
Frankfurt má Autosalon. Karlovy Vary 
zas MFF. Ptáš se, co exkluzivního máme 
v  Českých Budějovicích my? Budějovic-
ký Majáles! A  to není nic menšího než 
pět dní originální zábavy, kterou nezaži-
ješ nikde jinde. Pět dní radosti, kterou ti 
přináší skupinka tvých kamarádů, spo-
lužáků a  lidí, co v Budějovicích potkáváš 
každý den. Pět dní jiného světa, který pro 
tebe pečlivě připravujeme a  pilujeme 
do posledních detailů a pět dní, kdy tvůj 
největší problém bude rozhodnout se, 
na kterou akci se vydáš!
 Za divadelní dramaturgii se letos mů-
žeš těšit na Humans of Budějovice – uni-
kátní projekt Malého divadla, ve  kterém 
se spojuje divadlo se sociologickým 
experimentem. Sokolák, 100 obyvatel 
Českých Budějovic, čísla v  obrazech, tak 
přesně o  tomhle Humans of Budějovice 
jsou. Třeba ti názorně ukáží věci, které by 
tě za  jiných okolností nenapadly. Tak to 
nepropásni. 
 Hudební dramaturgie ti díky Days of 
Jerusalem přímo pod nos naservíruje 
několik interpretů až z  Izraele. Dále při-
veze několik umělců ze Slovenska i z ČR 
a  přijedou i  němečtí sousedé z  festivalu 
Kontakt. Jako každoročně se můžeš těšit 

na  progresivní hudební scénu, která se 
snaží vozit do našeho města nové a neo-
koukané formace bez prvoplánového 
účelu komerčních majálesů. Pevně dou-
fáme, že i letos se u nás ukážou interpreti, 
kteří se stanou v  pozdějších letech stáli-
cemi české festivalové scény, jako tomu 

bylo již mnohokrát. Za  všechny si jistě 
vzpomínáte na  kapelu The Feud nebo 
Young Fathers.
 Za dramaturgii pouliční scény je nutno 
připomenout již tradiční dvoudenní Au-
tokino na náplavce, kde se bude promítat 
klasika hollywoodské produkce a symbol 
popcornu v  autě film Pomáda. Dále ti 
také přivezeme FuckUp Night České Bu-
dějovice, kde různí lidé z  různých oborů 
komicky představí své největší profesní 
průšvihy a jejich následné důsledky, či ře-

šení. Velkým vrcholem týdenního progra-
mu bude také středeční celoměstský pik-
nik, kde si užiješ spoustu zábavy, atrakcí 
a hudby pro všechny generace. 
 Nedílnou součástí Majálesu je samo-
zřejmě vyhlášení krále, které následuje 
po maškarním průvodu škol ulicemi měs-
ta a  po  celotýdenních bojích škol proti 
sobě, kdy všichni chtějí dostat svého zá-
stupce až na pomyslný trůn.
 Vyvrcholením celého týdne je páteční 
Open-air. Na Sokolském ostrově se sejde 
skupina lidí, kterou díky svému různoro-
dému složení nemáte šanci vidět na kte-
rékoliv jiné akci. Vám nezbude nic jiného, 
než si sednout, poslouchat zrovna hrající 
kapelu a nasávat pohodovou atmosféru.
 Již tradičně přesouváme obyčejné věci 
na netradiční místa, abychom z nich udě-
lali něco nevšedního. Abychom dokázali, 
že i činnosti, které se Vám třeba zdají ne-
zajímavé nebo dokonce fádní, se dají dě-
lat jinak a mnohem zábavněji. Příkladem 
za  všechny můžou být koncerty v  majá-
lesové trolejbusové lince, které se stala 
velkým tahákem loňských ročníků. 
 Tým lidí, kteří se ti snaží na  tváři vy-
kouzlit úsměv, se skládá převážně ze 
studentů středních škol, Majáles mají 
jako koníčka, takže ho dělají zadarmo 
a ve svém volném čase. Každý z nich při-
náší do Majálesu kus sebe, ať už svými ná-
pady a jejich realizací, tak i svým časem.
 Ale Budějovický Majáles není jen pá-
teční Open-air, divadla a  volba krále. Bu-
dějovický Majáles je týden kultury na ka-
ždém kroku. Pouliční představení, dětský 
den, autokino, piknik a  mnoho dalšího. 
Tým Budějovického Majálesu udělá vše, 
aby Ti zlepšil cestu do  školy, vyplnil od-
polední čas a pomohl najít holku. Proto se 
v  týdnu 23.–27. května připrav na  dávku 
kultury, kterou nikde jinde nezažiješ. 
 Pro další informace sleduj facebook 
Budějovický Majáles nebo www.budejo-
vickymajales.cz

Začínáme 23. 5. 
 Miroslav Duník / foto  Budějovický Majáles
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Milí čtenáři,
moc rád vzpomínám na dětství, kdy našimi hlavními strastmi byly pohádky nebo dárky 
k Vánocům. Občas se ale v dětském světě objeví situace, jež nás donutí zamyslet se. Před 
nedávnem za mnou přišla sedmiletá Terezka a vyprávěla mi o svých spolužácích ve ško-
le. Její kamarádka Míla prý pořád vykládala, že se nebaví s  Čeňkou, ale poté obrátila  
a řekla, že se s Čeňkou kamarádí. Samozřejmě to způsobilo krizi ohromných rozměrů, 
protože si tím znepřátelila nejen Terezku, ale i  další kamarádku Evu. Naštěstí situace 
nevyužil žádný mladík, který by po  třídě chodil s  fotkou Tadeáše, kterému Čeňka bere 
svačiny. Způsobilo to ale i jiné konflikty, jejichž trvání odhaduji na dobu několika dnů.
 Konflikty v lavicích první třídy a ty, které hýbaly médii koncem března při návštěvě čín-
ského prezidenta Si Ťin-pchinga, však mají něco společného. Neponaučení, zveličování 
nebo touhu zviditelnit se za každou cenu a mnoho dalšího. Zkrátka vše, co se mi honilo 
hlavou vždy, když jsem koncem března otevřel noviny. Na rozdíl od našich drahých poli-
tiků, jejichž funkce v dění poslední doby jsou samozřejmě nezištné, děti mají na většinu 
těchto chyb právo. Učí se. A jelikož děti jsou určitou symbolikou naděje, nechal bych vás 
zamyslet se nad slovy Václava Havla: „Naděje prostě není optimismus. Není to přesvěd-
čení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na  to, jak to 
dopadne.“
 Teď se ale pusť do nového čísla, v němž najdeš spoustu recenzí, kulturních typů a zají-
mavých příběhů. Popadni VDM, vyraž ven na sluníčko a podívej se s námi do Rumunska, 
Finska nebo prvního barber shopu ve městě. Příjemné čtení!                  

