili, ale samozřejmě jsme 
navštívili i  kostel. Večer celá rodina 
usedla ke štědrovečerní večeři. Na stole 
bylo spousta druhů jídla, od  krocana, 
přes omáčky, brambory, ovoce a zeleni-
nu, až ke sladkým dezertům. Nedalo se 
snad ani vše ochutnat. Jídlo bylo velice 
krásně připravené, strejda byl kuchař. 
Ale na  vaření se ovšem podílela celá 
rodina. Po  večeři jsme rozbalili dárky, 
v  nichž se ukrýval nespočet teplých 
ponožek. Jelikož mě nikdo pořádně ne-
znal, ponožky  byly sázkou na  jistotu,“ 
směje se studentka.
 V  Americe není zvykem péct vá-
noční cukroví „Rozhodla jsem se, že 
jim ukážu něco málo z našich českých 
zvyků, proto jsem upekla vanilkové ro-

hlíčky. I když jsem je sama dělala popr-
vé, musím přiznat, že mi ze všech jídel 
chutnaly nejvíc,“ žertuje mladá dívka. 
„Ani Leo, druhá studentka na  poby-
tu, tentokráte z  Německa, se nene-
chala zahanbit a  upekla nám cukroví  

podle německých zvyků,“ chválí Barča.
 Amerika je známá osvěcováním 
svých domů vánočními motivy. „Mají 
dokonce pověstné ulice, kam se lidé 
jezdí dívat na vánoční výzdobu. Je tam 
strašně moc světýlek, sobi, Santa Clau-

sové lezoucí z  oken. Opravdu to vypa-
dá jako ve  filmech. Bohužel náš dům 
měl popravdě pouze pár světýlek,“ říká 
Barbora Bocková a  upozorňuje „I  když 
se o  Američanech říká hodně pomluv, 
spoustu z  nich je i  pravdivých, musím 
říci, že je pro ně vždy na prvním místě 
rodina, kterou milují, a  proto si vánoč-
ní svátky tolik užívají a dávají si záležet 
na  tom, aby každé Vánoce byly něčím 
výjimečným. I proto zdobí domy a před-
hánějí se, kdo z nich bude mít hezčí de-
koraci,“ upozorňuje.
 Když by Barbora měla srovnat Váno-
ce v České republice a v Americe, je to 
pro ni opravdu těžké „Vánoce v Americe 
pro mě byly opravdu neskutečnou zku-
šeností, jako celý rok tam. Ale upřímně, 
jak už jsem řekla, během těchto svátků 
mi chyběla má rodina. Slavila jsem je 
s  lidmi, které jsem viděla třeba i popr-
vé. Proto jsem si možná Vánoce neužila 
na  sto procent,“ říká Barča a  přiznává: 
„Klidně bych v  Americe zažila další ta-
kové svátky, ale až v  budoucnu. Mým 
přáním by bylo, aby u toho byla už tře-
ba i má budoucí rodina.“

Dáša Šamanová

Od  listopadového pátku třináctého již 
uplynulo několik týdnů, konsekvence 
pařížských událostí však sledujeme a  ne-
pochybně budeme sledovat i  nadále. 
Soudím, že o útocích samotných již nemá 
smysl se znovu rozepisovat, lze jen konsta-
tovat, že se jedná o zbabělý a ostudný po-
kus rozšířit v Evropě strach a chaos, avšak 
svým způsobem jde o tragické vyvrchole-
ní nepřehledného a  zmateného období, 
jímž si náš kontinent prošel. 
 Zaujaly mne ale následné reakce 
předních politických představitelů. Fran-
cois Hollande vcelku pochopitelně zave-
lel k  razantní ofenzivě, Rusko již mezitím 
ofenzivu zahájilo (proti komu především, 
je otázka druhá), David Cameron pak pro-
hlásil, že „vypracuje komplexní strategii 
pro boj s IS“. A Barack Obama? Nic. Je prav-
dou, že Američané již nějakou dobu rela-
tivně úspěšně bombardují pozice IS v Sýrii 
a jsou formálním vůdcem protiteroristické 
koalice, avšak poslední týdny ve mně evo-
kují pocit, že se Obamova administrativa 
snaží spíše „ustoupit do stínu“. Že je onen 
pocit na místě potvrdil sám americký pre-
zident, když vyloučil  jakoukoli možnost 
pozemní intervence v Sýrii, argumentujíc 
poučením z  vývoje v  Iráku, za  což sklidil 
kritiku z  řad republikánské strany. Tento 
nedostatek razance a  excesivní pasivita 
v  zahraničních záležitostech však provází 
celé Obamovo působení v  Bílém domě, 
stažením vojenských sil z  Iráku počínaje, 
válkou na  Ukrajině (na  níž se nyní poně-
kud pozapomnělo) konče. Právě v případě 
Krymu a Ukrajiny se jasně ukázala dispro-
porce mezi ruským a  západním lídrem. 
Zatímco první z nich je označován za nej-
vlivnějšího muže světa, druhý působí ne-
výrazně a  postrádá vůdcovské charisma. 
Je třeba si připomenout, že americký pre-

