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Milí čtenáři,
ve většině momentů, kdy se musíme rozhodnout, je to celkem jasné. Pivo nebo víno, 
zima nebo léto,  Vedneměsíčník nebo The Times. Ve spoustě věcí si jednoduše vybírá-
me mezi dvěma danými protipóly. Můžeme se k něčemu na základě svých preferencí 
přiklonit. Ne vždy to ale samozřejmě musí být povinností.
 Jsou ale momenty, kdy si vybrat musíme. Kupříkladu když se zodpovědný člověk 
chce orientovat v politickém dění a jelikož je trochu konzerva, potřebuje jasné tvary 
a proporce. Jednoho krásného dne se totiž bude muset vydat k volbám, ale jediné, co 
bude mít v hlavě je mlha. Výsledkem je, že nevidí, kde je pravá a levá. Jako kdyby už 
nic jako levá nebo pravá neexistovalo!
 Chudák volič. Už ho nebaví při nedělních Otázkách poslouchat zaseklý jukebox, 
ze kterého vychází: „Je to lež, není to pravda. Je to lež, není to pravda!“ a který křičí 
a  mává různými cedulemi, účtenkami a  kdo ví čím ještě. Volič cítí, že takhle to asi 
není úplně v pořádku. Ve vzduchu se vznáší populismus, neuvěřitelné sliby, podivná „ 
fakta“ a to není dobré. Volič cítí, že něco jako pravicově smýšlející strana se sociálním 
cítěním není to pravé. Volič neví. A tak doufá. Že bude líp. Ale doopravdy.
 Těžko Vám, čtenářům, pomohu s Vašimi volbami a už vůbec Vám nebudu slibovat 
nemožné. Jisté ale je, že v novém čísle na Vás čekají zajímavé kulturní akce, inspira-
tivní nápady a neobvyklé příběhy. Příjemné čtení!                   Jakub Bartoš, šéfredaktor
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VolejbaloVá hala – čeká ji 
přestavba nebo alespoň rekonstrukce?

Mnozí z  nás během zimy tráví nejvíce 
času v  teple domova, a  tak si přiznej-
me – kdo z nás se zamyslel nad tím, jak 
v tomto období mají těžký život lidé bez 
domova?
 Právě s  touto myšlenkou bojovala 
Ivana Hašplová, ředitelka Farní charity 
Tábor, a Hana Vojtěchová, tamní sociální 
pracovnice. Následně oslovily slavného 
fotografa Jindřicha Štreita s žádostí o vy-
tvoření souboru fotografií lidí bez domo-
va. 
 „Nejprve jsem se tomu bránil, ale 
potom jsem si řekl, že se o  to pokusím. 
Téma mě velmi zaujalo,“ vysvětlil foto-
graf. Snímky proto ztvárnil zcela netra-
dičně. Místo černobílých obrázků, které 
jsou pro Štreita charakteristické, využil 
barev a fotografie dokonce nechal vyvo-
lat v počítači.
 Fotografie jsou tvořeny během 
chladných listopadových dnů roku 2014 
především na  jihu Čech. Obrazy se sna-
ží poukázat na  různorodost, ale i  útra-
py bezdomovectví. Konečně, všechny 
fotografie jsou vždy výsledkem setkání 

a  lidského sblížení jak těch, kteří jsou 
na  fotografiích zachyceni, tak i  všech 
lidí, kteří na  tomto projektu pracovali. 
Při příležitosti této výstavy má člověk 
možnost uvědomit si cenu svého života 
a povznést se nad vlastní problémy.
 Každý, kdo má zájem se alespoň 
na  chvíli zastavit ve  shonu tohoto svě-
ta a zamyslet se i nad osudy těch méně 
šťastných, či dokonce pomoct, může 
navštívit výstavu, kterou hostí Galerie 
Mariánská. Výstava je otevřena denně 
od 10 do 18 hodin a trvá až do 28. úno-
ra. S  výstavou souvisí i  sbírka pro lidi 
bez domova. Můžete darovat teplé věci 
přímo ve výstavních prostorách galerie. 
Potřebným je předají pracovníci městské 
charity. V  zimním období jsou nejžáda-
nější teplé věci, například rukavice, če-
pice, ponožky, zimní boty dámské i pán-
ské, deky i spacáky. 
 Darovat kus oblečení se zdá být tím 
nejmenším, přesto tento čin lidé bez do-
mova v době zimy ocení nejvíce.

Dáša Šamanová  / Foto: Dáša Šamanová

Českobudějovičtí volejbalisté vedou 
tabulku extraligy, přesto to volejbal 
nemá v  našem městě zrovna jednodu-
ché. Zatímco fotbalisté i  hokejisté mají 
své sportovní stánky na výborné úrovni, 
volejbalová hala má svá nejlepší léta už 
dávno za sebou. 
 „Hala je stará, neodpovídající dneš-
ním podmínkám, na mezinárodní utkání 
naprosto nedostačující. Zkrátka nevyho-
vuje regulím,“ rozhořčeně vysvětluje tre-
nér volejbalového družstva EGE Zdeněk 
Pekař a  dodává: „Myslím, že by si roz-
hodně Budějovice zasloužily novou halu 
pro volejbalisty.“
 Projekt byl již zhotoven, navíc byly 
v  rozpočtu tři roky připravené peníze 
na halu, proč se tedy odstoupilo od vý-
stavby haly nové? 
 „Byla napadena regulérnost průbě-
hu architektonické soutěže řešící výstav-
bu haly nové v téže lokalitě. UOHS (úřad 
na ochranu hospodářské soutěže) na zá-
kladě stížnosti jiných architektů, kteří 
u výběrové komise neuspěli, vydal roz-
hodnutí, že došlo k procesnímu pochy-
bení a  zakázal městu uzavřít smlouvu 
s  vítěznou firmou vybranou odbornou 
komisí,“ přibližuje důvody radní za ČSSD 
Miroslav Joch.
 Jedinou možností, která tedy nyní 
zbývá, je rekonstrukce stávající haly. „Re-
konstrukce nebude jednoduchá, hala je 
částečně postavena z  nechvalně zná-
mých tzv. boletických panelů. Navíc by 
mělo dojít i k přístavbě další menší haly, 
která by měla sloužit jako hala tréninko-
vá,“ seznamuje s plány města radní a do-
dává: „Bohužel nedokážu posoudit, kolik 
rekonstrukce bude stát, to ukáže až pro-
jekt. Dovoluji si odhadnout, že zhruba 
200 milionů korun. Pro zajímavost, fungl 
nová aréna byla odhadovaná na 350 mi-
lionů.“
 Na  projektu rekonstrukce se již 
pracuje. „V  současné době se zpraco-
vávají podklady pro vypsání soutěže 
na  rekonstrukci stávající haly,“ ujišťuje 
Zdeněk Šeda, vedoucí investičního od-

boru, a upřesňuje: „Jedná se především 
o  rekonstrukci rozvodů vody, vzducho-
techniky, topení, zateplení obvodových 
zdí, úpravu hlediště, částečnou změnu 
dispozičního řešení, modernizace tech-
nologických zařízení, případně úpravu 
světlé výšky.“
 Hráči ale celou situaci vidí trošku ji-
nak. „Pro nás je hala útulná, pro soupeře, 
zvlášť ty zahraniční, naopak asi nepří-
jemná, takže z  pohledu hráče potřebu 
nové haly zas tak nepociťuji. Sport je ale 
závislý především na  fanoušcích, kteří 
by si určitě zasloužili pohodlnější sezení 
a nějakou lepší show, která je v součas-
ných podmínkách hůře realizovatelná. 
Přikláněl bych se tedy k  rekonstrukci 
haly, všem sportům v ní by to rozhodně 
prospělo. Postavit novou halu mi při-
jde zbytečné, hlavně netuším, kde by 
po dobu její výstavby hledaly sporty zá-
zemí,“ myslí si kapitán českobudějovic-
kého volejbalového týmu Jihostroj Filip 
Habr.
 Stejné obtíže jako jejich dospělé 
vzory mají i  mladí volejbalisté. Uvažuje 
se proto i  o  výstavbě nové tělocvičny 
při ZŠ O. Nedbala. „Škola O. Nedbala má 
sportovní třídy léta zaměřeny na  volej-
bal. Je to naše největší škola a má už teď 
problém s kapacitou stávající tělocvičny 

pro povinné hodiny TV, proto je tělocvič-
na potřeba. Navíc by v ní v odpoledních 
a  večerních hodinách mohla trénovat 
budějovická volejbalová družstva dětí 
a mládežníků, kteří musí jezdit trénovat 
mimo Budějovice,“ připomíná Petra Še-
bestíková, zastupitelka za TOP 09.
 „Na  tělocvičnu je v  současné době 
hotový projekt, má vyřízené územní ří-
zení a má platné stavební povolení. Pro-
jekt stál 0,5 milionu korun a rozpočet se 
odhaduje na 47 milionů. Výstavbu tělo-
cvičny lze rozložit do etap na 2 roky, tak-
že by to roční rozpočet zatížilo každý rok 
cca polovinou odhadované částky. Jedi-
né, co je v tuto chvíli potřeba, je souhlas 
zastupitelstva,“ upřesňuje Šebestíková. 
„V současné době akce zařazena do roz-
počtu není, nicméně při rozdělení pře-
bytku hospodaření města za rok 2015 se 
bude o zařazení této akce znovu disku-
tovat (březen 2016),“ ujišťuje Šeda. 
 Doufali jsme, že rozptýlit obavy 
o konečný výsledek obou projektů nám 
pomůže českobudějovický primátor Jiří 
Svoboda (ANO). Bohužel k  této kauze 
řekl pouze, že o  budoucnosti haly ani 
tělocvičny zatím není rozhodnuto.
 My tedy můžeme pouze doufat, že 
na  tuto investici v  tomto volebním ob-
dobí opravdu dojde.

Dáša Šamanová / Foto: Adam Hájek

Kde domov můj? – Nejen hymna, 
ale i výstava k zamyšlení
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Ano, tímto sloganem nás opět láká Pro-
jekt 100 na návštěvu kina. Letos je to již 
22. ročník a o filmovou klasiku opravdu 
není nouze. Během roku se nám před-
staví celkem pět dobře známých filmů. 
Od ledna se můžeme znovu kochat jed-
ním z  nejlepších westernů všech dob, 
Sedm statečných. Mistrovský příběh 
o sedmi pistolnících od Johna Sturgese 
je klasika 60. let. Od února nás zase čeká 
italsko-francouzský film Osm a půl. Film 
Federica Felliniho o  natáčení filmů si 
získal Oscara a stojí za to ho zhlédnout. 
Od  dubna se můžeme těšit na  thriller 
a filmovou delikatesu, Mlčení jehňátek. 
Film podle románu Thomase Harrise 
zrežíroval Michael Mann a  získal pět 

Oscarů – a to už stojí za to. Od začátku 
srpna se podíváme pro změnu na český 
film Starci na chmelu. První český filmo-
vý muzikál režiséra Ladislava Rychmana 
je třeba si oživit. Koncem srpna se s pro-
jektem 100 rozloučíme japonskou per-
lou Cesta do fantazie. Film z dílny Hajao 
Mijazakiho je vhodný pro všechny, kte-
rým někdy bylo deset a rádi se nechají 
unést fantazií.
 Takovýto krásný výběr filmů nás 
čeká v letošním roce. Tak co, navnadilo 
vás to na  návštěvu kina? Od  14. února 
Projekt 100 odstartoval i  v  kině Kotva. 
Pevně doufám, že jste v sále nechyběli.
 Aneta Brašničková

Před více než stoletím začal jeden brit-
ský důstojník vyprávět mladým klukům 
příběh o přátelství a dobrodružství. Ten 
příběh byl výjimečný, protože ho kluci 
mohli prožít na vlastní kůži. Každý svůj 
originální, ale se společným a nemalým 
cílem: zanechat tento svět o trochu lep-
ším, než jaký byl, když jsme na něj přišli. 
Tak začal život skautského hnutí...
 Skautský příběh se přesně před sto 
lety začal psát i  v  našem městě – Čes-
kých Budějovicích. Na  začátku února 
1916 založila parta kluků první družinu 

a  od  té doby se myšlenky skautingu 
šířily naším městem s  větší a  větší si-
lou. Přežily snahu totalitních režimů je 
překroutit nebo zakázat a  díky mnoha 
dobrým lidem jsme se součástí tohoto 
příběhu mohli stát i my a naše děti. Čes-
kobudějovičtí skauti proto chtějí spo-
lečně oslavit sto let od vzniku skautingu 
v našem městě. 
 Oslavy budou probíhat v  několika 
etapách a  pro veřejnost skauti napří-
klad chystají: diskusní večery s  pamět-
níky, slavnostní znovuodhalení pamětní 
desky ve Šrámkově ulici, výstavu doku-
mentující 100 let skautingu v Budějovi-
cích v radniční výstavní síni a kompono-
vaný podvečer na Piaristickém náměstí. 
 Veškeré dění kolem oslav lze sle-
dovat prostřednictvím facebookové 
stránky „100 let skautingu v Českých Bu-
dějovicích“, kde kromě informací o po-
řádaných akcích, budou prezentovány 
jednotlivé skautské oddíly a fotografic-
ké střípky z jejich života. Další informace 
lze rovněž najít na webových stránkách 
akce: www.slavime100let.cz.

Michal Štrobl

Mezinárodní filmový festival animo-
vaných filmů se jako každý rok i  letos 
koná v Třeboni, letos to bude již pošes-
té. A  o  co jde? Během tohoto festivalu 
tvůrci animovaných filmů z řad studen-
tů i  profesionálů představí své výtvory 
v  soutěži v  mnoha kategoriích.  Jedno 
z  hlavních poslání Mezinárodního fes-
tivalu animovaných filmů ANIFILM je 
rozvoj kulturního dědictví českého ani-
movaného filmu s  důrazem na  trvale 
udržitelný rozvoj, popularizaci a media-
lizaci animovaného filmu a pozvednutí 
obecného povědomí o  možnostech 
animace. Cílem je podpora interkulturní 
spolupráce na poli animovaného filmu, 

ať už formou pořádání různých seminá-
řů nebo workshopů animace, které mají 
představit aktuální trendy i  moderní 
postupy technologie a animační techni-
ky. Ale to nejpodstatnější jsou animáky. 
Můžete zhlédnout krátkometrážní filmy 
jak pro malé děti, tak pro dospělé.
 Anifilm je tu ale také kvůli samot-
nému „rodnému“ městu Třeboň, které 
chce spolu s „rodnou“ zemí představit 
a  reprezentovat. Vždyť je festival sou-
částí prestižního společenství festivalů 
Cartoon ď Or. 
 Festival je soutěžní. Snímky, které 
na  těchto festivalech uspějí, jsou poté 
nominováni jako adepti na  panevrop-
skou cenu za nejlepší krátký animovaný 
film roku.
 Jestli je to pro vás na animáky do Tře-
boně daleko a přesto chcete filmy vidět, 
promítají se některé vybrané i  mimo 
Třeboň v  období festivalu. Více se do-
zvíte na stránkách festivalu, na který se 
letos můžete těšit od 3. – 8. května. 