Jakub Bartoš, šéfredaktor

Foto: Kristýna Padrtová

Konec května bude patřit 
Budějovickému majálesu

„Malák je místo, které navštěvují nejen 
místní obyvatelé, ale i lidé z celých Budě-
jovic a širokého okolí. Mnoho z nich zde 
vyrostlo a mají na něj dobré vzpomínky. 
A byla by škoda, abychom o tak klidnou 
a příjemnou lokalitu přišli,“ slova Daniely 
Magersteinové, členky sdružení Zachraň-
me Malák, nezněla ještě před pár měsíci 
příliš optimisticky. Na území kolem Malé-
ho jezu se totiž vztahují protipovodňová 
opatření na  Malši, které navrhlo Povodí 
Vltavy ve  spolupráci s  vedením města. 
Dnes je ale situace ohledně sporu, který 
se táhne již bezmála 20 let, zcela jiná. 
Na  posledním jednání totiž zastupitelé 
neodsouhlasili smlouvu o  financování 
tohoto projektu. 
 „Podle stavebního plánu města by 
stavba měla probíhat ve  třech etapách, 
z  nichž je znám průběh pouze u  etapy 
první,“ vysvětluje Tomáš Mráz z  petiční-
ho výboru Zachraňme Malák a  dodává: 
„Město také počítá s vybagrováním ber-
my na pravém břehu řeky, která by nená-
vratně poškodila stromy a vegetaci, která 
zde roste již skoro sedmdesát let.“
 Jeho názorům ale kontruje náměstek 
primátora Jaromír Talíř: „Chceme chránit 
naše občany a  jejich majetky. Většina 
z nás si určitě pamatuje ničivé povodně 
z roku 2002, které zaplavily celou oblast 
Maláku a  způsobily nemalé škody jeho 

obyvatelům. Pokud v této situaci nepod-
nikneme žádné kroky, nebudeme reago-
vat na povodně v roce 2002.“
 Petenti ale oponují. „Není pravda, že 
by občané nepřivítali žádnou ochra-
nu. Naopak. Pouze bychom rádi jednali 
o  tom, jak tyto formy ochrany budou 
probíhat,“ argumentuje Magersteinová. 
O něco tvrdší je ale Tomáš Mráz: „Pokud 
nic nepodnikneme, nic nezhoršíme.“ 
Osobně ochranu nepovažuje za nutnou. 
Je ale ochoten přistoupit na kompromis 
a o možných formách ochrany jednat. 
 Aktivisté stihli uspořádat mnoho akci 
upozorňujících na tento problém. Petice, 
jejíž text žádal zastupitele o pozastavení 
stavebních prací a  zahájení širší veřej-
né diskuse, čítá bezmála 4000 podpisů. 
Osobně se petenti také sešli s téměř vše-
mi zastupiteli. 
 Míč tak byl na  straně města. Finance 
na realizaci tohoto projektu by totiž mělo 
město získat z dotace Ministerstva země-
dělství, která by pokryla téměř celé ná-
klady. Potřebná dvoumilionová investice 
města ale od zastupitelů ani od  radních 
zelenou nedostala. 
 Nezbývá než počkat, jak se celá kauza 
bude vyvíjet dál. Ochranu by uvítaly obě 
strany. Otázkou ale zůstává v jakém roz-
sahu a v jaké formě. 

Text a foto Sára Nikola Lučanová 

Zůstanou břehy Malše na svém místě?
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Čtyřiačtyřicet metrů vysoká vodáren-
ská věž stojí v Českých Budějovicích již 
od  roku 1724. Původně byla užívána 
pro  přívod vody do  Samsonovy kašny. 
Od  této doby věž prošla několika re-
konstrukcemi, při nichž byl upraven její 
vzhled a  technické vybavení. Vy máte 
nyní možnost dozvědět se o této stavbě 
více, a to přímo v jejích prostorách. V so-
botu 16. dubna, v rámci Mezinárodního 
dne památek, nabídne vodárenská věž 
několik prohlídek. Ty se uskuteční pří-
mo ve věži a přilehlém areálu, který se 
může pyšnit interaktivní expozicí. 
 Výklad průvodce v  kostýmu bude 
doplňován videoprojekcí a nebude za-
měřen pouze na samotnou stavbu. Do-
zvíte se také o  celé historii zásobování 
Českých Budějovic pitnou vodou. Vstup 
sice zpoplatněn nebude, je ovšem nut-
né si vstupenky předem zarezervovat 
přes portál www.cbsystem.cz. Zde mů-
žete vybírat celkem ze sedmi prohlídek 
mezi devátou hodinou ranní a  čtvrtou 
hodinou odpolední. Maximální kapa-
cita každé z nich je 20 návštěvníků, re-
zervaci vstupenek tedy zbytečně neod-
kládejte. Ve  vodárenské věži se zdržíte 
maximálně padesát minut, tudíž vám 
zbyde spousta času i na další českobu-
dějovické historické skvosty. Prohlídka 
této technické památky je totiž pouze 
jednou z mnoha akcí, mezi kterými bu-
dete moci v sobotu vybírat.
 UNESCO vyhlásilo Mezinárodní den 
památek a  sídel poprvé roku 1982. 
Tento historicky významný den se ofi-
ciálně datuje až na  18. duben, který 
letos ovšem vychází na  pondělí. Pro-
gram je tedy pochopitelně naplánován 
již na  předcházející sobotu, kdy se ho 
bude moci zúčastnit více lidí. Den pa-
mátek pořádá odbor památkové péče 
statutárního města České Budějovice 
a  realizuje ho agentura Kultur-Kontakt. 
V květnu tomu bude 700 let, kdy se na-
rodil král a císař Karel IV. Zvolené téma 
Budějovice za  vlády Otce vlasti není 
proto překvapující. Karlův vztah k naše-
mu královskému městu byl údajně veli-
ce kladný. Během svých návštěv, z nichž 
některé trvaly až měsíce, mu udělil dů-
ležitá privilegia. Také přemístil masné 
a  chlebové krámy z  náměstí Přemysla 

Otakara II. Náměstí poté nechal společ-
ně s okolními ulicemi vydláždit.
 Komentované prohlídky se kromě 
vodárenské věže uskuteční na  radnici 
nebo v  dominikánském klášteře na  Pi-
aristickém náměstí. Můžete se také 
zúčastnit pěti tematických vycházek 
po městě, jejichž vedoucími budou od-
borníci na historii města, kteří vám při-

blíží jeho podobu i za dob vlády Karla IV. 
Pro rodiny s dětmi je připravena komen-
tovaná procházka městem s pracovními 
listy. Nutno podotknout, že tyto pro-
hlídky mají omezenou kapacitu a jejich 
účastníky můžete být pouze s  platnou 
vstupenkou. Tu si lze zarezervovat na již 
zmíněné internetové stránce.
 Stejně jako v  předchozích ročnících 
Mezinárodního dne památek zhléd-
nete výstavy obrazů a  historických 
dokumentů, předmětů nebo kostýmů. 
Pořadatelé vás neochudí ani o  zajíma-
vé přednášky. Například jedna z  nich 
se bude ve  Dvoře u  Beránka zabývat 
gotickou módou. „Tvořivé dílničky pro 
kluky i  holčičky“ na  Piaristickém ná-
městí se zaměří na  malé „Budějčáky“, 
kteří si zde vyrobí drobné dárky nebo 
upomínkové předměty. Ti, kteří raději 
poznávají historii individuálně nebo 
v  menších skupinách, si v  radničním 
infocentru vyzvednou mini průvodce 
městem a  pracovní listy. Stanou se tak 
účastníky velké pátrací hry – budou 
procházet městskými ulicemi a  hledat 
gotické fragmenty. Program si připravil 
také Národní památkový úřad ve  dvo-
ře domu U Ferusů na Senovážném ná-
městí. Zde si poslechnete středověkou 
hudbu, přivítáte císaře Karla IV., nebo 
uvidíte, co obnáší kamenické, hrnčířské 
a kovářské řemeslo. Volně budete moci 
navštívit například Rabenštejnskou věž, 
věž Železná panna, Biskupskou zahradu 
na  Zátkově nábřeží nebo gotický srub 
v Široké ulici.
 Během putování po  centru Českých 
Budějovic nejednomu z  vás vyhládne. 
 Restaurace U Karla IV. a Masné krámy 
budou po celý den nabízet středověké 
speciality, kterými by nepohrdl ani sám 
Otec vlasti. Organizátoři si pro nás při-
pravili mnoho aktivit ideálních k  pro-
žití skvělé a  historií nabité soboty. Při 
takovém množství možností je ovšem 
potřeba si den řádně naplánovat. Veš-
keré akce, podrobnosti, časové údaje 
a  informace o  dostupnosti naleznete 
na  internetových stránkách www.kul-
tur-kontakt.cz nebo v  českobudějovic-
kém turistickém infocentru.                                 