zident je současně de facto vedoucí osob-
ností západního světa, tedy, ač to mnozí 
mohou vehementně popírat, i nás. A prá-
vě pro nás, vzhledem k  naší geografické 
poloze i historické zkušenosti, je silný zá-
padní lídr klíčový. Potřebujeme někoho, 
kdo se nebude izolovat od  Evropy, kdo 
bude v  případě krize rozhodný a  dokáže 
říci „a dost“, a to ve vztahu k jakékoli hroz-
bě, blízkovýchodní nevyjímaje. 
 Spojené státy čekají nové prezident-
ské volby a já nebudu zastírat – přál bych 
si prezidenta republikána. Proč? Protože 
v řadách demokratů nikoho takového ne-
najdeme. Umělá Hillary Clintonová či hůře 
Bernie Sanders, personifikovaná destruk-
ce všeho, na  čem Amerika stojí, a  co by 
měla následovat, by těžko byli všeobecně 
respektovanými autoritami na mezinárod-
ním poli. Skoro to již vypadá, že vágní za-
hraniční politika je devízou nynějších de-
mokratů. S výjimkou v osobě Billa Clintona 
totiž demokraté nedokázali vyprodukovat 
skutečně výraznou a  charismatickou 
osobnost od dob prezidenta Kennedyho. 
Naproti tomu v  republikánských řadách 
i dnes nalézáme osobnosti, které by výše 
zmíněná kritéria naplňovaly dostatečně. 
Pochopitelně tím ale nemíním Donalda 
Trumpa.  Americké prezidentské volby by 
nám tak neměly být lhostejné, jejich vý-
sledek ovlivní v  budoucnu i  nás. A  navíc, 
mám již dost ruského autoritáře na vedou-
cí příčce v žebříčku vlivu ve Forbesu.  

Jaroslav Ženíšek  
Názory autora se 
nemusejí ztotož-

ňovat s postoji 
redakce

Američané si Vánoce dokážou užít

I my potřebujeme republikána

Máme pomáhat? Samozřejmě! Máme 
se bát? Samozřejmě! 
 „Proboha, vždyť jsou to lidi!“ chce 
se mi řvát, když občas čtu internetové 
diskuse o uprchlících, které odhalují to 
horší v  nás. Proti tomu stojí druhý ex-
trém – sluníčkoví nadšenci, kteří si mys-
lí, že uprchlíci do Evropy přinášejí čiroči-
ré Dobro, a ignorují rizika, která vyvěrají 
z nepopiratelného „střetu civilizací“, jenž 
obnáší odlišnou víru, která není pova-
žována za  věc soukromou, kmenovou 
strukturu a  leckdy středověké smýšlení 
blízkovýchodních společností a  také 
opomíjený, avšak široce rozšířený anti-
semitismus mezi přistěhovalci. 
 Střetávají se  dva emočně vypjaté 
extrémy, ale hlas rozumu, hlas umírně-
ného středu příliš slyšet není. Rozhodně 
ne od  těch, kteří mají veřejné diskusi 
udávat tón – totiž od politiků. A to ani 
od  českých, ani od  těch evropských. 
Evropská komise reagovala na  krizi 
po svém – kvótami. Což je stejně smy-
sluplné opatření, s  jakým se vytasila 
po  pařížských teroristických útocích – 
zpřísněním dostupnosti zbraní pro ob-
čany. 
 V  Česku udávají tón slabý premiér, 
opilecký ruský agent na  Hradě a  ag-
rostrejc, kterému jde jen o sebe. Od těch 