Kateřina Kuboušková

V  letošním roce se koná již třetí ročník 
projektu Asociace základních umělec-
kých škol (AZUŠ) a  České filharmonie 
(ČF), jehož cílem je vytvoření symfonic-
kého orchestru z  talentovaných žáků 
základních uměleckých škol doplněný 
o  členy České filharmonie. Každý rok 
jsou do projektu zapojeny ZUŠ z celkem 
pěti krajů a v tomto roce dostala nabíd-
ku ke  spolupráci i  českobudějovická 
ZUŠ Piaristické náměstí.
 Snahou AZUŠ je poskytnout studen-
tům možnost zahrát si s členy ČF v jed-
nom z  nejlepších sálů České republiky 
– pražském Rudolfinu a  to pod taktov-
kou slavného dirigenta a  šéfdirigenta 
ČF Jiřího Bělohlávka. Taková zkušenost 
může mnohé mladé hudebníky zásad-

ně ovlivnit a nasměrovat jejich budoucí 
uměleckou dráhu.
 Orchestr letošního ročníku čítá 
na stovku žáků uměleckých škol. Každá 
nástrojová sekce je vedena profesionál-
ním hráčem z  řad České filharmonie, 
který se de facto stává jakýmsi průvod-
cem v oblasti orchestrální hry. Jejich pří-
stup k mladším kolegům si chválí nejen 
pedagogové ZUŠ, ale především samot-
ní účastníci.
 Vrcholem tohoto projektu bude 
koncert, který se uskuteční v neděli 10. 
dubna od 19.30 v pražském Rudolfinu. 
Na  programu budou skladby F. Schu-
berta, M. P. Mussorgského, F. M. Barthol-
dy a J. Brahmse.

Daniel Podroužek

Naposledy nám organizátoři projekt Pe-
chaKucha představili v  listopadu minu-
lého roku. Líbila se vám poslední Pecha-
Kucha Night a chcete si dát druhé kolo? 
Nebo jste listopadový termín nepo-
střehli, ale rádi byste show zhlédli? Mám 
pro vás skvělou zprávu! Akce pořádaná 
i  v  dalších českých městech se do  Čes-
kých Budějovic vrátí.
 Projekt vznikl v  roce 2003 v  Japon-
sku (správná výslovnost je tedy „pěča-

kučá“). Architekti, designéři, výtvarníci, 
filmaři, divadelníci, muzikanti a  další 
odborníci z různých uměleckých odvětví 
zde dostávají prostor pro prezentaci své-
ho oboru a činnosti. V čem je ale projekt 
výjimečný? Zaručeně vás jeho program 
nebude nudit. Vystupující totiž na  své 
přednášky mají velice omezený prostor 
a  čas, takže se nemusíte bát nekoneč-
ných a  nezáživných promluv. Předná-
šející se musí řídit systémem „20x20“. To 
znamená, že jeho prezentace obsahuje 
dvacet snímků, přičemž ke  každému 
z nich je povolen výklad v délce pouhých 
dvaceti sekund. Po šesti minutách a čty-
řiceti vteřinách výkladu zaujímá místo 
přednášejícího další.

 Tentokráte budete PechaKucha  
Night moci zhlédnout v  autobusovém 
depu Dopravního podniku, a  to přesně 
18. února od  20.20. Organizátoři při-
vedou celkem deset hostů, mezi nimiž 
budou například Anna Šlechtová, před-
stavitelka bikesharingu Rekola, dále také 
spoluzakladatel umělecké skupiny Zto-
hoven Roman Týc, „marmeládová krá-
lovna“ – výherkyně The World’s Original 
Marmalade Awards za rok 2015 Romana 
Šafránková nebo Mojmír, jaderný che-
mik, který je bezdomovcem. Stejně jako 
poprvé, je na programu afterparty. Vstu-
penky můžete zakoupit na CBsystem.cz 
nebo na místě za 150 korun.
 Přijďte se o atraktivitě celého pro-

jektu a  formátu přednášek „20x20“ 
přesvědčit na  vlastní oči! Kontak-
ty a  další informace o  vystupujících 
naleznete na  webových stránkách 
pechakuchacb.cz nebo na  faceboo-
kových stránkách Pecha Kucha Night 
České Budějovice.

David Nebor

a n k e t a
Blíží se období přijímacích zkoušek 
a s tím také neustálé studování, pono-
cování a  zvýšená potřeba iontových 
nápojů u  všech, kterých se to týká. 
I  v  našem redaktorském rybníčku to-
hle všechno právě prožívá pár matu-
rantů. Naštěstí si našli trochu času, aby 
nám svůj současný studentský život 
na plný úvazek přiblížili.

1. Kdo nebo co ti pomáhá 
     při učení?

2. Co je pro tebe největší 
     motivací?

Velké filmy na velkém plátně

Anifilm letos v Třeboni už pošesté

Budějovičtí skauti slaví sto let

Studentský symfonický 
orchestr v rudolfinu

20x20 aneb PechaKucha podruhé

kristýna haiklová, 
GjVj
1. Pomoc, pomoc! Prosím, cože? 
Učení na přijímačky? Prosím, že nej-
sem jediná, která se na to ještě ně-
jak speciálně neučí! Zatím se učím 
to, co potřebuji do  školy... naštěstí 
se to dost shoduje i s tím, co budu 
mít v přijímačkách na vysokou. Tak-
že mi pomáhají moje sešity a  po-
známky (Moje nebo kamarádů? 
Kdo ví.) na  základy společenských 
věd.

2. Největší motivací mi je asi před-
stava mě samotné, jak otevírám ten 
dopis, co přijde v červnu z Karlovy 
Univerzity, klepou se mi ruce, na-
konec se mi přece jenom podaří ho 
otevřít a  já si tam přečtu... přijata! 
A  začnu šťastně skákat po  celém 
bytě. A křičet. Achjo, jak já budu kři-
čet... No tak to je asi moje největší 
motivace, chci si zakřičet štěstím.

david nebor, GjVj
1. S učením na přijímačky mi hodně 
pomohla vedoucí dramaťáku, jehož 
jsem členem. Poskytla literaturu 
a prošla se mnou učivo. Díky Silvo! 
Ale nějak to s tím učením nepřehá-
ním. Všeho zdravě.  

2. Motivací je určitě to, že se mohu 
dostat na  školu, která mě připraví 
na činnost v mém oblíbeném oboru 
a na které se budu pohybovat mezi 
lidmi se stejnými zájmy. A  taky by-
dlení v jiném městě, než v Českých 
Budějovicích, to bych chtěl moc 
zkusit.
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Jestli máte pocit, že před sebou v  do-
hledné době nemáte nic, na  co byste 
se mohli těšit nebo pro co byste se na-
dchli, tak to se právě teď může změnit! 
Rádi bychom vám totiž představili nový 
studentský projekt, o který stojí za to se 
začít zajímat. Jedná se o  muzikál Cyra-
no, který bude mít premiéru 25. 3. 2016 
na Malé scéně DK Metropol.
 Tento muzikál je dílem Vojtěcha 
Adamčíka a Filipa Šinknera, přičemž Voj-
těch složil hudbu a sepsal scénář a Filip 
se postaral o  texty písní. Režie se ujala 
Kateřina Studená a  producentem celé-
ho tohoto projektu je Michal Perevošči-
kov. Všechno studenti. Říkáte si, co při-
vedlo tyto mladé lidi k rozhodnutí pustit 
se do tvorby muzikálu? Je to rozhodně 
nadšení, ale také již předchozí úspěch 
s  muzikálem Úděl osudu, který napsal 
Vojtěch předloni (texty písní – Jan Batys-
ta) a který sklidil obrovský úspěch! Ode-
hrálo se 14 repríz, což nikdo na počátku 
zdaleka nepředpokládal. Bylo by bývalo 
možné s  vystoupeními pokračovat, au-
tor už měl však další ambice. Muzikál 
na motivy Cyrana z Bergeracu. 

 Tento nesmrtelný příběh lásky a od-
hodlání pojednává o věčném sporu krá-
sy fyzické a  krásy vnitřní. Hlavní hrdina 
Cyrano je ošklivý se svým velkým orlím 
nosem, zato má však neuvěřitelný bás-
nický talent a  schopnost vyjadřovat 
básněmi své city. Nevěří však, že by kdy 
mohl být milován. Na  druhou stranu 
Kristián se se svou andělskou tváří líbí 
snad každé ženě, ale neumí se básnicky 
vyjadřovat, vlastě má s  vyjadřováním 
problém celkově. Dále krásná Roxanna, 
která se líbí oběma zmiňovaným hrdi-
nům. Koho si nakonec Roxanna vybe-
re a  proč? To budete muset zjistit sami 
na jednom z představení.
 Nyní je možné prozradit jen to, že 
je muzikál ve  fázi intenzivních příprav. 
Každý víkend probíhají choreografické 
a  aranžovací zkoušky. Muži mají navíc 
ještě jeden nelehký úkol, a to naučit se 
umění šermu. Dále se v  současné době 
intenzivně pracuje také na výrobě kostý-
mů a scény. I když jsou přípravy v plném 
proudu a celý tým se chystá, jak nejlépe 
dovede, stále má před sebou vedení mu-
zikálu jednu velkou výzvu. A tou je shá-

nění financí. Před pár týdny byla spuště-
na veřejná kampaň na „Startovači“, kde 
se můžete podívat na propagační video, 
přečíst si všemožné zajímavé informace 
o  projektu a  můžete přispět libovolnou 
částkou. Tímto způsobem pomůžete 
tvůrcům muzikálu posunout se o kousek 
blíž k cíli, ale také můžete získat všemož-
né vymoženosti pro vás samé. Například 
lístek na  muzikál, tričko, CD nebo do-
konce i vstup na afterparty po premiéře, 
kde se setkáte jak s  herci, tak i  s  celým 
týmem, který za vznikem projektu stojí. 
 Ještě před zmiňovanou premiérou 
budete moct představení zhlédnout 
na  dvou veřejných generálních zkouš-
kách, kam bude dokonce zvýhodněné 
vstupné. Po  premiéře je naplánováno 
ještě 10 repríz s tím, že vždy přibližně dva 
týdny předem bude na  internetových 
stránkách vyvěšeno herecké obsazení 
daného představení. Tím pádem si každý 
bude moct vybrat termín, ve kterém bu-
dou hrát jeho oblíbenci. Roxanna, Kristi-
án i Cyrano se na vás budou moc těšit.

Kristýna Haiklová 
/ Foto: archiv VojtěchaAdamčíka

Kola podvozku letadla úspěšně dopa-
dají na  přistávací plochu letiště Franci-
sco SáCarneirov  Portu, následně běžím 
letištní halou a  horečně hledám ceduli 
s  magickým nápisem „WC“. Právě při-
chází moment prvního odkrytí „pojmů“ 
užitých v nadpise. „Záchody pro odváž-
livce“. Když jsem konečně dosáhl svého 
vytouženého cíle „záchodu“, zaradoval 
jsem se. „Neříkej hop, dokud nepře-
skočíš“ a  já skutečně řekl hop dříve, 
než jsem skočil. Prozkoumal jsem snad 
všechna možná i  nemožná zákoutí, ale 
neobjevil jsem žádný záchod s  prkýn-
kem. To bylo moje první setkání s touto 
abnormalitou a k mému neštěstí zdale-
ka ne poslední, vlastně, záchod s prkýn-
kem jsem dodnes v  Portugalsku neob-
jevil. Tedy alespoň v tom severním. Zpět 
k podstatným informacím. 
 Člověk by si řekl, že se do Portugal-
ska pojedu zahřát, vskutku byl jsem tak 
i vybaven. Můj nejteplejší oděv byla ten-
ká mikina. Z rozpálené Prahy, kde teplo-
ta ve stínu dosahovala čtyřiceti stupňů, 
jsem vyšel z letištní haly v Portu a myslel 
jsem, že jsem přistál někde úplně jin-
de. Teplota nedosahovala ani dvaceti 
stupňů, což není nic tak hrozného (bylo 
okolo půlnoci, třetího srpna), ovšem při 
srovnání s  tehdejšími českými teplota-
mi, to byl rozdíl bezmála dvaceti stupňů. 
Přeběhl jsem se ohřát do autobusu. Zde 
jsem poprvé pronikl do tajů portugalské 

kuchyně konzumací svačiny od  organi-
zátorů pobytu. Spokojený jsem usnul. 
Probudil jsem se o  dvě hodiny později 
v cílové destinaci Aguiar da Beira. Malé 
vnitrozemské městečko na  severu Por-
tugalska, dvě hodiny cesty z Porta a půl 
hodiny z Viseu. 
 Stále jsme u  onoho večera, jelikož 
jsem stihl okusit asi tu nejhorší vlastnost 
Portugalců, o  kterou se s  vámi musím 
podělit. Nepotřebují spát, a  to myslím 
opravdu vážně. Člověk by si řekl, že 
ve dvě ráno po úmorné zdlouhavé ces-
tě, by se každý rád prospal, obzvláště 
když vyhlídka byla vstávat v  osm ráno. 
Ale světe div se, ještě v pět ráno hulákaly 
na chodbách doslova davy Portugalců. 
 Ráno bylo ale nádherné. Teda, byla 
mi zima, ale horlivě jsem se zakusoval 
do  fantastických housek, které jsem si 
nakonec dopřával po celou dobu poby-
tu. Zima, tak  ta mi byla každé ráno a ve-
čer, ale přes den byly příjemné teploty 
kolem „třicítky“. Co se týče jídla, nejhorší 
věcí, kterou si můžete v  Portugalsku 
dát, je polévka. Měl jsem ji asi šestkrát, 
a  vždycky to byla rozmixovaná kukuři-
ce ochucená tisíckrát jinak. Co oprav-
du můžu vyzdvihnout, jsou právě ony 
housky, skvělé maso a hlavně ovoce. Tak 
šťavnaté a  výborné pomeranče, sladké 
banány nebo meloun jsem v životě ne-
jedl. 
 Pro milovníky nočních zábav je Por-

tugalsko to pravé. Už jsem se zmínil, že 
nikdy nespí, takže si můžete vaše rado-
vánky užívat dlouho do noci. Posilnit se  
je možné jak pivem, které kromě Super 
Bock a  Sagres je většinou zahraniční, 
tak vínem, které vzhledem k  destinaci 
nemusím více propagovat. Jediný há-
ček je v  ceně, jelikož třetinka piva stojí 
v restauraci euro až dvě. Víno lze pořídit 
za podobné ceny jako ve Francii. 