David Nebor
Foto: Wikimedia Commons

Vybrané akce
  Prohlídka s PhDr. Romanem Lavičkou Ph.D.  

– „Karel IV. a jeho královské Budějovice“. 
Délka: 90 minut (45 minut obrazová prezentace, 
45 minut vycházka). 
Kapacita: 50 osob. Vstup se vstupenkou. 

  Výstava „Jan + Karel + Václav + Zikmund. 
Lucemburkové, Budějovice a jižní Čechy“ 
ve Státním okresním archivu České Budějovice. 
Od 9 do 17 hodin. Vstup volný.

  Přednáška Mgr. Heleny Stejskalové 
„Karel IV. – sběratel“ v Jihočeském muzeu. 
V 9:00 a 12:30. Vstup se vstupenkou.

  Výstava fotografií Milana Bindera 
„Stavební slohy Českých Budějovic – gotika“ 
ve Wortnerově domě AJG. 
Od 9:00 do 14:30. Vstup volný.

  Přednáška Mgr. Jarmily Hansové 
„Život ve středověkém klášteře“ 
v přednáškovém sále NPÚ. 
V 11 a 15 hodin. Vstup se vstupenkou.

den památek s Otcem vlasti

Budějovické Malé divadlo se zařadilo 
do  projektu, který zkoumá tvorbu diva-
dla pro teenagery a možnosti zapojová-
ní digitálních technologií do divadelních 
děl. Oslovilo proto studenty Gymnázia 
v České ulici, jestli by s ním nechtěli spo-
lupracovat na vzniku jedné z divadelních 
inscenací.
 „Dali jsme jim úplně volnou ruku 
ve výběru tématu. Po nějakém čase při-
šli s  tím, že by rádi hráli o  ,obyčejných 
lidech‘, které člověk každodenně potká-
vá. Z  této myšlenky se postupně zrodil 
právě projekt HUMANS OF BUDĚJOVICE. 
Vlastně to tedy nebyl úplně náš nápad, 
ale nápad studentů,“ vysvětluje režisér 
Malého divadla Janek Lesák.
  „Po  světě byla již akce podobného 
typu mnohokrát uskutečněna. Větši-
nou se to však týkalo velkých světových 
metropolí. Pokud se tedy akce pove-
de, budeme nejmenším městem světa, 
ve kterém se něco podobného podařilo 
uskutečnit,“ přiznává Lesák.
 Ale jak na  to? Přeci jen není jedno-
duché zorganizovat tolik netradiční 
projekt. „Myšlenka zpracování příběhů 
náhodných lidí se mi moc líbila. Tako-
vým příběhům ovšem chybí jistá drama-
tičnost, která je k  vyprávění potřebná. 
Rozhodli jsme se proto, že nejlepší bude, 
když na jevišti nebudou stát herci, ale sa-
motní lidé, tedy obyvatelé Českých Bu-
dějovic, kterým ty příběhy patří. A chce-
me jich na jevišti přesně 100. Každý bude 
vystupovat sám za  sebe a  každý z  nich 
bude představovat 1 % obyvatel našeho 
města. Dohromady tedy vytvoří tako-
vou zmenšeninu Budějovic, skrze kterou 
budeme moci město zkoumat, na  co-
koliv se ho zeptat. Bude to něco mezi 
divadlem a  sociologickým průzkumem. 
Ovšem na rozdíl od nudných sociologic-
kých dat vyměníme čísla za  konkrétní 
lidské tváře,“ představuje režisér tento 
projekt.
 Cílem lidí, kteří na  Humans of Budě-

jovice spolupracují, je zdivadelnit místo, 
kde žijí. „Bude to největší divadelní před-
stavení, na kterém se podílí sami obyva-
telé města. Dárek od Budějčáků Budějčá-
kům,“ říká zástupce Malého divadla.
 Jak tato akce bude probíhat? „Na jevi-
šti velkém 12x12 metrů bude stát naše 
stovka českobudějovických dobrovolní-
ků. Shora je bude snímat kamera a obraz 
bude promítán na velké plátno za nimi. 
Sami budou do  mikrofonu pokládat 
otázky, na které je zajímá odpověď. Mo-
hou se zeptat na cokoliv, například komu 
chutná Budvar, nebo jak dobře se jim 
ve městě žije. Každý ze stovky pak bude 
odpovídat tím, jakým směrem se bude 
pohybovat po prostoru jeviště. Díky sní-
mání kamerou shora uvidíme škálu je-
jich odpovědí v podobě jakýchsi velkých 
živých grafů,“ upřesňuje Janek Lesák.
 Jestli tě zajímá, jak se obyvatelům 
Budějovic žije, či máš dokonce vlastní 
otázku, nesmíš chybět 23. a  24. května 
na  Sokolském ostrově. „Možnost na  co-
koliv se zástupců svého města zeptat do-
stanou i diváci v publiku nebo význam-
né osobnosti Českých Budějovic, které 
chceme na  představení pozvat,“ slibuje 
Janek a dodává: „Teď je ale nejdůležitěj-
ší pomoc samotných Budějčáků. Potře-
bujeme sehnat stovku lidí, kteří budou 
ochotni do toho s námi jít a tenhle dárek 
Českým Budějovicím předat. Chci tedy 
i touto cestou všechny poprosit – pojďte 
do toho s námi! Bez vás to prostě nepů-
jde. Přemluvte i  přátele, rodinu, kolegy 
a pojďte do toho třeba celá parta. Slibuju 
vám, že to bude nezapomenutelný záži-
tek! Přihlásit se můžete na webu human-
sofbudejovice.cz. Je nám jedno, kolik je 
vám let nebo jestli nejste rodilí Budějčá-
ci. Pokud máte k  městu vztah, myslíme 
si, že i vy k němu máte co říct.“
 Je potřeba dodat, že vstupné bude 
zdarma, navíc celá akce zahájí letošní 
Budějovický Majáles.

Dáša Šamanová

„Chceme přeměnit nudné grafy za skutečné lidi!“

Migrace. Už jen časté používání toho 
slova v poslední době nejen v české spo-
lečnosti z něj vytvořila jedno z hlavních 
témat 18. ročníku Mezinárodního festi-
valu dokumentů o lidských právech. Jak 
to ale v rozmanitém programu Jednoho 
světa bývá, nezůstalo jen u toho.
 Ve dnech 22. – 24. 3. se tedy kulturní 
klub Horká Vana plnil nejen těmi, které 
zajímala již zmiňovaná migrace. V  bo-
haté nabídce krátkých filmů se objevil 
muslim, komentující radikalizaci a  sou-
časnou, mladou muslimskou komuni-
tu (snímek Můj džihád). Ženy, které se 
po černobylské havárii nezákonně vráti-
ly zpět do svých radioaktivních domovů 
(snímek Bábušky z Černobylu). Švédové, 
kterým dnes díky politickému progra-
mu chybí v životě rodina a hlubší vztahy 
obecně (snímek Švédská teorie lásky).  
A  nakonec dobrá zpráva aneb o  nená-
padném šíření kol ve  městech (snímek 
Kola versus auta). A to byla z celkových 
devíti promítání jen část.
 S  některými filmy byly spjaty také 
debaty, ať už s  europoslancem Pavlem 
Teličkou o  islámu a  jeho zkušenostech 