se ničeho rozumného také nenadějeme 
– jediným naším štěstím je, že nejsme 
cílovou zemí migrační vlny. Zatím.
 Evropu čekají nelehká léta. Jsem 
přesvědčen, že uprchlíky integrovat 
či asimilovat nezvládne. Není žádným 
„tavicím kotlíkem“ jako Spojené státy 
americké přelomu 19. a 20. století, kte-
ré tehdy při mnohem menší populaci, 
než má dnešní EU, také přijímaly kolem 
milionu imigrantů ročně (jenže převáž-
ně ze stejného civilizačního okruhu). 
V kapitalistických USA se s přistěhovalci 
nikdo nepáral, museli pracovat o přežití 
a  museli se přizpůsobit. V  socialisticky 
pečovatelské a  politicky korektní Evro-
pě takovému tlaku vystaveni nebudou. 
Proboha, vždyť to Evropa zatím nedo-
kázala při mnohem menších počtech! 
Ghett žijících podle „vlastních pravidel“, 
kam se bojí vstoupit i  policie, bude 
přibývat. Protože právě ti, kteří proti 
uprchlíkům nejvíce řvou, si sociální stát 
rozvracet nedají. Ze začarovaného kru-
hu není úniku.
 Přesto to neznamená, že máme re-
zignovat na lidství, soucit a pomoc a ra-
ději naslouchat hovadům, která hlásají 
jednoduchá řešení obnášející koncent-
rační tábory, potápění pašeráckých lodí 
i s pasažéry, střílení, masokostní mouč-
ky apod. Příliv není schopná Evropa za-
stavit, tak se s ním musí naučit žít. Bude 
to těžké, ale půjde to.
 Což nám ukazuje příklad Izraele. 
Hizballáh v Libanonu, ISIS v Sýrii a na Si-
naji, Hamás v  Gaze, Fatah na  Západ-
ním břehu – nepřátelé ze všech stran. 
K  tomu dvacetiprocentní muslimská 
menšina s  občanstvím, jejíž postoje 
k  Izraeli jsou ambivalentní. A  k  tomu 
opakované vlny palestinského teroru, 
z nichž poslední je aktuální „nožová inti-

fáda“. A přece Izrael žije, zůstává demo-
kratickým a  patří k  nejbohatším a  nej-
významnějším státům světa (obzvláště 
v  oblasti výzkumu, vývoje a  inovací). 
Jen se musel přizpůsobit. Povinná vo-
jenská služba, vysoké výdaje na obranu 
a špionáž, bezpečnostní opatření kom-
plikující každodenní život… Ale jde to. 
Z  izraelských zkušeností můžeme jen 
těžit. Jako třeba Francouzi, když jim 
po  teroru v  Paříži začali Izraelci cvičit 
specialisty nejen v  oblasti traumato-
logie, ale i  psychologie a  psychiatrie, 
protože po velkém teroristickém útoku 
nejde jen o  záchranu životů, ale i  duší 
přeživších. 
 Největší hrozbou však nakonec 
nejsou přistěhovalci, ba dokonce ani 
muslimští teroristé – budou působit 
větší či menší problémy, hrůzu a ztráty 
na  životech, ale evropskou civilizaci to 
nerozvrátí. Tou hrozbou je pořád Rusko 
a jeho početní agenti v evropských ze-
mích. Rusko pořád okupuje východní 
Ukrajinu a Krym, Podněstří, část Gruzie 
a ohrožuje Pobaltí. Rusko není náš spo-
jenec proti islamistům. Rusko sleduje 
vždycky jen svoje zájmy. Rusko považu-
je Západ za  nepřítele, i  ti islamisté mu 
nakonec budou bližší než Západ, až se 
to bude hodit. 
 Obzvláště bývalé ruské kolonie 
včetně České republiky jsou v ohrožení. 
Proto je třeba dávat si pozor na ty, kteří 
v  současné atmosféře strachu v  zájmu 
„ochrany evropských hodnot“ hlásají 
omezování občanských svobod a  sna-
ží se legitimizovat Rusko jako našeho 
údajného spojence. Protože to vyhovu-
je nejvíce právě Rusku. Uprchlíci nám 
svobodu nevezmou. Ruský gosudar 
ano. 

Milan Brabec