 Když jsem zmínil Francii, tak v  Por-
tugalsku můžete nalézt velké množství 
poznávacích značek právě z  Francie, 
Švýcarska nebo z Lucemburska. Určitě je 
Portugalsko oblíbenou destinací těchto 
národů, ale hlavním důvodem je vysoká 
míra emigrace do těchto zemí, převážně 
za prací, ale to se pohybujeme v minu-
lém století. Dnes se Portugalci vrací 
na léto domů, do Portugalska. 
 Odkryjeme poslední díl tajenky 
v nadpisu, a sice slovo „bombeiros“. Ne-
znamená to nic víc než hasiči. Proč to 
zmiňuji? V  Portugalsku se velmi často 
(téměř denně) vyskytují lesní požáry, 
proto jsou „bombeiros“ k  vidění všude. 
K mému údivu byly sbory složené zejmé-
na z mladých lidí do dvaceti pěti let, tak-
že jde zřejmě o populární zaměstnání.
 Portugalci jsou milý, horkokrevný 
a pohostinný národ, tak jako jiné „jižan-
ské“ národy. Jsou velice hrdí na  svoji 
národnost a nemají rádi, když je zamě-
ňujete se Španěly. Vyzdvihují především 
jazykové rozdíly, jelikož Portugalci mlu-
ví daleko pomaleji než jejich východní 
sousedé. 
 Ať už toužíte po  dovolené u  moře, 
cyklistice nebo trekingu, Portugalsko je  
ideální místo pro realizaci všech těchto 
aktivit. Tedy pokud vám nevadí chladné 
letní večery a záchody bez prkýnek. 

Roman Jordán / Foto: Roman Jordán

jan jakovljevič, biGy
1. Při učení mi nejvíce pomáhá hud-
ba a asi moje povaha. Nejsem člo-
věk, který by se školou nechal nějak 
zvlášť stresovat. 

2. Během studia jsem několikrát 
narazil na  chvíle, kdy jsem se sám 
sebe ptal, jestli mám takové stresy 
zapotřebí. Vždy jsem se ale dostal 
k závěru, že mě to může posunout 
dále. S tím také souvisí moje moti-
vace. Někde v dálce vidím cíl, které-
ho chci v životě dosáhnout. A škola 
je na této cestě takovým malým zá-
keřným průvodcem

zuzana orlová, biGy
1. Na VŠ, kam se hlásím, berou po-
dle výsledků v  Scio testech, takže 
mi při přípravě pomáhají jejich 
vlastní učební materiály (učebnice 
ZSV a cvičebnice obecných studiji-
ních předpokladů, ale to se vlastně 
naučit nedá, žejó!). No a pak music 
a litry kávy. 

2. Motivací pro mě je, že to co se teď 
učím na přijímačky, se stejně budu 
učit v květnu na maturitu, a i tak mi 
to prostě zůstane celý život. Takže 
to není ztracený čas ani úsilí... ale 
investice do budoucna! (žejó!).

aneta brašničková, biGy
 
1. Učení na přijímačky? Tak to musí 
být opravdu hrozná věc. Asi bych to 
nechtěla zažít. Měla jsem to štěstí, 
že mě na  univerzitu už přijali a  to 
stačilo jen napsat nějaký proseb-
ný dopis, což jsem zvládla už o  le-
tňácích (dobře, bylo tam ještě pár 
drobností, ale hů kérs?). Jediný 
učení, který jsem u  toho podstou-
pila, bylo otevření googlu a hledání 
„how to write a  goodpersonal sta-
tement“ a  taky velkého anglické-
ho slovníku na „posh“ slovíčka. Jo 
a  ještě jsem se musela psychicky 
připravit na  skype pohovor, ale to 
bylo oukej.

2.  Když jsem psala svůj žadonící 
úpis, aby mě přijali, motivace byla 
asi taková: Nechce se mi zůstat tady 
a  chci studovat, co mě bude bavit 
a kde mě to bude bavit. A to se mi 
asi na konci září splní. A co, že se tím 
asi úplně neuživím? Tak budu chu-
dá, ale šťastná, to bude bezva.

muzikál Cyrano již brzy roztančí budějovická 
prkna, co znamenají svět!

 Modelka? Díky, nechci!
Ano, jak už nám název napovídá, oprav-
du jsem se rozhodla probírat tak oše-
metné téma, jako je modeling a celkový 
pohled na ženy (I MUŽE!). 
 Dnešní doba je přehlcená všemi 
možnými ideály krásy, počínaje Twiggy, 
nekorunovanou kráskou předešlého 
století, až po dnešní rodinu Kardashianů.
 Z  pohledu mladé ženy a  dívky s  ne 
tak dávno ukončenou pubertou, můžu 
s klidným svědomím říct, že i  já jsem si 
prošla, stejně jako tisíce dalších dívek, 
obdobím, kdy jsem sama sebe za všech-
no nenáviděla. Ať už za to, že jsem úpl-
ně pitomá a  nezvládám goniometrické 
funkce, a  nebo právě za  to, že na  mě 
zrcadlo hulákalo, jaká jsem otylka. Ale 
nikdy by mě nenapadlo nejíst nebo 
si nenápadně dojít po  každém jídle 
na toaletu. Jídlo bylo mým uklidňujícím 
prostředkem, hlavně v  době nástupu 
na gymnázium. Na každého stres jedno-
duše působí jinak. 
 Modelingové agentury se snaží udě-
lat ze svých obětních beránků, slintají-
cích po  tom se dvacetikiloví procházet 
po modelingovém molu v nejnovějších 
modelech od Armaniho nebo Dolce Ga-
banny, pouhá ramínka na  šaty. Každý 
touží po tom být ideálem pro své okolí, 
mít vysoké sebevědomí. Ale toho se dá 
dosáhnout i jinak než držet (v lepším pří-
padě) diety, a nebo (v tom horším přípa-
dě) nejíst vůbec. Měli bychom se smířit 
s tím, jací jsme. 
 Tohle krédo ovšem nedodržují mno-
hé modelingové agentury a vlastně ani 
média. Všude kolem nás jsou krásní štíhlí 
lidé s často nenormální stavbou těla. 
 Na  konci letošního léta proběhlo 
finále soutěže pro mladé lidi ve  věku 
od 12 do 19 let, kteří se chtějí stát tváří 
známé kosmetické firmy Schwarzkopf. 
Vítězové finále pokračují v  dál do  celo-
světové soutěže. Výherci si slušně na-
šlápnou svojí kariéru v  modelingu, ale 
také si zadělají na  brzké problémy se 
zdravím i  psychikou. Pořád ještě se ba-
víme o dětech ve vývinu, nedodržujících 
denní režim, pracujících - o  jejich stra-
vovacích návycích ani nemluvě. Neuvě-
domují si přitom, že přicházejí o  běžný 
kontakt se světem, se svými přáteli a ro-
dinou, a to vše za cenu slávy, ukojení své 
touhy (ano, kolikrát i dětských snů, a to 
doslova) a  (paradoxně) tučného ban-
kovního účtu. 
 „A proto žerte, jinak budete sežráni!“

Dominika Pivková

Nejsme Španělé, zní ze země bombeiros, fotbalu a záchodů pro odvážlivce
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doba plastová: 
zero waste 
V minulém čísle jsme se věnovali téma-
tu plýtvání jídlem a nyní na něj plynule 
navážeme. Dnešním tématem je odpad. 
V dnešní době jsme si zvykli každou jed-
notlivou věc balit do plastového obalu. 
Zelenina, pečivo, cukrovinky. Ročně na-
koupíme a  poté vyhodíme kilogramy 
nerecyklovatelných obalů, které nemají 
ve svém „plastovém životě“ větší cíl než 
být vyhozeny na skládku. Stále více lidí 
ve světě si uvědomuje nesmyslnost to-
hoto počínání a  prosazuje životní styl 
nazývaný „zero waste“, tedy nulový od-
pad. Jak to konkrétně vypadá? 
 Zero waste můžeme nazvat filosofií 
života, ve  které se snažíme snížit naší 
ekologickou stopu na  minimum. První 
krok je uvědomit si, kolik odpadu vy-
produkujeme a  odkud odpad pochází 
nejčastěji. Pomůckou nám může být 
jednoduchá týdenní výzva, kdy si zapí-
šeme vše, co vyhodíme – ať už se jed-
ná o obaly od sušenek nebo biologický 
odpad. Dalším krokem jsou postupné, 
nepatrné změny, které nám za krátkou 

dobu zajistí razantní snížení produkce 
odpadu.

NAKUPUJ BEZ OBALU
Většina z  nás už je pravděpodobně 
zvyklá si na nákup vzít igelitku z domo-
va, abychom si nemuseli kupovat další 
(právě zpoplatnění i  malých igelitek je 
krokem správným směrem). Nyní ale 
pojďme ještě dál. Přestaňme nakupovat 
balenou zeleninu, jogurty jen ty ve skle 
(protože jedině sklo je recyklovatelné 
navěky), ze starých látek si ušijme jed-
noduché sáčky na pečivo a na uzeniny 
si z domova přinesme krabičku. 
Pro opravdové „zero waste fanoušky“ 

to ale znamená mnohem přísnější pra-
vidla. Konec balených sušenek, bonbó-
nů a čokolád nemusí být jen negativní, 
otevírá to dveře vlastním kulinářským 
pokusům v  oblasti pečení sladkých 
dobrot. Na  bonbony a  další pochutiny 

navíc často narazíme ve  formě koupě 
na  váhu. Některé potraviny ale v  běž-
ných obchodech bez obalu nedosta-
neme. Kde sehnat rýži, těstoviny nebo 
luštěniny, aniž bychom si k  nim kupo-
vali plastové sáčky, které ze zeměkoule 
zmizí až za  60 let? Konečně i  v  České 
republice se začínají objevovat první 
bezobalové obchody, kde vám mouku, 
vločky i oříšky nasypou do vámi přine-
sených sklenic, plátěných sáčků nebo 
papírových pytlíků. V  Budějicích si ale 
na  takovýto obchod musíme ještě po-
čkat... 

VYROB SI SÁM 
Každý den používáme spoustu věcí, 
o kterých by nás nikdy nenapadlo, že si 
je můžeme vyrobit i sami. Ale právě DIY 
(Do  It Yourself = Vyrob si sám) je další 
možnost, jak se zbavit odpadu. Na  in-
ternetu koluje řada návodů, od výroby 
zubní pasty po  prací prášek do  prač-
ky. Vlastní výrobky mají kromě snížení 
odpadu i dalších výhody – přípravek si 
vyrobíte vám na  míru. Máte rádi vůni 

vanilky? Přidáte si do šampónu vanilku. 
Dali byste si něco osvěžujícího? Do bal-
zámu na rty přidáte mátu ze zahrádky.
 
MINIMALISMUS 
Jak již bylo zmíněno, zero waste není jen 
o životě bez obalů, ale je i to celkový ži-
votní styl spojený s minimalismem, kte-
rý se promítá do našeho každodenního 
života. Autorka knihy Zero Waste Home, 
Bei Johnson, radí, jak toho dosáhnout – 
odmítat to, co nepotřebujeme, a omezit 
spotřebu toho, co potřebujeme. Ame-
rický spisovatel Leo Babauta ve  své 
knize Jednoduchý průvodce životem 
minimalisty píše, že minimalismus má 
člověku pomoci “být svobodnější, mít 
více času, mít více místa pro důležité 
věci, méně se strachovat, více se rado-
vat, být skromnější, být ohleduplnější 
k  přírodě a  být zdravější”. Minimalista 
přemýšlí, co je v  jeho životě opravdu 
důležité, a  co je naopak nepotřebné 
a tedy zbytečné. A co jiného je odpad, 
než zbytečnost. 

Zuzka Orlová

Lauren Singer a sklenice s odpadem, který vyprodukovala za 3 roky. Jak vypadá tvoje sklenice?

Tipy & triky
>  Czech Zero Waste: 
první český blog o zero waste, 
kde tři studentky popisují své 
snažení. 
www.czechzerowaste.cz

> Bei Johnson, autorka knihy 
Zero Waste Home, na YouTube: 
www.youtube.com/user/Zero-
WasteHome

>  Tedx Talk: Why I Live A Zero 
Waste Life - Lauren Singer 

>  První bezobalový obchod 
v České republice: Bez Obalu 
(http://bezobalu.org)

Jan Nepomuk Piskač je člověk mnoha 
dovedností. Jeho hlavním pracovním 
nástrojem je mluvené slovo. Je totiž 
především učitelem rétoriky, vede 
ale také kurz tvůrčího psaní, zpívá 
šansony a  píše básně. Absolvoval 
obor herectví se zaměřením na autor-
skou tvorbu a  pedagogiku na  DAMU 
u prof. Ivana Vyskočila.