s  ním, Lukášem Bajtem o  cykloproble-
matice nebo politologem Salimem Mu-
radem o sociálních sítích, médiích a síle 
jejich vlivu.
 Těm, kdo si chtěli na chvíli odpočinout 
od  zírání do  plátna či vymýšlení argu-
mentů, se dostalo neobvyklé příležitosti 
v podobě prohlídky města. Neobvyklou 
ji dělal hlavně průvodce – místní bezdo-
movec Mojmír Obdržálek. Budějovice 
se tedy před námi zjevily v úplně jiném 
světle.
 Akce jako Jeden svět rozhodně pro 
současnou společnost nepředstavu-
jí nadbytek, spíše naopak je jich třeba 
jako sůl. Mohlo by jich být ale bezpočet 
a neustále přibývat a stejně ztratí smysl, 
pokud si neuvědomíme, že jejich funkcí 
není pouze osvěžit náš kulturní život. 
Jsou tu proto, abychom si dokázali vy-
tvořit vlastní názor na  dění kolem sebe  
i daleko od nás. Jsou tu, aby nám otevře-
ly oči a my začali jednat.
 Ti lidé na plátně, to nejsou žádné vy-
myšlené postavy s  umělými příběhy. 
Jsou skuteční, stejně jako my. A potřebu-
jí naši pomoc. Natali Hoffmannová

Jeden svět 2016 – Jen zúčastnit se nestačí

Bezdomovci. To jsou ti, co věčně smrdí, 
žebrají peníze na alkohol, ti, kteří se ne-
dokázali postarat o svůj život a nejspíše 
kvůli nějaké závislosti skončili na  ulici. 
Před rokem se parta mladých lidí roz-
hodla pro Budějovice připravit projekt, 
který podobné stereotypy bourá. 
 Pragulic, jak název napovídá, vznikl 
před čtyřmi roky v hlavním městě Praze, 
kde i nadále úspěšně pokračuje. Stejný 
model funguje už i  rok v Budějovicích. 
Jde o  netradiční prohlídky města oči-
ma bezdomovce, pro turisty i neturisty. 
Účastníci tak po přímém kontaktu s ně-
kým bez domova získávají nový pohled 
na problematiku bezdomovectví, navíc 
prohlídky umožňují zažít (i  dobře zná-
mé) město úplně nově. Pan Mojmír, je-
den z  průvodců budějovického Pragu-
licu, vám například ukáže, kde se levně 
najíst, zahřát nebo získat jednodenní 
práci. 
 Od  podzimu probíhá pravidelně ně-
kolik prohlídek za  měsíc. „Celkem jsme 
do  teď provedli skoro 300 lidí, z  nichž 

má většinu na svědomí právě pan Moj-
mír,“ kalkuluje Vojta Kolařík, jeden ze za-
kladatelů Pragulicu v Budějovicích. 
 Průvodci, ještě než došlo na  ostré 
prohlídky, prošli pečlivou přípravou. 
Naučit se text, s  odborníky pracovat 
na projevu. Při přípravách byl přítomen 
i  psycholog, který byl novým průvod-
cům připraven pomoci. Najít takového 
průvodce také není vůbec jednoduché, 
jak potvrzuje i  tým Pragulicu: „Začínali 
jsme se dvěma původci, jeden z nich je 
bohužel už podruhé nezvěstný. Zhruba 
dva měsíce o něm nemáme žádné infor-
mace, fungujeme tedy jen s Mojmírem 
a rádi bychom k němu našli dalšího.“ 
 Lepší než o  prohlídkách mluvit, ale 
je prohlídky sám zažít. Všechno přihla-
šování probíhá skrz webové formuláře 
od Googlu, které jsou dostupné na face-
bookové stránce Pragulicu. Pragulic 
vám slibuje netradiční procházku s ko-
mentářem toho, kdo zná město líp než 
kdo jiný.                                   Zuzka Orlová

Foto: archiv Pragulic ČB

Barvám 
neutečeš!
Barvy, pohyb a  zábava! To vše nabíd-
ne běžecká akce Barvám neutečeš 
14. května od 13 hodin v Českých Bu-
dějovicích. Jedná se o  nevšední akci 
konající se jen ve třech městech v re-
publice, určenou pro všechny věkové 
kategorie, dospělé i  rodiny s  dětmi 
a  kočárky. Na  trase dlouhé pět kilo-
metrů běžce či chodce v  pěti zónách 
zasypou barvy a  podle organizátorů 
v  té páté čeká i  překvapení a  novin-
ka letošního roku v  podobě třpytek. 
Délka běhu není limitovaná. Celou 
akci doprovází bohatý program, jehož 
součástí je i  vystoupení hudebníka  
a  zpěváka Pavla Calty. Seriál běhů 
Barvám neutečeš se navíc stal pro rok 
2016 součástí projektu České olympij-
ského výboru – Česko sportuje.
 Startují jak jednotlivci, tak skupi-
ny tvořené nejméně čtyřmi lidmi, tím 
se celý běh stává ještě zábavnějším. 
Všichni registrovaní dostanou dárkový 
balíček obsahující tričko, náramek, sá-
ček se sypkými barvami a v cíli samo-
zřejmě medaili. A  pokud někdo není 
zrovna sportovní typ a  je mu víc jak 
patnáct let, může se angažovat i  jako 
pomáhající dobrovolník.
 Registraci je možné provést na  in-
ternetových stránkách akce a lze ji da-
rovat i jako poukázku.

Anna Tušlová

Pragulic bourá stereotypy
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Když se břitva poprvé dotýká mého krku, 
tělem mi projíždí záchvěv nervozity. 
„Chlapi nám tady občas usnou,“ slyším 
za sebou a trochu se divím. Během něko-
lika chvil to ale naprosto chápu. Uvolním 
se a nechám břitvu sjíždět po své tváři. Už 
se nedivím. V pohodlném koženém křesle 
a s Parov Stelar v uších bych během chvíle 
taky usnul.
 Je tma a  v  České ulici svítí na  jednom 
z  domů v  podloubí nápadná výzdoba. 
Barber pole, poznávací znamení barber 
shopů po celém světě, je otáčející se malý 
sloup, který zdobí bílá, červená a  modrá 
barva. Každá z  nich představuje jedno 
z  řemesel, kterým se lazebníci dříve vě-
novali. Jejich povoláním totiž nebylo jen 
holení, ale prováděli i lékařské zákroky. To 
mě ale ve Wousu naštěstí nečeká.
 První barber shop v  Českých Budě-
jovicích byl otevřený v  loňském roce. 
„Otevřeli jsme 4. prosince. Navazuje to 
na naše kadeřnictví Studio 21 v Hradební 
ulici. Dnešní trend tomu nahrával, protože 
muži o sebe začínají více pečovat a barber 
shopy se v Česku začínají rozrůstat. Řekli 
jsme si, že tady musíme být první. Vychy-
tali jsme dobu i čas, zákazníci k nám chodí 
a jsme rádi, že o sebe tak pečují,“ popisuje 
Lenka Kotlárová, majitelka Wousu, která je 
tak trochu jako růže mezi trním. Mezi la-
zebníky jsou totiž pochopitelně výhradně 
muži.
 Usedám do  velkého koženého křesla 
a připadám si jako na obláčku. „Jak byste 
si to představoval?“ ptá se lazebník Daniel 
Šimek. Zkusím vysvětlit, jak bych si přál 
být ostříhán, ale Daniel se na  vteřinu za-
myslí. „Mohl bych vám něco navrhnout?“ 
zeptá se. Kývnu, za pár okamžiků se křeslo 
otočí, Daniel mi umývá hlavu a pouští se 
do práce. S výsledkem jsem naprosto spo-
kojený. Může být? Může!
 Dlouho očekávanému otevření ale 