Mohl bys našim čtenářům ze začátku 
povědět něco o své profesi? Třeba jak 
jsi se k takové práci dostal?
K této jsem se dostal shodou okolností 
jak pracovních, tak vlivem toho co jsem 
vystudoval. Protože jsem se v  jednu 
chvíli ocitl s mým divadelním vzděláním 
takříkajíc na volné noze, tak jsem pod-
nikl cestu, na které dále pokračuji s vý-
ukou rétoriky a  veřejného vystupování 
výrazového projevu, čili to gro mého 
zájmu a  mé práce je slovo. Vedu také 
kurz tvůrčího psaní, mám jednu skupi-
nu lidí, kde opět rozvíjím to, co jsem se 
naučil u  svých učitelů Ivana Vyskočila 
nebo Ady Fryntové, to znamená jak tím 
svým slovem, byť je původně psané, 
komunikovat nahlas v  bezprostředním 
kontaktu s obecenstvem. Takže de facto 
se v kurzech tvůrčího psaní věnuji více 
čtení než psaní.
Tvůj první projekt se jmenuje „Do slo-
va a  do  písmene“. Popsal bys nám 
ve stručnosti, o co se jedná?
Je to projekt, který vznikl, když jsem 
ještě z  Prahy dojížděl učit do  Budějo-
vic na  VŠTE, kde jsem studenty tech-
nického oboru zasvěcoval do  rétoriky 
a  komunikačních dovedností. Tímto 
způsobem jsem také navázal kontakt 
se svou bývalou školou – gymnáziem 
J. V. Jirsíka, zejména s profesorkou češ-
tiny Hanou Žížalovou, která přišla s ná-
padem, že bych mohl otevřít kurzy pro 
studenty. Později se kurz rozšířil i  pro 
studenty jiných škol nebo i pro dospě-
lé. Samotný název „Do  slova a  do  pís-
mene“ tedy zdůrazňuje oblast rétoriky 
i tvůrčího psaní. Studenti si volí své lite-
rární zájmy, které se snažíme vybrousit 
do  co nejlepší formy projevu. Nejedná 

se pouze o výuku v českém jazyce. V na-
bídce mám i  jazyky, jako je angličtina, 
francouzština, italština, němčina, polšti-
na, ruština a spousty dalších.

V  roce 2014 jsi založil šansonové duo 
s  názvem „reBRELové“. Co tě přivedlo 
od rétoriky ke zpěvu?
Řekl bych, že popud byl dvojí, jednak 
můj vnitřní a byl jsem také ponouknut 
i  dost významně zvenčí. Iniciátorem 
byl hlavně David Veis – majitel domu 
U  Beránka v  Krajinské ulici, kde pořá-
dám své kurzy. David je takový spiri-
tus agens, kolem kterého se pohybují 
lidé nejrůznějších zájmů jako kultura, 
sociální zájmy a  další typy aktivit. Vě-
děl tedy o  mé zálibě ve  francouzských 
šansonech a podnítil mě k tomu, abych 
šansony začal dělat aktivně. Co se týče 
toho vnitřního popudu tak ten souvisí 
s užíváním jiných jazyků. Zjistil jsem, že 
v jiných jazycích jsem citlivější, jinak cí-
tím rytmizaci a melodiku – řekl bych, že 
jsem to zjistil hlavně tím, že tyto jazyky 
nejsou moje mateřské.

Chystáš v  budoucnu nějaké další pro-
jekty, podobné těm, o kterých jsme se 
právě bavili?
Díky trpělivosti a  zaujetí mého spo-
luhráče J. N. Podroužka budeme dále 
pokračovat v  písňových recitálech – já 
tomu říkám resuscitály, protože tak 
označuji formát, kdy resuscitujeme 
nesmrtelné písně, proto ten absurdní, 
paradoxní podtext. Vycházíme tedy 
z  písňového repertoáru již zesnulých 
autorů. A  díky zájmu studentů budu 
i  nadále pokračovat v  kurzech rétoriky 
výrazového přednesu a  zpěvu. Začát-
kem března začíná nový turnus, kdy 
mohou do  kurzu vstoupit začátečníci 
a  samozřejmě mohou pokračovat i  ti, 
kteří se mnou studují. V příštím pololetí 
bychom měli využívat prostory Gale-
rie Mariánská. Kromě práce skupinové 
provozuji také výuku individuální, kde 
studenty připravuji např. ke  zkouškám 
na konzervatoř.
Na závěr bych se tě zeptal, co rád děláš 
mimo svou práci. Jaké jsou tvé záliby?
Zjišťuji, že v  posledních letech se mi 
vlastně předmět mé práce setkává 
s tím, co bylo dříve více zálibou. Dnes je 
to pro mě více práce. Vzhledem k tomu, 
že upřednostňuji spíše mluvenou for-
mu, rád si tedy občas od této práce od-
počinu tím, že si něco napíšu – rukoděl-
ně vytvářím knížky a  publikace svých 
spisků. Tohle mi svým způsobem zapl-
ňuje ten volný čas. Mimo to mám také 
tři dcery, což je také záliba, leckdy po-
měrně náročná, takže zase v tom zbytku 
času se věnuji i svým dětem, což se opět 
propojuje s  mou prací, protože nedáv-
no jsem v domě U Beránka založil spo-
lečně s Davidem Veisem tradici zpívání 
rodičů s  dětmi, kde se právě potkávají 
generace rodičů i  dětí, kteří společně 
muzicírují a  zpívají. V  letních měsících 
rád využívám napůl práci a  napůl jako 
koníček funkci barmana na  stánku El 
Culo v  Římově u  jezu, kde čepuji pivo, 
obsluhuji zákazníky a  megafonem rý-
movanými slogany lákám na  nabídku 
v našem stánku.

Daniel Podroužek

DIY Zubní pasta
Co budete potřebovat?

  Kokosový olej - 50 gramů
  Jedlou sodu - ½ lžičky
  Stévii - 1 lžička
  Skořici - 1 lžička

Nádobu na rozmíchání + lžičku + uzavíratel-
nou nádobu, nebo prázdnou tubu od pasty

PoStuP:
Do rozpuštěného kokosového oleje vmíchejte 
stévii, skořici a sodu. Pořádně promíchejte 
a pokud máte prázdnou tubu od pasty, tak 
do ní celou směs ještě za tepla přelijte. 
KoKoSoVÝ oLEJ – Pomáhá bojovat proti 
zubnímu kazu, zmírňuje krvácení dásní, 
likviduje různé druhy bakterií a zbavuje tak 
nepříjemného bílého povlaku na jazyku, navíc 
má také přirozené bělicí účinky.
JEDLÁ SoDA – Má funkci jemného brusiva, ničí 
bakterie, čistí zuby a chrání je před zubním 
kazem. Neutralizuje v ústech kyseliny, které 
způsobují zápach z úst a zubní kaz. u sody však 
pozor na množství, v případě, že to s jejím 
množstvím přeženete, by mohla by poškodit 
sklovinu nebo podráždit žaludek. 
StÉVIE – Ačkoli je stévie sladká (až 300x sladší 
než cukr), na zuby má pozitivní vliv. Stévie 
zamezuje tvorbě zubního plaku a kamene. 
Preventivně působí proti paradentóze.
SKoŘICE – Má antibakteriální, antivirové, 
protizánětlivé a antioxidačné účinky.
+ další ingredience dle vašeho výběru:
KuRKuMA – Má regenerační účinky a taky 
skvěle bělí zuby. 
tEA tREE oLEJ - Je antibakteriální a protizá-
nětlivý.
MÁtA - osvěží dech a je antibakteriální.
HŘEBÍČKoVÉ SILICE - Působí proti paradentóze.
LÉKoŘICoVÝ PRÁŠEK - Ničí bakterie a chrání 
před vznikem zubního kazu.
Zdroj: www.czechzerowaste.cz

Přicházím do indické restaurace. „Za ho-
dinu mi jede autobus, stíhám to?“ ptá se 
paní přede mnou servírky. „Určitě,“ sly-
ším. Jsem tu správně. A skutečně, jídlo 
máme obě na  stole do  patnácti minut 
a chutná výtečně.
 Všichni někam spěcháme. Do  školy, 
do práce, na autobus. Na správnou stra-
vu nezbývá moc času, a tak hledám mís-
ta, kde se rychle, levně a hlavně dobře 
najíst.
 Do Glóbusu přijíždím krátce po šesté 
hodině odpolední s tím, že v místní re-
stauraci toho na výběr už moc mít ne-
budou. U  samoobslužného pultu však 
potkávám kuchaře, který doplňuje ná-
doby s  jídlem, a  postaršího pána, jenž 
si s chutí nandává rizoto, aniž by mu zá-
leželo na tom, kolik gramy na jeho talíři 
budou stát. Na tom ve skutečnosti zále-
ží jen tehdy, když se potkáte se špatně 
naladěnou paní pokladní, která vás po-
šle si jídlo pěkně převážit. Mají tu jídla 
typicky česká, od  svíčkové po  kachnu 
s  knedlíky a  se zelím. Spěšně si odmě-
řím svou porci, platím a za pět minut už 
sedím u stolu.

 Do třetice zkouším čínskou restauraci 
zastrčenou v posledním patře OC Mer-
cury. O poschodí níže jsou davy mačka-
jící a předbíhající se ve frontách na jídlo, 
ale tady je prázdno. Moc lidí sem necho-
dí. Škoda, protože tu rozhodně mají nej-
lepší nudle v Budějovicích!
 Anna Tušlová

Samotná otázka může vyvolat spoustu 
sporů, ale to není účelem tohoto člán-
ku. Jde o  pouhé srovnání dvou ubyto-
vacích objektů.
 Všichni z nás, kdo kdy měli možnost 
bydlet na  internátě, se shodneme, že 
to úplný luxus není. A když nám jeden 
týden v  tom největším mrazu netekla 
teplá voda a topení topilo, jako když ne-
topilo, přivedlo mě to na  otázku, jestli 
by ve vězení nebylo líp. Takže po takové 
malé anketě, jaké to ve vězení je a není, 
zde máme výsledky. Důležité je také 
říct, že porovnávám českobudějovic-
ké vězení, které patří mezi ty lepší, což 
ovlivňuje konečný verdikt.
 Ze začátku můžeme porovnat sou-
kromí, které se ani v  jednom případě 
nevyskytuje, leda tak (omezeně) na „so-
ciálním zařízení“. 
 Co se týče kontroly, shodneme se, 
že byť nezůstáváme bez dohledu, je to 
dohled mírnější, než u  prvního stupně 
věznice, kterou máme v  Budějovicích. 

A i tresty jsou mírnější. Ale slabí jedinci 
mají smůlu tam i tady.
 Další zajímavá otázka se týká vyba-
vení. Po rekonstrukci už můžeme říci, že 
jsme na tom o dost lépe, bohužel pár let 
dozadu by to byla určitě plichta.
 Jídlo, důležitá součást života kaž-
dého z nás, ve vězení se skládá hlavně 
z  brambor, krmných těstovin a  dalších 
levných potravin. O  naší školní jídelně 
se ovšem nemůžeme vyjádřit o  moc 
lépe, skladba i množství jídla neodpoví-
dá našemu věku (a už vůbec ne našim 
jazýčkům, ale to je věc jiná). Dobré je ale 
připomenout, že nejsme ve vězení.
 Jak se jednou vyjádřil jeden nejme-
novaný profesor z Biskupského gymná-
zia: „Nevím, jestli byl internát odvozen 
od  vězení nebo vězení od  internátu,“ 
a já se k tomuto názoru přikláním, pro-
tože ani toto porovnání nemluví jedno-
značně. Ale stále si myslím, že by „nadě-
je národa“ měla žít v  lepším prostředí 
než kriminálníci.                                     Felis 

„Chci, aby mluva zpívala a zpěv promlouval,“ 
říká Jan Nepomuk Piskač

Vězení nebo internát? Těžko říct takhle z hlavy

Dobře a levně? Jde to!
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kresba: Aneta Brašničková

VýHLED Z OKNA

Mám z okna výhled, který utěšuje,
plot, záhon, zahrada, v ní sestřižené túje – 
řád kolem jediné té věci bezútěšné,
pahýlu obrostlé a odumřelé třešně.
Mám z okna výhled, který připomíná
urputnou nezdolnost a trpkost psího vína,
s níž plané, nezvané a nikým nežádané
sceluje, oblizuje rány rozhnisané.
Mám z okna výhled plný zapomnění,
pohled na roky, co se v nehybnosti mění.

Anna Gažiová

Láska je nebezpečná
Krev chlapci z rány stále teče
 dýku vrazila mu do srdce.
Dívka popadá dech stěží
 a nástroj, který v rukách drží,
 proti sobě obrátila 
a leží tam i jeho milá
 a krev protéká pode dveřmi.

„Miluji tě prosím věř mi“
 z úst milenců nevyřkne se, 
on lože sdílel s jinou
 a asi je jeho vinou,
 že jim osud připraví
 tento konec krvavý

Jan Kučera

Ty básnické obraty

pořád stojí za vraty

připravené vtrhnout,

na myšlenky se vrhnout.

Nechtějí je pokazit,

ale pouze nakazit

svou pošetilou radostí.

Jo a té, 

té není nikdy dosti.

Kristýna Haiklová

Sněhu máme požehnaně, 

copak se s ním asi stane?

Snad ještě chvíli vydrží

a někdo mě za ruku podrží,

abych sebou nesekla.

A do sněhu si neklekla.

Jsem totiž nešika, 

taková paštika.

Kristýna Haiklová

JENOM

Jenom slzy, žádné oči,
život jak na kolotoči,
jenom zmatek, žádné plány,
jenom krev a žádné rány.

Jenom smrt a žádné hroby,
vchází smutek novodobý,
jenom stesk, žádné vzpomínky,
jenom ticho, žádné zmínky.

Jenom přežívání, žádný život,
v letadle, kde chybí pilot,
jenom cíle, žádné cesty,
smích, ale žádné štěstí.