předcházela poměrně dlouhá doba pří-
prav. „Neexistují na to žádná školení, takže 
jsme svým způsobem samouci. Kluci mají 
základy ze svých škol a  dělali jsme si tří-
měsíční kurz. Můj manžel je v tomto obo-
ru odborník, má přehled a  dlouholetou 
praxi, takže si s kluky naplánovali postupy 
a všechno se tak nějak naučili sami. Pořád 
se učíme něco nového,“ vypráví Lenka 
Kotlárová.
 Konečně na  řadu přichází vousy 
a  na  stole už čeká břitva. Není to ale tak 
úplně břitva. „Z hygienických důvodů po-
užíváme žiletku. Dříve se holilo břitvou, 
ale používala se na několik zákazníků. Ži-
letku, kterou oholím vás, hned vyhodím,“ 
vysvětluje 19letý Daniel. Před samotným 
oholením mi ale musí vousy napařit hor-
kým ručníkem. Obličej mám asi rudý jako 
rak, ale pocit je to příjemný. Vzápětí bere 
Daniel do  ruky žiletku a  pomalu mi s  ní 
přejíždí po krku. „Může se stát, že poteče 
krev?“ neubráním se otázce. Následuje 
smích. Minimální pravděpodobnost, sly-
ším s úlevou.
 Během chvíle už jsem naprosto uvol-
něný. Z  reproduktorů slyším „clap your 
hand“, ale popravdě nemám nejmenší 
chuť na jakýkoliv pohyb. Po oholení a za-
rovnání následuje hydratační ošetření 

pleti. Útulné prostory Wousu působí velmi 
příjemně, interiér je vkusný a zároveň ne-
přehnaný. Místo splňuje i  historický účel 
barber shopu, čímž je prostor pro setká-
vání a odpočinek. „Máme zákazníky z Tře-
boně, Písku, Tábora, ale i třeba z Českých 
Velenic. Jezdí sem i chlapi ve dvou nebo 
ve třech. Byli tady i cizinci. V jiných zemích 
jsou na  to zkrátka zvyklí. Převzali to tam 
hodně například Turci, v  jejichž zemi to 
má velkou tradici. Ženy vstoupit můžou, 
ale nestříháme je,“ vypráví Daniel. „Občas 
je tu taková atmosféra, až je slyšet smích 
ven na ulici,“ doplňuje Lenka Kotlárová.
 Vousy oholené, vlasy ostříhané, a  tak 
se pomalu zvedám, když mě najednou 
Daniel zarazí. „Nechcete opálit chloupky 
na uších?“ zeptá se. K lehce přihlouplému 
výrazu nejistě zakoktám, že to asi nepo-
třebuji. Názor ale hned měním. „Jde o více 
než tisíc let starou tureckou metodu,“ po-
pisuje lazebník a na železné tyčce zapalu-
je kus látky. V pravidelných intervalech mi 
s ní pak lehce přejíždí přes hřbet ucha.
 Z křesla se mi moc nechce, ale zvedám 
se. S trochou sebevědomí by se dalo říct, 
že vypadám jako fešák. Wous ale není jen 
o holení. Návštěva barber shopu je pří-
jemný zážitek, který bych každému do-
poručil, i  když většina studentů by Wous 
pravidelně navštěvovat asi nemohla. 
Za celkovou úpravu zevnějšku zaplatí zá-
kazník 780 korun. K  tomu je zákazníkovi  
nabídnuta káva, rum nebo whisky a další 
občerstvení. Pro studenty se ale přece jen 
najde určitá výhoda. Když totiž prokážou, 
že studují, budou mít 15% slevu. Do bar-
ber shopu ale lze zajít jen na úpravu vousů 
nebo vlasů či na pouhé oholení vousů. 
 Loučím se a odcházím. Celou dobu cítím 
příjemnou vůni oleje po holení a v uších 
mi doznívá Parov Stelar. I  tak ale slyším, 
jak rostou!

Jakub Bartoš / Foto: Kristýna Padrtová

Právě před rokem zahájil činnost v pro-
storách Jihočeského divadla vedle Diva-
delní kavárny Kuloár a  Studiové scény 
Na Půdě také Ateliér 3D. Díky němu mo-
hou návštěvníci sledovat, jak se divadlo 
vytváří a  dostanou rovněž možnost ak-
tivně se ho zúčastnit. Nyní na jaře chystá 
Ateliér 3D společně několik akcí, které by 
vám neměly uniknout.
 Tou nejbližší událostí Ateliéru 3D bude 
pořad DO ČERNÉHO, založený na disku-
zi. Účastníci se mohou ptát na  aktuální 
i  jiná témata související přímo či nepří-
mo s  divadelním světem. První debata 
připravovaná ve spolupráci s  Institutem 
umění v  rámci cyklu Střed zájmu se 
uskuteční 13. května od 13 do 16 hodin 
na  studiové scéně Na  Půdě. Tématem 
bude otázka vhodných prostor pro pro-
vozování divadelní činnosti, a  to nejen 
v Českých Budějovicích. Srovnávat situa-
ci v českých regionech i v zahraničí bude 
řada odborníků. Vstup je zdarma.
 O  tom, že divadlo není zkostnatělou 
institucí, uzavřenou mimo každodenní 
svět, vás přesvědčí pouliční slavnost PO-
SOUSEDSKU. Smyslem této akce je vnést 
do  ulic našeho města tolik potřebnou 
atmosféru pospolitosti a vlídnosti. Okolí 
budovy Jihočeského divadla tak vymění 
svou všední, hektickou tvář za mnohem 
příjemnější a  přátelštější. Zažít to vše 
osobně budete moci 14. června od brz-
kého odpoledne až do  desáté hodiny 
večerní. Součástí akce bude vypravěčský 
minifestival za  účasti českých i  meziná-
rodních hostů, jako jsou například Mar-
tin Hak, Tajana Gasparovic nebo Nathalie 
le Boucher.
 Nevšedním zážitkem bude zajisté 
i  třídenní workshop nesoucí jednoduše 

název KOMEDIE DELL´ARTE. Lektorka 
Veronika Poldauf Riedlbauchová, za-
kladatelka a  dramaturgyně Ateliéru 3D, 
vás zasvětí do  tajů této staré divadelní 
techniky a vysvětlí, jak – při dodržování 
daných pravidel a  zákonitostí – snadno 
dosáhnout umění přesvědčivé improvi-
zace ať už v roli Harlekýna či Kolombíny. 
Workshop se koná ve  dnech 15. až 17. 
června.
 Nabídka akcí je samozřejmě ještě širší, 
zmiňme kupříkladu workshop tvůrčího 
psaní JAK NAPSAT DOBRÝ PŘÍBĚH reži-
séra, dramaturga a scénáristy Malého di-
vadla Janka Lesáka, dále pak workshop 
Veroniky Poldauf Riedlbauchové NEUT-
RÁLNÍ MASKA o aspektech vyplývajících 
z  využívání masky nebo například letní 
dílna GULLIVEROVY CESTY pro mladší 
divadelní nadšence. Detailní informace 
jsou dostupné na  webových stránkách 
Jihočeského divadla.