Natálie Hoffmannová

možná sem to neměl dělat

sebral sem sníh
a šňupl sem ho

na dvorek napad čerstvej shíh
za celej den po něm 
nikdo 
nešel 

prošel sem mezi lavičkama
a koukal se na stopy
pod sebou 

snažil sem se dělat dlouhý kroky

Šimon Leitgeb

SLAM POETRY - POEZIE JINAK

Někteří z vás tu čest měli, v Široku slam uviděli, v této místní kavárně na první zdejší exhibici 
předvedli se náramně zkušení to soutěžící. V neobvyklé disciplíně verš za veršem plynně plyne. 
Seznamme s tím ovšem ty, co neznají Slam poetry. Přistupme tedy k podstatě poezie netra-
dičně pojaté. Slamer, co se před lid staví a svým slovem davy baví, smí říkat jen vlastní básně, 
snaží se je říkat krásně, aby uchu zněly slastně, zábavně a slaně mastně. Zábavný je, co jen 
může, protože ho divák může, téměř stáhnout z kůže. Pravidla zde totiž zní, že diváci výskat 
smí, soutěžící hodnotí. Účastníci toho klání diváky jsou bodováni. Mnohý student jistě ví 
o tomto Slam poetry z každoročních oslav máje, kdy si svého volí krále. Tam odvážný student 
hájí kandidáta ze své školy, na podzim zas lidé mají v Horké vaně možnost volit slamera z kraje, 
který půjde do finále. Na vítěze z Horké vany v Plzni čeká velké klání, kde se střetne se soupeři 
z mnoha krajů naší vlasti. A v Široku na soutěži sjeli se nám finalisti. Po dvou kolech, zvítězil 
Anatol Svahilec, který se před rokem mistrem stal, výrazným sokem mu však byl Jan. Jan Dibi-
tanzl za improvizaci plnou změn, byl v druhém kole vysoce oceněn. Třetí skončil trojnásobný 
finalista Pavel Oškrkaný, na pódiu se však předvedli i místní páni – Jihočech Honza Červenka 
a štamgasti z Horké vany, já sám, Michal zvaný, a Šimon, rapper osvědčený. Celé to vzešlo 
z Anatolovy hlavy, neb dbá o šíření tohoto žánru slávy. V našem městě poprvé viděli jsme, 
jak jen jde slamovat, když slamer chce oddat život myšlence šíření slova. Ač zvláštně zní slova 
slamerova, uslyšíme je v Budějcích znova na Majálesu a jak žádá naše doba, na internetech 
to můžeš kontrolovat. Jestli neignoruješ antisociální síť, stránka Slam poetry CZ by se ti měla 
zalíbit. Koukej také na weby, a jestli máš chuť na projevy, na dalším slamu zkus dát svůj 
vlastní kus.

Michal Kubala
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ALšOvA JIHOČeSKá gALerIe 
- WOrTnerův dům
U Černé věže 22
29. 1. – 10. 4. 
Eva Petrová – Mozaika drobných 
radostí
29. 1. – 10. 4. Bolestná melancholie / 
Václav Hejna a expresivní tendence 
30. let 20. století

dům umění
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
19. 2. – 18. 3. 
Cigler Motyčka – Akčytom Relgic

KInO KOTvA
Lidická 2110
8. 1. – 19. 2. Amerikou letmo

gALerIe mArIánSKá
Pražská třída 1
4. 1. – 28. 2. Jindřich Štreit 
– Kde domov můj
4. 12. – 28. 2. Bramborový salát
27. 11. – 28. 2. Archa naděje
19. 2. – 31. 5. Odvrácená strana ráje

LIvIng rOOm
Hradební 13
3. 1. – 29. 2. Výstava obrazů 
– Lidské emoce

Skrytá nastavení
Po úspěšné výstavě německého umělce 
Wolfganga Tillmanse jste se mohli přijít 
od 13. ledna podívat na jihočeského ro-
dáka Daniela Vlčka. 
 Výtvarník a  hudebník Daniel Vlček 
se narodil roku 1978 ve  Strakonicích. 
Po  dokončení studia na  střední umě-
lěckoprůmyslové škole sv. Anežky 
České v  Českém Krumlově studoval 
chvíli Pedagogickou fakultu Jihočeské 
univerzity v  Českých Budějovicích, tu 
však nedokončil. V roce 1988 začal stu-
dovat Vysoké učení technické v  Brně. 
Později pokračoval studiem na  Akade-
mii výtvarného umění v Praze. Je zakla-
datelem Galerie Ferdinanda Baumanna 
v Praze S jeho prací se v jižních Čechách 
můžeme setkat poměrně pravidelně, 
naposledy právě v Domě umění v Čes-
kých Budějovicích. Jeho výstava nesla 
název Skrytá nastavení.
 V první výstavní síni proti sobě stá-
ly dva materiálové obrazy. Jeden byl 
vyroben z  polotovarů továrny na  au-
tomobilové pneumatiky, na  druhý byl 
využit odpad ze zanikající textilní továr-
ny. Ve  druhé výstavní síni, kde si autor 
pohrál i  se zvukem, jste mohli vidět 
sérii kruhových obrazů. Ty jsou pojme-
novány „spinning beach ball“ a měly by 
připomínat rotující plážový míč. Obrazy 
byly vyrobeny otisky vinylových desek 
do mokré barvy. A nakonec jste se moh-
li projít po jakémsi instalovaném pódiu, 
na kterém váš tlak ovlivňoval osvětlení 
galerie. 
Výstava trvala do 14. února.

Kristýna Mrázová

Typickým obrazem ostrova jsou lávová 
pole, ledovce, pohoří a  v  poslední době 
i stále větší množství turistů z celého světa. 
I  země s  jednou z  nejvyšších kvalit života 
má ale své problémy. Temnou tvář Islandu 
ve svých knihách představuje jeden z nej-
úspěšnějších islandských autorů současné 
doby Arnaldur Indriðason. V knize Propasti 
se věnuje obchodování s drogami, dětské 
pornografii, vydírání a  korupci nebo fi-
nančním podvodům. Na  první pohled se 
zdá, že v  zemi, kde žijí dvě třetiny všech 
obyvatel v  jednom městě, nebude pro-
blém řešit vraždu. Opak je ale pravdou. 
 Autorova série o inspektorovi Erlendu-
ru Sveinssonovi obsahuje celkem 11 knih. 
Jednotlivá díla mají ale někdy jiné hlavní 
postavy a přecházejí do různých časových 
rovin. V  knize Propasti je hlavní postavou 
Erlendurův kolega Sigurður Óli. Jak už to 
tak u  většiny hlavních postav v  detektiv-
kách bývá, i  Óli má problémy v  osobním 
životě. Kromě rozchodu řeší i nemoc otce. 
Svým přístupem je na  něm ale přece jen 
něco jiného. Chová se odměřeně, většinou 
postrádá soucit, a  tak své problémy řeší 
trochu netradičně.
 Když jednoho dne chce pomoci příteli, 
omylem se dostane do situace, při které je 
napadena žena. Na první pohled jde o jas-
ný případ vymáhání dluhů, ale vyšetřová-
ní nakonec odhalí něco mnohem většího. 

Něco, co se táhne nejen Reykjavíkem, ale 
celým Islandem jako zhoubná nemoc. 
 Sigurður Óli později zjistí, že se napa-
dená žena před nějakým časem zúčastnila 
výpravy do hor. Na výlet se vypravila i sku-
pina mladých a  ctižádostivých bankéřů. 
Jeden z nich se ale z výletu nevrátí a jeho 
mrtvola je nalezena až o  několik měsíců 
později. Sigurður Óli začíná tušit, že mezi 
oběma případy nejspíš existuje nějaká 
souvislost. Během vyšetřování se tak do-
stává do problematiky fungování islandské 
ekonomiky, která právě zažívá období roz-
květu. To mají na svědomí takzvaní expan-
dující novodobí Vikingové. 
 Arnaldur Indriðason klade důraz 
na popsání problémů islandské společnos-
ti, a  tak se čtenář dozví mnoho informací 
o  situaci na  Islandu. Je třeba si také uvě-
domit, že kniha byla napsána v roce 2005 
a od té doby se toho na  Islandu stalo po-
měrně dost. Nahlédnout do místní ekono-
miky je zajímavou a pro dnešní situaci, kdy 
má země krizi za sebou, aktuální příležitos-
tí pro pochopení některých skutečností. 
Na rozdíl od svých skandinávských kolegů 
nesází Indriðason na netradiční a pro čte-
náře lákavé prostředí, ale více se soustředí 
na samotný děj.
 Příběh se nicméně dost často vleče, 
čtenář musí dávat pozor, aby mu něco ne-
uteklo, což občas není úplně jednoduché. 

Sám jsem měl 
místy problém 
se do  knihy 
začíst. Autor 
používá ne pří-
liš čtivý jazyk 
a  dialogy se 
zdají být tro-
chu kostrbaté, 
trhané a  jaksi 
n e d o t a ž e n é. 
Nebylo by 
pro mne ale 
překvapením, 
kdyby to byl autorův záměr. Příběhu by ne-
škodilo ani okořenění v podobě větší akce 
a  napětí. Pro ty, kteří už mají zkušenosti 
se skandinávskou krimi, může být kniha 
Propasti zajímavým porovnáním. Osobně 
bych dal příště přednost spíše Yrse Sig-
urðardóttir.
 Čtyřiapadesátiletý Arnaldur Indriða-
son se živil jako novinář a  filmový kritik 
v  největších islandských novinách Mor-
gunblaðið. V současné době se řadí rodák 
z  Reykjavíku mezi nejprodávanější island-
ské krimi spisovatele. Zajímavostí je, že 
jeho kniha Severní blata (Mýrin) byla v roce 
2006 zfilmována a  snímek získal hlavní 
cenu Křišťálový glóbus na  42. Mezinárod-
ním filmovém festivalu Karlovy Vary. 

Jakub Bartoš

Lidice pro 21. století
Jedenáctý ročník dějepisné soutěže Lidi-
ce pro 21. století odstartoval 31. 1. 2016. 
Tato soutěž je netypická. V tomhle člán-
ku vám ji nechci jako takovou představo-
vat, její pravidla si můžete přečíst sami 
na  Lidice21.cz. Já se vás raději pokusím 
navnadit.
 Do téhle soutěže jsem se poprvé při-
hlásil v osmé třídě ZŠ Dukelská. Protože 
mě velmi bavily hodiny dějepisu, přihlá-
sil jsem se do dějepisného kroužku, kde 
se pracovalo právě na již zmiňované sou-
těži. Semnou tam bylo dalších sedm lidí. 
Pokyny byly jednoduché: vyplňte zasla-
né otázky a každý napište esej na  téma 
„Jaká Země byla, jaká Země bude“.
 Celé odpoledne jsme strávili v  po-
temnělé učebně jazyků, kde jsme si vy-
hledávali odpovědi na jednotlivé otázky. 
Šlo to zlehka. Pak už zbývala jen literár-
ní práce. Cestou domů jsem o  tématu 
přemýšlel, a  tak když jsem přišel domů, 
bylo snadné převést myšlenku na papír. 
Do  deseti minut bylo hotovo. Odeslal 
jsem správné odpovědi i s mým textem 
a vypustil jsem soutěž z hlavy.
 Netrvalo to ale dlouho a  přišla mi 
SMS od učitelky: „Gratuluji.“ Netušil jsem, 
o  co se jedná, soutěží jsme dělali víc. 
Když jsem ale zjistil, že jsem se dostal 
do  druhého kola, kam postupuje pou-
ze dvacet lidí z přibližně dvou tisíc, měl 
jsem radost. Byl to pro mě velký úspěch.
Pak ale následovala ta horší část. V dru-
hém kole musíte najít odpovědi na dva-
cet otázek, stejně jako v  prvním. Tento-
krát to ale práce na  dvě hodiny nebyla. 
Museli jsme se hrabat v mnoha knihách, 
navštívit archivy atd., abychom se koneč-
ně dobrali k nějakému výsledku. Po ně-
kolikadenní práci bylo ale hotovo.
 Jednoho dne v pátek, první hodinu, 
když zrovna učitel chemie vykládal látku 
jako obvykle, vtrhla p. učitelka do  třídy. 
„Rudo? Můžeš prosím dopředu?“ zeptala 
se vesele a já jsem trochu ustrašeně do-
šel před tabuli. Když do třídy vtrhla řada 
prvňáčků, kteří mě ověsili řetězem ze 
sušenek, došlo mi, o co jde. Vyhrál jsem 
literární část té soutěže. První z asi dvou 
tisíc lidí.
 Vyhlášení bylo moc fajn a  jen málo 
dní jsem si užil víc, než ten, kdy jsme se 
projeli lodí po Vltavě v Praze a navštívili 
budovu senátu. Ještě tentýž týden v ne-
děli jsem odjel do Lidic. Spolu s dalšími 
dvěma účastníky jsme se rozhodli využít 
možnost strávit tři dny s  organizátory 
soutěže v Nových Lidicích. Asi je zbyteč-
né vypisovat vám, kde všude jsme byli, 
co jsme zažili atd. Neodpustím si ale 
poznamenat, že to byl rozhodně krásný 
a emotivní zážitek, na který jen tak neza-
pomenu.
 Díky této soutěži jsem si užil spous-
tu krásných chvil, poznal jsem nové lidi, 
se kterými jsem stále v kontaktu, rozšířil 
jsem své dějepisné znalosti a získal něko-
lik ocenění. Určitě každému doporučuji, 
aby se alespoň pokusil o řešení, protože 
pokud se to povede, stojí to za to. A když 
to nevyjde, ono vás neubude. Ale rychle, 
konec prvního kola je už 28. února!

Ruda Hansa

Kafe a cigárko
V  roce 2014 to celé začalo nápadem 
založit si blog. V té době si ještě Marie 
Doležalová, známá jako Saša z Come-
backu, neuměla představit, jak moc 
úspěšný bude. Získala cenu Magnesia 
Litera v  kategorii Magnesia blog roku 
2015 za blog Kafe a cigárko a ty nejlep-
ší historky z hereckého podsvětí vyda-
la ve stejnojmenné knize.
 V  ní Marie vypráví, jak to 
vlastně v  její branži chodí. Ale nejen 
to, přibližuje také svůj osobní život, své 
názory, trapasy, které se jí přihodily. 
Díky humoru za  všech okolností, se-
bekritice a rozkrývaným tajemstvím ze 
světa divadla a herectví se na jejích pří-
bězích stane závislým nejeden čtenář. 
Jakmile si přečtete, jak herec pracuje 
s rekvizitou, že ji vlastně potřebuje pro 
svou vlastní jistotu, aby text neříkal jen 
tak někomu a nakonec je z toho vlast-
ně úplně nešťastný, protože vůbec 
neví, jak danou věc vzít do  ruky a  co 
s  ní dělat a  ještě jí pořád musí nosit 
s sebou, už se nemůžete dočkat, až si 
o  pár stránek dál přečtete, jak se točí 
kriminálka. 
 Neméně zajímavý je pak 
slovníček divadelních pojmů. „Smějou 
se jak zaplacený. To je publikum, které 
se hurónsky směje za každým slovem 
a herci mají pocit, že mu někdo zapla-
til za to, že se bude smát co nejvíc. Ale 
hrát pro takové publikum je strašně 
super,“ píše Doležalová. A  jako bonus 
v každé kapitolce najdete geniální ilus-
trace Jana Hofmana.