Daniel Podroužek
Foto: archiv Jihočeského divadla

Velikonoční hrkání 
s  Víťou Marčíkem 

Možná jste o  nedávných Velikonocích 
zahlédli v  ulicích Českých Budějovic 
jakýsi průvod lidí s  trakaři, velkými po-
jízdnými řehtačkami. Jde o  starou mo-
ravskou tradici, kdy 72 lidí v  černém 
s  bílými maskami a  hrkačkami nahradí 
o  Velikonočních svátcích zvony, které 
společně s varhanami “odlétají do Říma”. 
Tuto tradici přinesl před šesti lety na jih 
Čech divadelník z Moravy Víťa Marčík.
 „Tradice velikonočního hrkání je zá-
minkou, a možná i  provokací k  poulič-
nímu dění, jež má symbolicky vyjádřit 
okamžiky, které se děly dávno, ale ne-
ustále se opakují,” osvětluje smysl celé 
akce Víťa Marčík.
 Samotné průvody hrkačů bylo možné 
vidět na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bí-
lou sobotu. Každý průvod je také dopro-
vázen symbolem znázorňujícím daný 
okamžik. Ve čtvrtek večer je to Poslední 
večeře, v  pátek například trám na  kříž 
nebo Golgota vytvořená z  lidských hří-
chů. Na Velký pátek se zároveň od rána 
tesají velké dřevěné kříže na  náměstí 
Přemysla Otakara II. Sobotu zase při-
pomíná bílá mlha, kouř kadidla, neboli 
symbol modlitby. V neděli lidé odkládají 
své hrkačky, nahrazují je zvony, převlé-
kají se do  barevných slavnostních šatů 
a  chystají se na  tzv. „svatební průvod” 
a oslavují zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
 „Občas je zajímavé sledovat kolem-
jdoucí, jak se na tuto událost dívají. Děti 
se ptají svých rodičů, co to je za průvod. 
Někdo si možná vzpomene, že jsou Veli-
konoce a i přes svůj spěch se na chvilku 
zastaví a sleduje,” dodává Víťa Marčík.

Daniel Podroužek
Foto archiv Divadla Víti Marčíka

Na  besedu se studenty Biskupského 
gymnázia přijela až z  Bratislavy bývalá 
herečka, velvyslankyně, ministryně za-
hraničních věcí a poslankyně parlamentu 
Slovenské republiky Magda Vašáryová, 
kterou doprovodil prorektor CEVRO insti-
tutu Ladislav Mrklas.
 V úvodu besedy vyzval Ladislav Mrklas 
studenty, aby byli aktivní a zapojovali se 
do  veřejného dění bez ohledu na  svůj 
věk: „To, co se dneska upeče, tak to bude-
te jíst zejména vy!‘‘ Jinými slovy události, 
které se odehrávají nyní v současném svě-
tě, nás, dnešní studenty, budou ovlivňo-
vat po zbytek života. 
 Poté už dostal slovo hlavní host, Mag-
da Vašáryová. Bylo poučné, když vystří-
dala během řeči slovenštinu s  češtinou 
s tím, že dnešní mládež již slovensky moc 
nerozumí. Na  úvod také zavzpomínala 
na  dobu, kdy ještě dávno před Sameto-
vou revolucí projížděla zasněženou Šu-
mavou při natáčení filmu Markéta Lazaro-

vá. V té době byla v podobném věku, jako 
její studentští posluchači. 
 Celé její vystoupení se neslo v  duchu 
obav z  nástupu neofašistických, neoko-
munistických a  populistických sil, které 
se snaží nyní prosadit v celém demokra-
tickém světě, včetně USA. Paní Vašáryová 
postavila do  jedné řady populisty všeho 
druhu od  amerického Donalda Trum-
pa, přes slovenského Mariana Kotlebu 
až po jihočeského Martina Konvičku. 
Podle ní je jejich cílem rozkmotřit mezi 
sebou západní demokratický svět, aby 
se stal snadnou kořistí především Ruska 
a  ve  všech státech se dostaly k  moci to-
talitní a  antidemokratické síly. Varovala 
studenty, že jedině vzdělaný dokáže najít 
argumenty proti jednoduchým a líbivým 
slibům, protože svět rozhodně není jed-
noduchý a nedá se mu porozumět něko-
lika poučkami, kterými populisté ohlupují 
své voliče. 
 „Takovou detektivku jako je politika 

a  především zahraniční, ještě nikdo ne-
napsal. Tam nikdy nevíte nic, má to tolik 
aktérů, vrahů a tolik stop…“ Světová po-
litika nemá jednoduchou zápletku ani 
řešení. A do dvouhodinového filmu ji ne-
vměstnáte. Pro studenty to znamená, že 
je třeba číst, vzdělávat se a  rozšiřovat si 
své vědomostní obzory, aby pochopili, že 

neexistují jednoduchá řešení všech sou-
časných problémů.
 Na  závěr se paní Vašáryová rozloučila 
se slovy, že studentům přeje krásný život 
a systém, který si bude vážit každého jed-
notlivce i ve své odlišnosti.

Kristýna Mrázová
Foto: Martin Volný

Od mé první návštěvy Rumunska uplynu-
ly téměř tři roky. Od té doby jsem ho na-
vštívil již čtyřikrát a pořád nemám dost. Je 
dobré si připomenout, že Rumunsko je jak 
členem EU, tak i schengenského prostoru. 
Můžete tedy pohodlně vycestovat s plat-
ným občanským průkazem, ale rozhodně 
ho nezastrčte na samé dno zavazadla. Po-
kud se vydáte přes Srbsko, je to z důvodu 
překročení hranic EU pochopitelné, pas 
nebo občanka je nutností, ovšem hranič-
ní kontrola vás nemine ani při cestě skr-
ze maďarskou hranici. Ta ale nebude tak 
důsledná a  čeká vás jen jednou. Jednou 
proto, že vás maďarský  a rumunský celník 
zkontrolují společně, při cestě do Rumun-
ska rumunský policista se svým západním 
kolegou v  pozadí a  v  opačném případě 
vás prověří zase ten maďarský. 
 První, co vás v  zemi hraběte Drákuly 
přivítá, bude nepřeberné množství smě-
náren a  rychlých občerstvení, které svítí 
jako vánoční stromečky nebo jako kasina 
v  Las Vegas, proto doporučuji překročit 
hranice v  noci. Napadá mě ještě jedna 
rada. Neodkládejte spánek a  vyspěte se 
raději už na maďarských dálnicích, jelikož 
rumunské „cesty“ vás rozhodně neuko-
lébají. První raritou, které si povšimnete, 

budou zajisté bytové domy. Ve  většině 
případů se bude jednat o budovy vystavě-
né bývalým režimem, tak jako všechno, co 
v Rumunsku ještě stojí. Na opravu těchto 
otřesných domů nejsou finance, a proto si 
byt zvenku opraví pouze ten majitel, který 
na to má. Ve finále pak vidíte rozpadající 
se bytovku s novou fasádou pouze okolo 
dvou oken. 
 Jsme na Balkáně, takže ani zde nechybí 
proslulá pohostinnost místního obyvatel-
stva či výskyt psích smeček na ulicích. Ru-
munská kuchyně se nijak významně neliší 

od  té balkánské. Záleží také na  tom, kde 
se právě nacházíte. Střed a západ Rumun-
ska jsou bývalé državy uherské říše, takže 
ve  městě jako je Temešvár, kde dodnes 
žije početná maďarská menšina, vás guláš 
na jídelníčku nepřekvapí. Mezi nejběžněj-
ší jídla můžeme zařadit mici, které jsou 
tradičním pokrmem Rumunů. Podobným 
mici je třeba turecký adana kebab, my je 
ale spíše známe pod srbským názvem če-
vapčiči. Mici (ćevapčići) se podává s hoř-
čicí, chlebem a  pivem. Dále Rumunsko 
nemůžete opustit, aniž byste ochutnali 
místní ajvar (čalamáda) nebo si neodvezli 
kousek brynzy. 
 S  cenami a  obchody je to jako u  nás. 
Díky EU si tedy nejčastěji můžete zajít na-
koupit do nově vystavených obchodů ře-
tězců Lidl atd. V Rumunsku se zastavil čas, 
po  rozhovoru s  místními obyvateli často 
slyšíte, že za  Ceaușesca bylo lépe, byla 
práce nebo jistota. Při pohledu na velko-
lepý most z  dob Ceaușesca přes Dunaj, 
jehož torzo zde zbylo z  poloviny dokon-
čené, by tomu člověk mohl i uvěřit. Jedna 
malá horská vesnice, byla ještě donedáv-
na propojená s  okolním světem pouhou 
cestou ze štěrku. EU zafinancovalo její 
přestavbu a dnes je to krásná asfaltová sil-