Anna Tušlová

Když se poslední dobou rozmýšlím, co si 
vybrat pro svou recenzi, vždy hledám něco 
nového. Rád objevuji novou hudbu, která 
se ke  mně v  minulosti příliš nedostala. Ji-
nak tomu nebude ani v tomto čísle, protože 
rozeberu nové album britské indie rockové 
formace Bloc Party.
 Skupina si prošla výraznou obměnou 
a nikdo nevědel, kam směřuje její budouc-
nost. Opustili ji totiž dva ze čtyř původních 
členů Gordon Moakes a  Matt Tong. Zbylí 
členové, Kele Okereke a Russell Lissack, však 
neztratili hlavu, rozhodli se urychleně najít 
nové členy a  s  jejich pomocí vytvořili své 
páté studiové album „Hymns“.
 Kdo by čekal, že tvorbu Bloc Party ztráta 
členů nějak výrazně poznamená, je na omy-
lu. Jejich hudba sice možná postrádá dříve 
bohatě využívanou křehkou laskavost textů, 
ale jinak snad ani nelze najít rozdíl. Hlavně 
rytmická sekce zůstala na  výtečné úrovni. 
Samostatnou kapitolou je výkon zpěváka 
Keleho Okerekeho, jehož projev se oproti 
minulému albu stal více oduševnělým.
 Celou desku otevírá skladba „The Love 
Within‘“. O  té by se dalo mluvit nekonečné 
hodiny, protože se dozajista jedná o nejroz-
poruplnější píseň na  albu. Po  velkou část 
svého trvání je prostoupena někdy až otrav-
ným elektrickým zvukem, který někomu 
může úplně zkazit její umělecký odkaz.

 „Only He Can Heal Me“ je proložená 
jemnými zvuky piána a krásnými kytarový-
mi tóny. V poslední třetině vás také zavede 
v  několika směrech zpět ke  druhému albu 
kapely. Skladba „So Real“ ukazuje frontma-
na kapely s jeho novým nástrojem. Píseň je 
celkově pomaleji laděná a má chytlavý ref-
rén. Za zmínku stojí také slušné sólo, které 
předvede Russel Lissack kolem třetí minuty. 
„The Good News“ je skladba, ve které vystu-
puje sbor. Upoutají i bluesové kytarové riffy.
 Druhou polovinu alba otevírá skladba 
„Fortress“, která posluchače zaujme, ta ná-
sledující „Different Drugs“ je však rozhodně 
zajímavější. Řada odborníků ji dokonce po-
važuje za  nejlepší skladbu, kterou skupina 
vydala za posledních pět let. Pokud vás ješ-
tě toto album nechytlo, úchvatná akustic-
ká a  basová kytara ruku v  ruce se skvělým 
textem této písně vás doufám přesvědčí, že 
opravdu stojí za poslech.
 Následující dvě skladby „Into the Earth“ 
a „My True Name“ znějí, jako kdyby se tvůr-
ci na chvíli vrátili do období před přibližně 
dvěma lety. Když pomineme tuto podob-
nost, skupina v nich vystupuje jemněji, jako 
by dávala najevo, že dospívá. Text „My True 
Name“ je poněkud temný. To ale jen doklá-
dá, jak skvělá je produkce tohoto alba.
 „Exes“ a „Living Lux“ jsou poslední dvě 
písně na albu. Hlavně první jmenované má 
cenu dát větší prostor. Je totiž považována 
fanoušky za  nejoblíbenější skladbu desky 
a  to zejména poté, co ji frontman kapely 
zahrál v akustické podobě ještě v roce 2015. 
Nutno říct, že „plná“ verze této písně rozhod-
ně nezklamala a dá se říct, že i stanovila vy-
sokou laťku pro budoucí balady Bloc Party.
 Jak už zaznělo na  začátku, Bloc Party 
byla pro mě zcela nová kapela. Nutno říct, 
že mě v žádném ohledu nenudila. Dokonce 
bych si troufnul tvrdit, že jejich hudba bylo 
to nejlepší nové, co jsem od  začátku roku 
slyšel. A vám, milí čtenáři, vřele doporučuji 
si tuto desku poslechnout. Rozhodně to ne-
bude ztráta času. 

Jan Jakovljevič

V únoru a březnu od marvelovského komiksu až po osvětim

Odvrácena strana Islandu nenadchne ani nezklame

hymns? kvalitní dílo bloc Party

Nadcházející měsíce budou filmoví 
distributoři opět střílet pěkně ostrými. 
Divák se může těšit na  širokou škálu 
žánrů a  nových provedení, stejně jako 
na vzkříšení pár starších kousků. 
 Začněme tedy rovnou u titulu, který 
je považován za  asi nejzajímavější. Je 
jím maďarské válečné drama s názvem 
Saulův syn. Tento možná zprvu nená-
padný snímek se setinovým rozpoč-
tem oproti hollywoodským trhákům 
vyhrál, vedle mnoha dalších cen, napří-
klad hlavní cenu na  filmovém festivalu 
v Cannes a v současné době je nomino-
ván na  Oscara za  nejlepší cizojazyčný 
(anglicky nemluvený) film. Saulův syn 
se odehrává v  koncentračním táboře 
v  Osvětimi a  pojednává o  maďarském 
Židovi a  příslušníkovi tzv. Sonderkom-
manda, tedy skupiny vězňů, kteří měli 
na starost ty nejhorší práce. Žid Saul se 
snaží v  táboře důstojně pohřbít svého 

nevlastního syna, zatímco je na  plátně 
umělecky vykreslována sofistikovanost 
a hrůznost této továrny na smrt. 
 Po  takovém dramatu jistě přijde 
vhod nějaké uvolnění. Kýžené uvolnění 
může přijít třeba ve  formě dalšího zají-
mavého snímku s  názvem deadpool. 
Klasický superhrdinský akčňák od  Mar-
velu, který je okořeněný lehce infan-
tilním a  ironickým humorem, v  sobě 
snoubí snad vše, co se dá od oddecho-
vé a  nepříliš vážné střílečky očekávat 
a  může být to pravé ořechové pro ty, 
kteří si oblíbili například film Strážci ga-
laxie. 
 O něco skeptičtější je to už u dalšího 
filmu podle komiksové předlohy, kte-
rým je Batman vs. Superman. Nic proti 
těmto superhrdinům, pravdou ale je, že 
filmů s  Batmanem nebo Supermanem 
je celá řada a  jejich kombinace se zdá 
být spíše ždímáním oblíbeného tématu, 

co to dá. Na druhou stranu se Batmanu 
vs. Supermanovi nedají upřít hvězdné 
hollywoodské parametry, jak co do ob-
sazení, kamery, hudby i rozpočtu.
 Výše zmíněná díle ale zdaleka ne-
jsou všechno, čím se budou moci stří-
brná plátna pochlubit. Dalším očekáva-
ným filmem jara je adaptace globálního 
knižního bestselleru německého autora 
Timura Vermese: už je tady zas. Už je 
tady zas slouží předevšim k  pobavení 
a už jen samotná jeho zápletka je velmi 
bizarní. Spočívá totiž v tom, že se Adolf 
Hitler probudí v  roce 2011, seznamuje 
se s  moderním světem a  všichni okolo 
něj si myslí, že je skvělý imitátor sebe 
sama. Začne tedy působit v televizních 
pořadech, seriálech, stává se slavným 
a  vycítí příležitost, jak znovu šířit svojí 
ideologii.
 V  neposlední řadě je třeba, při vší 
úctě ke  všem režisérům výše zmíně-

ných filmů, zmínit nejnovější snímek 
opravdových hvězd svého oboru, bratrů 
Coenových. Jejich nejnovější počin se 
jmenuje Ave, Caesar!. Jedná se o  ko-
mediální drama doplněné muzikálový-
mi výstupy, které jsou za  oceánem tak 
oblíbené. Bratři Coenové samozřejmě 
do  svého filmu dokázali přilákat celou 
plejádu áčkových herců. Jen namátkou 
se můžeme těšit na  taková esa, jakými 
jsou George Clooney, Josh Brolin nebo 
Ralph Fiennes.
 Poslední pomyslnou barvou do  pa-
lety bude snímek diagnóza: šampión 
s Willem Smithem v hlavní roli. Drama ze 
sportovního prostředí vypráví příběh lé-
kaře, který jako vůbec první objevil zra-
nění a úrazy hlavy CTE, spjaté zejména 
s kontaktními sporty. Dr. Bennet Omalu 
se při širším pátrání dostává do  kříž-
ku s  jednou z  nejmocnějších institucí 
na světě.                                      Jan Lapáček  
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Navštívit blízké i  vzdálenější země je 
pro každého studenta skvělou příleži-
tostí, jak poznat odlišnou kulturu nebo 
se zlepšit v  cizím jazyce. Své o  tom ví 
student gymnázia Jana Valeriána Jirsíka 
Roman Jordán, který od  září minulého 
roku, společně se svojí spolužačkou Leo-
nou Plášilovou, tuto skvělou příležitost 
nabízí svým vrstevníkům ze středních 
škol. Společně totiž založili neformál-
ní mládežnickou skupinu (non-formal 
youth group) Breeze České Budějovice, 
skrze kterou plánují vysílat studenty 
do  ciziny pomocí dotačního programu 
Erasmus+ vypsaného Evropskou komisí.
 „Když jsem se v  září vrátil z  Portu-
galska, dostal jsem nápad založit svou 
vlastní skupinu a  tím přiblížit místním 
studentům program Erasmus+, díky kte-
rému mohou cestovat nejen po  Evropě 
s minimálními výdaji,“ vysvětluje Roman, 
který má za  sebou ve  svých osmnácti 
letech kromě Portugalska například ná-
vštěvu Turecka, Egypta, Francie, Anglie, 
Rumunska, Srbska či Arménie. Činnost 
Breeze spočívá v  navazování kontaktů 
se zahraničními skupinami, které při-
pravují projekty pro mladé lidi z celého 
světa financované právě Erasmem+. Ná-
sledně, po uzavření partnerství s těmito 
skupinami, Breeze vybere mladé zájem-
ce o účast na projektu a vyšle je na něj. 
Vybraní mají cestu, ubytování i  stravu 
hrazenu.

 První skupinu zájemců o  zahraniční 
projekt budou Roman s  Leonou vysílat 
už letos na jaře, a to přesně do Turecka. 
„V  jednání je ještě Makedonie, Polsko 
nebo Španělsko,“ objasňuje a  láká mla-
dý cestovatel. Cílem obou zakladatelů je 
relativně nově založenou skupinu dostat 
do  povědomí českobudějovických stu-
dentů a vysílat je na projekty pravidelně. 
Největším cílem je organizace vlastního 
projektu zde na jihu Čech, na kterém Jor-
dán podle svých slov již pracuje.
 „Mimo tuto aktivitu nabízíme pora-
denství ohledně programu Erasmus+ či 
cestovaní. Kdo by chtěl vědět více, nechť 
nás kontaktuje,“ vyzývá Roman, který 
se netají svou láskou k Turecku a  tamní 
kultuře a  společnosti. Pokud tedy rádi 
cestujete a poznáváte nová místa a  lidi, 
obraťte se na Breeze. Určitě budete mít 
možnost své cestovatelské touhy zreali-
zovat. Kontakty naleznete na  faceboo-
kové stránce Breeze České Budějovice.

David Nebor

Musela tvrdě studovat, aby si splnila sen. 
Za svým cílem si ale sebevědomě šla, což 
se jí také vyplatilo. Českobudějovická ro-
dačka Kateřina Türková studuje prvním 
rokem na  londýnské univerzitě King’s 
College. Začátky pro ni byly těžké, ale 
svého rozhodnutí nelituje. I  přestože jí 
na ostrovech chybí české pivo. 
 Přitom podat si přihlášku na  někte-
rou z britských vysokých škol není zas tak 
náročné. „Pro přihlášky funguje takzvaný 
UCAS portál, který slouží jako prostřed-
ník mezi studenty a univerzitami. Vytvo-
ří se profil studenta, jeho osobní údaje, 
historie škol, které navštěvoval, a jaké má 
nejvyšší vzdělání. Dále musí napsat mo-
tivační dopis, ve kterém zmíní, proč chce 
studovat zrovna daný obor nebo co ho 
baví a jaký je,“ popisuje proces Kateřina. 
Školy poté všechno posoudí a  podle 
toho nabídnou dotyčnému místo na své 
škole. „Jsou ale dvě podmínky. Jednou je 
průměr u maturity, který se pro každou 
školu liší. Moje podmínka byla průměr 
jedna, takže tam nebyl moc prostor 
pro chyby. Druhou je jazyková zkouška 
IELTS, akademická znalost angličtiny,“ líčí 
dvacetiletá studentka. Poplatek za  při-
hlášku vychází na 23 liber. 
 Kateřina se hlásila na pět škol. „King’s 
College jsem si vybrala kvůli její prestiži. 
Je 13. nejlepší univerzitou na světě a její 
jméno otevírá dveře všude. Navíc má vý-
bornou fakultu humanitních věd a skvě-
lé výsledky ve výzkumu,“ konstatuje Ka-
teřina. 
 V Londýně se pustila do studia oboru 
Liberal Arts, který nabízí široké spektrum 
humanitních předmětů od historie, poli-
tiky, přes literaturu a jazyky až po filoso-
fii, hudbu nebo film. Ve druhém ročníku 

si totiž student vybírá profilový předmět. 
„Uplatnění je hodně široké. Absolvent 
může působit v multimédiích, žurnalisti-
ce, kurátorství, umění nebo právu,“ shr-
nuje Kateřina. 
 První týdny pro Kačku nebyly jed-
noduché. „Všeho bylo najednou moc, 
připadala jsem si, jako kdyby mě přejel 
vlak. Noví lidé, způsob života a spousta 
dalších věcí v jiném jazyce. Bylo to únav-
né. Jedna věc je číst akademické články, 
ale druhá je číst je v jiném jazyce,“ vzpo-
míná. Po půl roce už si ale zvykla, jazyk 

se jí zautomatizoval, takže teď zvládá 
vše bez větších problémů. „Poznala jsem 
nové lidi, s kterými chodíme ven a rozu-
míme si. Styl života je pořád jiný, dost 
zrychlený, všichni chvátají, stresují se 
a je to znát, když jdete po ulici a vnímáte 
energii lidí okolo sebe. Jste v neustálém 
pohybu a to občas vyčerpá, proto je tře-
ba se občas odreagovat,“ směje se Kate-
řina. 
 Na Londýně si nejvíc užívá to, jak vel-
kým kulturním centrem město je. Díky 
tomu se zde cítí jako ryba ve vodě. Oblí-
bila si i místní obyvatele, kteří jsou podle 
ní přátelští a  energičtí. „Všichni mi říkají 
a  radí, ať dělám to, co mě baví, proto-
že jen tak se někam dostanu,“ popisuje 
s  úsměvem. Něco jí ale přece jen chybí 
a není zas tak těžké uhádnout, co to je. 
„Chybí mi dobré pivo a jídlo. Britská ku-
chyně je omezená na tradiční Fish&Chips 
a Jacket Potato. Co bych dala za pořád-
nou kachnu s knedlíkem a zelím! Na nic 
víc se netěším domů víc, než na dobrou 
vychlazenou Plzeň,“ vypráví. Jedním 
dechem také dodává, že nepříjemností 
jsou pro ni ceny potravin.
 Po  ukončení bakalářského studia 
BA Liberal Arts by chtěla usměvavá Kač-
ka pokračovat magisterským studiem 
v  oboru vydavatelství nebo kreativní 
průmysl. „Ráda bych si v  budoucnu za-
ložila vlastní vydavatelství, spojila ho se 
vzděláním dětí, hlavně co se týče čtení. 
Ráda bych jim ukázala, že číst není pro 
šprty a ‘intoše’, ale že jim to naopak hod-
ně dá, prostě jim nabídnout i  jiný druh 
zábavy než sezení u počítače a hraní her,“ 
uzavírá Kateřina. 

Jakub Bartoš 
/ Foto: archiv Kateřiny Türkové

Studijní pobyty v  zahraničí jsou čím 
dál více populární. Studentky Biskup-
ského gymnázia Natálie Ledajaksová 
a  Jana Procházková se rozhodly pro 
Francii a nyní jsou právě v půlce svého 
ročního studijního pobytu. 

Proč jste chtěly jet na  pobyt zrovna 
do Francie?
Natálie: Na pobyt do zahraničí jsem se 
rozhodla odjet, protože jsem se v první 
řadě chtěla naučit francouzsky, a potom 
jsem chtěla dokázat rodičům, že dokážu 
být samostatná.
Jana: Abych se naučila dobře francouz-
sky, poznala francouzskou kulturu a styl 
jejich života. A ještě abych měla objek-
tivní pohled na Francii. 
Splnilo se vaše očekávání?
Jana: Očekávání se nikdy přesně nedají 
splnit a to je na nich to krásné
Natálie: Vzhledem k  tomu, že jsem se 
rozhodla, že pojedu na  rok do  Francie 
během týdne, nestihla jsem mít žádná 
očekávání. 
Jak probíhá výuka a v čem je rozdíl?
Výuka je hodně dlouhá, shodují se obě 
studentky. 
Jana: Vyučování běžně trvá do  pěti či 
do šesti večer. 
Natálie: Ale za to hodiny jsou klidnější. 
Jana: A látka se probírá více do hloubky. 
Jací jsou Francouzi?
Jana: Všude na  světě můžeme potkat 
různé typy lidí a to platí i pro Francouze.

Co bylo ze začátku hodně těžké?
Natálie: Asi nejvíc mi chyběla rodina 
a ztráta soukromí.
Jana:  Přísný režim na intru.
Bojíte se návratu do starých kolejí?
Jana: Jo. 
Natálie: Upřímně, nevím, protože, když 
jednou za šest týdnů přijedu do Česka, 
všechno do sebe hezky zapadá a takový 
pocit ve Francii určitě nemám.“
Jaký byl největší kulturní šok?
Styl stravování, shodnou se obě stu-
dentky. 
Natálie: Francouzi se nestydí utrácet 
za jídlo a večeře může klidně trvat i čtyři 
hodiny.
Jana: Což mně přijde jako úžasná věc. 
Tohle na Francouzích obdivuju a chtěla 
bych tenhle zvyk praktikovat i v Česku.
Vaše největší faux-pas?
Jana: To bylo, když jsem se jednoho 
kamaráda chtěla zeptat, jestli chodí 
do školy a místo toho jsem se ho zepta-
la, jestli čůrá. Voilá faux-pas jak vyšité. 
Ale to bylo opravdu na začátku. 
Natálie: To já jsem o level níž. Já se zase 
ptám charizmatických prodavačů, jestli 
mají přítelkyni.      Aneta Brašničková

Když se řekne synagoga v  Českých Bu-
dějovicích, většinu lidí napadne ta, na je-
jímž místě dnes stojí propíraný parkovací 
dům. Tato synagoga však nebyla jedinou 
stavbou tohoto typu, která se ve  městě 
nacházela.
 Vůbec první synagoga vyrostla v jiho-
české metropoli, konkrétně uprostřed zá-
padní strany ulice U Černé věže, která se 
tehdy nazývala Židovská, už v roce 1380. 
Vedle bohoslužebného účelu sloužila 
pravděpodobně i k vyučování. Podle po-
zůstatků objevených při demolici domu 
číslo 219 v roce 1908 šlo o menší gotickou 
budovu s  křížovou klenbou a  hlavním 
vchodem umístěným v severní straně. Při-
bližná délka byla 6,5 metrů, šířka 5 metrů 
a výška 7 metrů.
 V jižní stěně této nejstarší budějovic-
ké synagogy se nacházela brána spojující 
synagogu se sousedním domem, který 
podle dostupných informací obýval rabín 
či synagogální sluha. Na vnitřní straně již-
ní stěny se také zachovaly zbytky malby 
a  hebrejského nápisu, které pravděpo-
dobně původně zdobily i  ostatní stěny 
synagogy.
 Poté, co se odehrály tragické události 
v  českobudějovické obci mezi lety 1505 
a 1506, které vyústily v nespravedlivý pro-
ces s 20 Židy obviněnými s rituální vraždy 
křesťanského chlapce a  následné vypo-
vězení všech Židů z města, přestala syna-
goga sloužit izraelitským bohoslužbám 
a  byla přeměněna na  katolickou kapli 
svaté Markéty. Židovské bohoslužebné 
knihy a náčiní byly zničeny.
 Židovský náboženský život se v Budě-
jovicích dočkal obnovy až po  roce 1848. 
Bohoslužby se tehdy konaly v  modliteb-
nách. O výstavbu nového velkého svato-
stánku na Lineckém předměstí se zasadili 
rabín Adam Wunder a představený obce 
Leopold Löwy. Projekt synagogy vytvořil 
vídeňský architekt Max Fleischer, který se 
specializoval na židovskou sakrální archi-
tekturu.

 Synagoga byla slavnostně zasvěcená 
5. Září 1888. Byla postavena v  novogo-
tickém stylu, zvenčí z červených a uvnitř 
ze žlutých neomítnutých cihel. Hlavní loď 
s křížovou klenbou byla 26 metrů dlouhá, 
11 metrů široká a 11 metrů vysoká. Obě 
postranní lodi pak měly výšku 4,5 metrů.
 Na  východní straně byla hlavní loď 
uzavřena apsidou, v níž byl umístěn sva-
tostánek, tzn. schránka na  svitky Tóry. 
Západní strana pak zahrnovala emporu 
s varhanami.  Mramorové desky Desatera 
přikázání na  západním průčelí, barevná 
okna, Davidovy hvězdy na  vrcholu štíh-
lých věží, bohatá polychromie a  hebrej-
ské nápisy v interiéru dotvářely nádherný 
vzhled svatyně, která připomínala katolic-
ké katedrály.
 Synagoga, jež stála v  parku vedle 
pozdějšího Justičního paláce v  ulici F. A. 
Gerstnera, nebyla výjimečná jen na české 
poměry. Patřila totiž umělecky k nejhod-
notnějším synagogálním architekturám 
střední Evropy. Prostor synagogy byl ur-
čen minimálně pro pět set osob.
 Protože českobudějovická židovská 
komunita měla reformní náboženskou 
orientaci a  užívala reformované liturgie, 
nebyly v  synagoze ženské galerie. Ženy 
tedy seděly v postranních lodích na stej-
né úrovni s muži usazenými v hlavní lodi. 
O  liturgii pečoval rabín, dva kantoři, pě-
vecký sbor s dirigentem a varhaník.
 Osudnou pro tuto v  pořadí druhou 
českobudějovickou synagogu se stala 
druhá světová válka, konkrétně datum 
5. července 1942. Během ní byla totiž sy-
nagoga na příkaz tehdejšího německého 
starosty města Davida Friedricha vyhoze-
na do povětří a zbylé zdivo bylo zdemo-
lováno. Na  jejím místě byl v  roce 1992 
na náklady MÚ České Budějovice a Židov-
ské obce v  Praze postaven památník sy-
nagogy a obětí z okupačního transportu 
Akb.

Jan Jakovljevič
 

narodila se v  Písku, studuje Střední 
rybářskou školu ve vodňanech a v po-
sledních několika letech je nejúspěš-
nějším závodníkem na světě...
 O koho tedy jde? Tato dívka se jme-
nuje Kateřina marková a  je čtyčiceti-
sedmi násobnou mistryní světa v Cas-
ting sportu. nevíte co to je? Casting 
sport nebo také rybolovná technika 
je sport, který se zaměřuje na veškeré 
techniky rybáře - jeho zručnost, přes-
nost, ale také sílu a  především psy-
chiku. dělí se do devíti disciplín, ženy 
soutěží pouze v sedmi z nich, které se 
ještě dále rozdělují na  dálkové a  ter-
čové, při kterých se používají opravdu 
různorodá rybářská náčiní. Casting 
sport ale není o  chytání ryb, tento 
mylný názor často koluje v povědomí, 
ale s rybařením velmi souvisí. 
 Kateřina se tomuto sportu věnu-
je okolo dvanácti let, trénuje od  čtyř 
let, závodit začala až o rok později. Je 
nejmladším držitelem titulů mistryně 
světa v  tomto sportu za  celou jeho 

historii. Jelikož jí znám osobně a měla 
jsem možnost si osobně jednu disci-
plínu vyzkoušet, musím přiznat, že se 
to zdá lehčí, než to ve  skutečnosti je, 
a docela to i bolí. Trénuje skoro každý 
den a  to, co se skrývá za  jejími úspě-
chy, je láska. Když jsem se zeptala, co 
má na  sportu nejraději, její odpověď 
byla jasná: „Lidé. Casting sport není 
zrovna u nás moc populární, takže se 
všichni známe a  jsme jedna velká ro-
dina. mám tam životní přátele a to se 
dneska opravdu cení.“
 Kateřina má mimo casting sport 
ještě mnoho aktivit, kromě tréninků 
ještě příležitostně hraje florbal, vede 
rybářské kroužky pro děti, díky repre-
zentaci také hodně cestuje a  v  nepo-
slední řadě si i něco vydělá. není nad 
to být špička ve svém oboru.
 A  poslední otázka zbývá, jak to 
všechno souvisí s naším městem? Kaž-
doročně se u nás koná světový pohár, 
kde pokaždé spolu s  Polskem a  ně-
meckem soutěžíme o přední příčky. Lea Hájková

do ciziny s Breeze

budějovická synagoga. nebo 
spíše budějovické synagogy?

V 18 letech je 47. násobnou mistryní světa a vy ji neznáte?

Za pobytem do Francie

Stýská se jí po  kachně a  českém pivu, 
ale studium na ostrovech si užívá



šéfredaktor:
Jakub Bartoš 

zástupce šéfredaktora: 
Jan Jakovljevič

redaktoři: 
Aneta Brašničková, 

David Nebor, Zuzka Orlová, Kristýna 
Padrtová, Kristýna Haiklová, Jaroslav 

Ženíšek, Aneta Smržová,
Natali Hoffmannová, Dáša Šamanová, 

Anna Tušlová,  Dan Podroužek,
 Kateřina Kuboušková, Leona Hájková, 

Jan Lapáček, Sára Nikola Lučanová, 
Roman Jordán, Kristýna Mrázová,
Dominika Pivková a Ruda Hansa

grafické prvky: 
Tereza Müllerová 

poradci: 
Martin Volný, Dana Šimečková

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 

Scénář a kresba: Aneta Brašničková

 POSLEDNÍ SLOVO 

Burundi je malá země ve Střední Africe 
o  rozloze necelých 28 tisíc km2. Podle 
posledních odhadů v  zemi žije o  700 
tisíc více obyvatel, než u  nás, tj. 11,7 
milionu. Produkce kávy poprvé přešla 
do  soukromého sektoru po  vyhlášení 
nezávislosti na Belgii v roce 1962, to se 
však od té doby ještě několikrát změni-
lo. Od roku 1992 se ale káva do tohoto 
afrického státu pomalu opět vrací. Bu-
rundi je také druhou nejchudší zemí 
světa. Dvanáct let trvající občanská 
válka v  ní skončila poměrně nedávno, 
v roce 2005. Zahynulo v ní více než 300 
tisíc lidí.
 J. Hoffman ve svém atlasu kávy uvá-
dí, že ještě v  roce 2011 bylo pro 90% 
obyvatelstva hlavním způsobem obživy 
zemědělství. Káva a čaj pak dohromady 
tvořili celkově okolo 90% zahraničních 
příjmů země. Na 650 tisíc rodin v zemi 
je závislých na  pěstování kávovníků. 
Špatné počasí v  předminulé sezóně 
ale zásadně poznamenalo sklizeň. Pro-
dukce kávy se propadla z  23 tisíc tun 
v roce 2012 na necelých 11 tisíc v roce 
2013. Producenti kávy v Burundi, která 
se vyznačuje především ovocitostí a aci-
ditou, se musí vyrovnat i s další přírodní 
překážkou, tzv. bramborovým efektem, 
jenž způsobuje bakteriální infekce, kte-
rá se do kávové třešně dostane po naru-
šení ještě syrového zrna hmyzem. Efekt 
se ale projeví až po  namletí upražené 
kávy a může tak znehodnotit i celý její 
balíček (v  případě, že bude semlet na-
jednou). V  chuti infikované kávy pak 