nice, jež se řadí k těm lepším v Rumunsku. 
Ovšem z  dotací EU zde vyrostl i  luxusní 
hotel „ především pro německou kliente-
lu“ a o kus dále se tyčí tři holé rozestavě-
né penziony, které tak stojí již několik let 
beze změny. Je toto ta správná cesta pro 
Rumunsko?
 Popularita Rumunska je vysoká. Lidé 
sem nejezdí jen za  úchvatnou přírodou 
či za  pověstmi o  upírech. Člověk se zde 
může vrátit do historie, na horách si pro-
hlédnout baču, babičku, která dělá brynzu 
v lehkém příbytku, vozku s povozem nebo 
Romy sbírající lesní ovoce či houby, které 
následně prodávají na  trzích. Je to život, 
jenž byl v  našich horách k  vidění asi tak 
ještě před sto lety. Evropské peníze a tu-
rismus životy Rumunů rozhodně zkvalit-
ňovat a dál budou. Tito lidé si lepší zázemí 
a  podmínky určitě zaslouží. Na  druhou 
stranu to ovšem znamená ztrátu tradič-
ního zaběhnutého života. Povoz vymě-
ní za  novou Dacii, horskou chaloupku 
za moderní penzion, trhy a malé koloniály 
za  supermarket. Kouzlo, kvůli kterému je 
tato destinace u cestovatelů tak oblíbená, 
se vytratí a kdo ví, zdali to bude pro rozvoj 
karpatského turismu krokem vpřed. 

Text a foto: Roman Jordán

ateliér 3d a kavárna Kuloár 
                  zvou na diskuze a workshopyNa tvářích zarovnat a uši opálit? Návštěva Wousu je zážitek

Vašáryová: Čtěte knížky, nestačí jen 140 znaků na Twitteru

Rumunsko, místo kde se hodiny pomalu rozbíhají
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Není tance 
bez Kredance
Proč tanec? V  mnoha kulturách tanec 
dříve znamenal důležitý rituální prvek, 
rituál oslavy, oběti nebo rituál uzdrave-
ní se. Zatímco čteme několikery výzku-
my o pozitivním vlivu tance na naše tělo 
i duši, přemýšlíme, kdy naposledy jsme 
doopravdy tančili. Plesům už spíše než 
taneční zábava říkáme barová zábava 
a na přeplněné diskotéce zkoušíme bla-
hodárnost skákání. I  školní systém sází 
spíše na znalosti exaktních věd a umě-
lecké obory bývají opomíjeny. A tak se 
i  v  osobním životě stal tanec spíše vý-
jimečností, než prvkem rovnovážného 
životního stylu. Pro skupinku z Českých 
Budějovic to ale neplatí. 

ŘÍKAJÍ SI KREDANCE
 Když se řekne Kredance, spousta 
z nás si nejspíš vybaví bývalou kavárnu, 
která ještě nedávno fungovala v Riegro-
vě ulici. Za Kredancí se toho skrývá ale 
mnohem víc.   

 Je to už šest let, kdy Kredance vznik-
la s  cílem vytvořit místo pro setkávání 
tanečníků i  příznivců tance. Nepřed-
stavujme si ale Kredance jako klasické 
taneční studio, spíše jako milé taneční 
i  kulturní místo, které vybízí vyjádřit 
své pocity a emoce jinak než statusem 
na facebooku – vyjádřit je kreativní ces-
tou. Program je rozličný, od workshopů 
pro laiky po lekce s profesionálními ta-
nečníky. Spolupracují i  s  pražskými di-
vadly a v roce 2012 a 2013 pořádali fes-
tival Mimo mísu, konaný ve  veřejném 
prostoru Budějovic, kde se představilo 
několik pohybových divadel i  souborů 
současného tance. 
 „Každý náš projekt je hodně specific-
ký. Za úspěch považuji, že se nám v prv-
ním roce fungovaní podařilo zrealizovat 
workshopy s divadlem Continuo. Nebo 
to, že i  po  pěti letech je stale enormní 
zájem o  naše kurzy baletu,“ komentu-

je program Kredance její předsedkyně 
Bára Paulátová.
 Protože v  květnu minulého roku 
museli opustit Riegrovu ulici, je nyní 
prostor pro setkávání tanečníků spíše 
virtuální. Tradiční workshopy, lekce ba-
letu, kreativního tance a kurzy pro nej-
menší i nejstarší se konají v prostorách 
Jihočeského divadla, na scéně Na půdě. 
A  chystá se toho ještě víc: spoluprá-
ce s  divadlem Malá inventura v  Praze, 
v  červnu představení pohybového 
divadla Tanec Praha nebo příměstské 
tábory. Z  programu si tedy vybere jak 
pasivní divák, tak i ti aktivní z nás. 

BLAHODÁRNOST POTVRZENA
 Kniha  „Dítě v  tanci“ Bohumíry 
Cveklové a  Jiřího Lössla obsahuje vý-
zkum, který potvrzuje, že děti navštěvu-
jící základní taneční školy nejen že jsou 
později kulturně aktivnější, ale v taneč-

ních skupinách si osvojují týmové čin-
nosti, učí se samostatnosti a odpověd-
nosti, komunikativnosti a  verbálnímu 
i  neverbálnímu vyjadřování, zvyšují si 
sebevědomí. To potvrzuje i Bára Paulá-
tová z Kredance: „Stejně jako naše mysl, 
má i naše tělo svou paměť, své přiroze-
né tempo, schopnost reagovat na pod-
něty. Pokud s vlastním tělem pracujeme 
vědomě, zjistíme, že tyto dvě složky 
jsou velmi jemně propojeny. Techniky 
současného tance, které si uvědomují 
toto propojení, mohou pak člověku při-
nést nevídané objevy.“ 
 Existují i taneční psychoterapie, pro-
tože tancem přirozeně vyjadřujeme 
naše pocity a  nálady. „Zatímco cho-
reograf vytváří představení, skrze něž 
oslovuje publikum, taneční terapeut 
pomáhá klientovi skrze pohyb vyjádřit 
a rozpoznat pocity, naučit se komuniko-
vat, vyjadřovat se. Důležitým tématem 
je také vnímání těla, které umožňuje 
lépe vnímat základní potřeby, a v dneš-
ní uspěchané době například pomáhá 
klientům regulovat rytmus aktivity 
a odpočinku,“ píše psycholožka a taneč-
ní terapeutka Klára Čížková. 
 Podle Báry Paulátové je i  obyčejná 
lekce současného tance dostatečně 
sebereflexivní. Nakonec dodává: „Zají-
mavé je hlavně to, že pokud pracujete 
s  vlastním tělem skrze techniky sou-
časného tance, pak pracujete na úplně 
jiné bázi existence – v lekcích se setkáte 
s termíny jako: poslouchejte vlastní tělo, 
nechte tělo, aby se samo hýbalo, uvě-
domte si, v jakém prostoru se vaše tělo 
nachází. Pro nováčka může být taková 
zkušenost jistě matoucí. Časem ale zjis-
títe, že není většího blaha, než nechat 
vědomě pracovat své tělo.“