dominuje především příchuť syrových 
brambor. Doteď však nikdo nepřišel 
na to, jak zmíněný defekt z kávy odstra-
nit (se stejným problémem se farmáři 
potýkají i v sousední Rwandě).
 Jenže to není jediný současný pro-
blém země, konflikt se totiž do  země 
minulý rok vrátil. Občanské nepokoje 
v  zemi propukly znovu poté, co pre-
zident Pierre Nkurunziza oznámil, že 
se bude ucházet o  mandát i  ve  třetím 
funkčním období. Opozice to prohlásila 
za protiústavní a z jejích původně nená-
silných protestů se staly násilné. Květ-
nový pokus o převrat selhal a v červenci 
byl prezident Nkurunziza zvolen výsled-
kem 69% hlasů. Podle OSN v  Burundi 
od minulého dubna zemřelo minimálně 
439 lidí a téměř čtvrt milionu jich zemi 
opustilo (a  to i  kvůli neexistující svo-
bodě slova, která se pochopitelně týká 
i několika set novinářů), což znamenalo 
jen přeplněné uprchlické tábory v sou-

sedních zemích: Rwandě, Kongu a Tan-
zanii. Následkem dalšího prosincového 
vládního zásahu zemřelo nejméně 97 
lidí. Koncem ledna, po zatčení několika 
zahraničních novinářů z listů Le Monde, 
Amnesty International oznámila nález 
pěti masových hrobů blízko hlavního 
města Bujumbura. OSN mluví i o devíti. 
Lídři Africké unie, vzniknuvší podle in-
tegračního modelu té Evropské, budou 
na summitu pořádaném na konci ledna 
v etiopském hlavním městě Addis Aba-
ba i přes zjevný odpor Burundi hlasovat 
o nasazení mírové jednotky unie čítající 
na  pět tisíc vojáků. Generální tajemník 
OSN Pan Ki-mun na  summitu unii vy-
zval, aby lídry, kteří nečinně přihlíže-
jí masakru civilistů páchaného jejich 
vlastním jménem, dohnala k odpověd-
nosti. Jestli se země občanské válce vy-
hne, zůstává však otázkou.
 Káva z  Burundi tedy logicky zdra-
žuje. Na  vině je kromě počátku další 
občanské války i  přímo kafkovská by-
rokracie ústící v  problémy s  exportem. 
Doubleshot, jedna z  předních českých 
pražíren, která kávu z  Burundi do  ČR 
dováží, uvádí, že „pro export jsou např. 
potřeba dokumenty napsané na speci-
álním psacím stroji, který je pouze jedi-
ný v zemi“. 
 Čerstvá sklizeň z léta 2015 se právě 
v  těchto týdnech dostává do  nabídky 
i  dalších pražíren. Spatříte-li ji někde, 
dlouho s jejím ochutnáním neotálejte.

Petr Kuthan
grafika: Wikimedia Commons

Musím bohužel konstatovat, že začí-
nám v kontextu migrační krize nabývat 
dojmu, že střízlivé, racionální uvažová-
ní se stává tak trochu “nedostatkovým 
zbožím”. 
 Naše společnost je, zdá se, tragicky 
polarizovaná, kdy na  jedné straně stojí 
ti, kdo by nejraději obehnali republi-
ku ostnatým drátem a  promptně dali 
“sbohem” Evropské unii a  na  straně 
druhé optimističtí “vítači”, kteří tvrdí, že 
je třeba pomoci vždy a  každému, kdo 
o  pomoc požádá. Prezentují se tu dva 
přístupy, navzájem naprosto opozitní, 
avšak přece s  jednou společnou cha-
rakteristikou: oba dělají české liberální 
demokracii více škody než užitku a oba 
jsou ve své podstatě fanatické a nebez-
pečné. Jedni vidí situaci nerealisticky 
a  neprozíravě, přičemž jejich smutným 
zlozvykem je apriorní nálepkování té-
měř každého více či méně odlišného 
postoje jako “xenofobního”, či dokon-
ce “fašistického”, druzí naproti tomu, 
za  mnohdy vydatného přispění něko-
lika politických činitelů našeho státu, 
zbytečně již tak vážnou situaci vyhrocu-
jí a sami rozdmýchávají strach a nepřá-
telství. 
 Je tu ale jeden fakt, o kterém panu-
je takřka všeobecný konsenzus, totiž že 
na  celé krizi se reflektuje insuficience 
Evropské unie. A realitou je, že evropské 
orgány obrazně řečeno zaspaly, a když 
se pokusily přijít s  řešením, výsledkem 
byl neproduktivní návrh o  přerozdě-
lovacích kvótách, jež jednoduše ne-
mohou fungovat, neboť nelze přeroz-
dělovat migranty, když se jejich počet 
konstantně rozrůstá, a navíc prosazovat 

tento návrh formou striktní direkti-
vy, kdy nesouhlasící státy jsou v  takto 
zásadní otázce zkrátka přehlasovány. 
Takováto forma realizování návrhů jen 
posílí odpor v obyvatelích mnoha člen-
ských zemí, kteří se tak utvrdí ve svém 
názoru, že EU je cosi vzdáleného, odkud 
přicházejí samé neplodné příkazy. 
 Kvóty nejsou odpovědí na  součas-
né problémy. Jedinou správnou od-
povědí je dostat migrační proud pod 
kontrolu, k  čemuž je nezbytné zajistit 
ochranu vnější hranice Schengenu 
a pokračovat ve snaze o stabilizaci Sýrie 
a dalších zemí tohoto regionu.
 Já se však, i přes nesouhlas s dosa-
vadním postupem ze strany EU, k  my-
šlence evropské integrace stavím i  na-
dále pozitivně a myslím, že to nejhorší, 
co by mohlo nastat, by byla postupná 
dekompozice EU, která by vedla k  po-
sílení nacionalistických tendencí, konci 
Schengenu, nutně spojenému s  ne-
gativními ekonomickými konsekven-
cemi, realizaci katastrofálních nápadů 
v  podobě uzavírání vnitřních hranic 
a především by se jednalo o pozvánku 
pro putinovské Rusko do Evropy, a dost 
možná bychom se ani nestačili divit, jak 
rychle by se ze zemí východní a střední 
Evropy staly (znovu) loutkové státy, ofi-
ciálně svrchované, leč latentně řízené 
Kremlem. 
 Jinými slovy a stručněji podáno: EU 
ven, to znamená Rusko sem. Tento ar-
gument bývá často kritizován ze strany 
těch, kdo jsou přesvědčeni o možnosti 
nezávislé existence ČR mimo evropské 
struktury jako nepravdivá dichotomie, 
a obecně lze říci, že v argumentaci pro, 

či proti setrvání ČR v Evropské unii hraje 
signifikantní roli aspekt potenciálního 
ruského vlivu, tedy zda-li se dotyčný 
člověk obává možného ovládnutí své 
země Ruskem, či nikoli. Já, jelikož pova-
žuji tuto hrozbu za  aktuální (ale nejen 
proto) budu argumentovat ve prospěch 
evropské integrace, i  za  cenu toho, že 
ne vše, co přijde z Bruselu, se mi bude 
pozdávat. Neznamená to ale, že ačkoli 
Evropskou unii potřebujeme, budeme 
jen pasivně přihlížet konání jejích orgá-
nů, jednou za pět let přijdeme k urnám 
a řekneme si: ”no co, že si tam dělají, co 
chtějí, hlavně, že to tu nevypadá jako 
v Rusku”. Ne. 
 Stávající instituce potřebují refor-
mu, a  to důraznou. Migrační krize je 
toho důkazem a je zároveň varováním, 
připomínkou, že něco je zapotřebí změ-
nit. Mohlo by to totiž být varování po-
slední. Mým shrnutím je toto: Za  prvé, 
EU se musí vzchopit a  konečně začít 
pragmaticky konat. Za  druhé, je ab-
solutní nutností zachovat funkčnost 
schengenského prostoru. Za  třetí, my, 
jako občané, nesmíme podlehnout fa-
natismu a  extremistickému uvažování, 
ať už přichází odkudkoli. 
 A poznámka na závěr: “Nestřílejme 
nikdo prosím v  rozčarování z  probíha-
jící krize na  předsedu vlády.” I  když to 
zřejmě nyní 
máme nepří-
mo posvěceno 
přímo z nejvyš-
ších míst.

Jaroslav Ženíšek

Náš prezident nemá v  lásce premiéry, 
kteří mu nejsou po vůli.  Zatímco Petra 
Nečase chtěl v  počátcích svého man-
dátu ještě odvolávat, na Bohuslava So-
botku už nabíjí kalašnikov. Ale Sobotka 
v tom není zdaleka sám, onehdy na no-
vináře náš pan prezident mířil kanonem 
armádního vrtulníku (naštěstí vojáci 
měli dost rozumu, aby ho nenabili). 
Zvláštní druh nadsázky, nemyslíte? 
 Vypadá to ale, že místo očekávané-
ho odsouzení se prezident těší rostou-
cí popularitě. Kdeže jsou jeho směšné 
„pasy“ či „ruská chřipka“, stačí se na pó-
dium postavit s  rozšklebeným Konvič-

kou za zády a rázem vám mávají vlajka-
mi a přijdou vám zazpívat obdivné ódy 
až pod okna Pražského hradu. Migrační 
krize evidentně dokáže nejednoho poli-
tika, kterého už by člověk málem odsu-
zoval do politického záhrobí vytáhnout 
až na nejvyšší příčky popularity. A stačí 
tak málo. Jen se držet osvědčeného 
receptu. Pořádná hrst vlastenectví ko-
řeněná siláckým hulvátstvím, špetka 
strašení a  máte pokrm, za  který by se 
nemusel stydět leckterý držitel miche-
linské hvězdy. A že nám to všichni voliči 
nezbaští? Neva, strávníků máme dost 
a zbytek opravdových gurmánů přeřve-
me.
 Podobné výroky, jakými nás ob-
šťastňuje pan prezident, patří na úroveň 
třetí cenové (ti mladšího data výroby si 
představí hospodu bez ubrusů) a  člo-
věk by je u nejvyššího ústavního činitele 
opravdu neočekával. A  tak si říkám, že 
když už diskutujeme o  přijetí legisla-
tivy, která zpřísní držení zbraní, mohli 
bychom zvážit, zda není vhodné zavést 
zbrojní pas i na ústa. Snad žádná zbraň, 
kterou kdy lidstvo vynalezlo, totiž sama 
o  sobě nezpůsobila více lidských ztrát 
než „pouhopouhé“ SLOVO.

Martin Volný

Tento rok, stejně jako tisíce jiných matu-
rantů, mám tu čest nechat se semlít zkouš-
kovým procesem Národních srovnávacích 
zkoušek (NSZ) soukromé společnosti 
Scio, jejíž služby využívá opravdu široké 
spektrum českých vysokých škol: od tech-
nických po  humanitní, od  soukromých 
po státní a od mírně řečeno pofidérních až 
po ty elitní.
 Úsměvné situace začínají již s podává-
ním přihlášky na webových stránkách Scia, 
kde se člověk cítí spíše jako v supermarke-
tu a možná by i čekal, že na něj vyskočí ten 
notoricky známý, vlezlý zelený mimozem-
šťan z reklamy. Vedle volení termínů a mís-
ta si samozřejmě můžete zakoupit analýzu 
výsledků, testy či učebnice nebo přípravné 
kurzy. Už chybí jenom popcorn a  párky 
v  rohlíku. Scio se také zásadně vyhýbá 
oslovení student nebo alespoň uchazeč, 
od začátku jste prostě a jednoduše zákaz-
ník. Nutno podotknout, že se Sciem mám 
zatím spíše letmou zkušenost, takže mohu 
a chci hodnotit pouze zkoušky z předmě-
tů, kterých jsem se zúčastnil (ZSV,OSP) 
a  také situaci NSZ ve  vztahu ke  školám, 
které jsou provozovány na státní náklady.
 Možná není na  místě být k  NSZ pře-
hnaně kritický, protože kdyby už nic 
jiného, zajišťují víceméně rovnou příle-
žitost všem uchazečům, a  pokud si je již 
předplatíte, jsou jejich dodatečné služby 
na  dobré úrovni. Ale i  tenhle systém má 
své mouchy. První moucha jde na  vrub 
vysokým školám za jejich laxní přístup, kdy 
si nechají soukromou společností určovat 
z čeho a hlavně jak budou jejich potenci-
ální studenti zkoušeni a  podotýkám také, 
že tyto zkoušky jsou jednotné pro všechny 

uchazeče v Česku i na Slovensku, takže ani 
není prostor pro jakoukoliv optimalizaci. 
Věcí, nad kterou mi však zůstavá rozum 
stát, je například samotná stavba testů, 
jejichž náročnost není nijak závratná, ale 
test je koncipován tak, aby bylo celkem 
obtížné (v případě ZSV) či velmi nepravdě-
podobné (OSP) stihnout v časovém limitu 
zodpovědět všechny otázky. Tohle se čte-
náři sice může jevit jako má neschopnost 
rychlého řešení úkolů, kterou ani nepopí-
rám, nicméně pravdou je, že na samotném 
záznamovém archu je napsáno, že test 
není pouze o znalostech, ale také o umění 
odhadnout, kterou otázku přeskočit, nebo 
dokonce kterou úplně vynechat. Zkrátka, 
testy jsou spíš o tom vědět, jak řešit tento 
typ testů, než mít faktické znalosti. Na dru-
hou stranu, abych uvedl i  nějaká pozitiva 
NSZ, na  jejich konci si každý může pone-
chat na památku krásný černý fixík s logem 
SCIO.
 Závěrem bych rád odložil humor 
na  moment trochu stranou. Národní 
srovnávací zkoušky nejsou úplně špatný 
nápad. Jsem ovšem toho názoru, že ve-
řejné školy by měly být schopny vytvářet 
vlastní přijímací zkoušky, pokud nenabí-
rají studenty na základě jiných požadavků 
(prospěch atd.). Dnes jsou NSZ tak trochu 
pátým kolem u vozu, na kterém sedí školy 
a  jejich studenti. Je třetí stranou, která by 
teoreticky nebyla potřebná. Společnosti 
Scio jako takové o úroveň znalostí a vzdě-
lání totiž příliš nejde. Hlavní je její ziskovost 
a nelze jí to ani vytýkat. Je to totiž byznys. 
Byznys se vzděláním. Byznys jako každý 
jiný.

Jan Lapáček

krize, konflikt a káva v burundi

Migrační krize aneb EU je stále potřebná

Pohádka o vzdělání – 
Scio a továrna na peníze

Vedneměsíčník 
vychází za podpory: 

literární kavárny

měsíc ve dne
literární kavárna

a Biskupského gymnázia.
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