Zuzka Orlová / Foto archiv Kredance

Hokejový klub ČEZ Motor České Budějo-
vice má za  sebou poměrně povedenou 
sezónu. Po celou dobu základní části se 
držel převážně na  druhém místě tabul-
ky. Play-off bohužel nastartoval ze  třetí 
pozice, čímž se stal jeho soupeřem v boji 
o  postup do  baráže hokejové extraligy 
tým HC Zubr Přerov. Motoru se v  zá-
kladní části nad Přerovem příliš nedařilo, 
proto byl pro diváky tento tým poměrně 
atraktivním rivalem. Naštěstí si naši hráči 
s Přerovem lehce poradili a vyhráli na zá-
pasy 4:1.
 Tato událost znamenala pro Motor 
postup do semifinále prvoligového play-
-off. Budějovickému týmu zkřížil cestu 
pražský hokejový klub Slavia, který se 
Motoru stal natolik těžkým soupeřem, že 
českobudějovičtí hokejisté nebyli schop-
ni vyhrát ani jeden zápas, tudíž poslali 
Slavii zcela jednoduše do baráže o extra-
ligu.
 Je potřeba podotknout, že hráči Mo-
toru během zápasů pomalu podléhali 
zraněním a  nemocem. Od  otřesu moz-
ku, přes přetržené vazy, vykloubeniny 
až po  zlomeniny. Nelze opomenout, že 
několik hokejistů navíc skolily příušnice. 
Hráči ale na tyto komplikace jejich nepo-
vedené souboje nesvádějí.
 „Nemoci a zranění hráčů určitě mohly 
mít vliv na neúspěšné zápasy, ale na dru-

hou stranu je nás v týmu dost na to, aby 
byl schopen jeden druhého zastoupit. 
Myslím, že ačkoliv jsme byli oslabeni, tak 
4:0 jsme každopádně prohrát neměli,“ 
přiznává dvaadvacetiletý hokejista Mi-
chal Švihálek a  dodává: „Největším pro-
blémem se Slávií byly góly. Za čtyři zápa-
sy jsme byli schopni dát pouze tři góly, 
s tím jsme rozhodně vyhrát nemohli.“
 Vedení Motoru zkoušelo všemi způ-
soby povzbudit prvoligové družstvo 
k lepším výkonům, proto udělali několik 
změn. Jednou z nich bylo odvolání Petra 
Rosola z  postu trenéra a  jeho následné 
nahrazení Radkem Bělohlavem. Švihálek 
se ale k tomuto tématu vyjádřil pouze se 
slovy: „Vedení chtělo dát týmu nový im-
pulz.“ Těžko proto říct, jestli se tento krok 
stal úspěšným a opravdu přinesl do ka-
biny potřebnou energii.
 Týmový rváč Michal Švihálek tuto se-
zónu nesklízel pouze úspěchy v  hokeji, 
jeho největší radostí se stala dcera Laura 
narozená v říjnu minulého roku. „Rodina 
je mou největší podporou. Když se neda-
ří, oni mě vždy podrží,“ přiznává česko-
budějovický útočník.
 Cíl má ovšem stále jasně daný: „Rád 
bych si ještě zahrál extraligu nebo jinou 
elitní soutěž. Pokud bych toho dosáhl 
s Motorem, bylo by to skvělé.“

Dáša Šamanová / Foto: hcmotor.cz

Letos se motor 
do extraligy 
nedostal, hráči i fanoušci ale věří, 
že to vyjde příště

Českobudějovický hokejový klub Mo-
tor má za  sebou poměrně úspěšnou 
sezónu. Pyšní se stovkami věrných fa-
noušků i  dalšími příznivci hokeje. Není 
divu, že když se tolik lidí spojí, vznikne 
obrovská hokejová rodina, která dokáže 
uspořádat nevídané věci. Jednou vytvo-
ří choreo přes celou Budvar arénu, jin-
dy zvládne naplnit  vlak, aby mohla jet 
podpořit své hráče i mimo domácí led. 
Nyní organizuje právě Motorfest.
 Cílem celé této akce je finančně po-
moci těm nejmenším českobudějo-
vickým hokejistům, aby měli možnost 
se dále rozvíjet a  my se mohli v  bu-
doucích letech těšit z  jejich hry. Pro-
to výtěžek z  akce bude plně věnován 
právě jim. Na  základě toho se zapojí 
jako dobrovolníci právě fanoušci klubu  

a pomůžou zorganizovat celý festival.
 Pro mimohokejové návštěvníky mů- 
že být lákadlem obsazení těch nejzná-
mějších českých interpretů. 7. května se 

totiž v  Budvar aréně představí kapely 
Kryštof, Wohnout, Vypsaná fixa, Sto zví-
řat a Michal Hrůza.
 Jedná se o první ročník tohoto festi-
valu a  společně s  fanoušky se události 
nemohou dočkat i  hokejisté. „Na  Mo-
torfest se moc těším, bude to příjemné 
zpestření a skvělý kulturní zážitek. Mám 
rád kapelu Kryštof, ale moje nejoblíbe-
nější písničky jsou od  kapely Wohnout 
Svaz českých bohémů a Nikdy nic neby-
lo od Sto zvířat,“ svěřil se brankář Ondřej 
Bláha.
 Vstupenky na  Motorfest jsou v  pro-
deji ve  fanshopu u  Budvar arény či 
v  Music Shopu na  náměstí Přemysla 
Otakara II., a tak jestli ještě nemáš svůj 
lístek, neváhej a běž si pro něj.

Dáša Šamanová

Vcházím do  kavárny a  zmateně vyn-
dávám mince. Přemýšlím, jak finsky 
poprosím o  jedno kafe. „Prosím, ať to 
neřeknu špatně, prosím...“ Nadšení z fin-
štiny, jazyka, který se vymyká všemu, co 
jsem kdy znala, mne přešlo hned po pří-
chodu na univerzitu, kde všichni mluví 
švédsky.  
 Hned za  mnou vchází desetiletý Fin 
a sebevědomě si objednává limču. Pak 
si nasazuje brýle a  začíná číst noviny. 
Jedny mu nestačí, po chvíli krade i novi-
ny z mého stolu. Vypadá jako zmenšeni-
na seriózního úředníka o polední pauze, 
až na to, že je mu přes deset. Co se to tu 
zase děje? Proč má v sobě víc samostat-
nosti než já sama?
 Stereotypy jsou všude okolo nás a je 
těžké se jim vyhnout, ať přijedeme 
kamkoliv. Já na ně moc nevěřím. I když 
chápu, že by život byl o dost jednodušší, 
kdyby se dalo všechno rozdělit do jed-
notlivých krabic. Všední detaily mi ale 
stejně vždycky připomenou, že jsem 
v jiné zemi. Když mi králík přeběhne přes 
cestu skoro ve středu města nebo když 
jdu do trafiky chytat wi-fi, kde postávám  

mezi lidmi, co hrají na  automatech. Ve  
stejné trafice si jiní kupují cigarety, které 
nemají šanci vidět před jejich koupí. Je 
to nelegální. Stejně tak jako prodávat 
alkohol po deváté v supermarketu. Je to 
tak správně?
 Zvedám se a  odcházím z  kavárny. 
Klučík mezitím hledá v peněžence, jestli 
si ještě něco dá. Já chvátám nazpátek 
na  autobus do  Turku. Míjím cyklisty, 
běžce a  pousmívám se nad tím, jak je 
každé finské město, co jsem viděla, úpl-
ně jiné. Každé má ale trh s rybami a sau-
ny.  Sauna je tu důležitá! Co se dá v zimě 
dělat bez sauny?!
 Já bych věděla. „Ale to by nešlo, navíc 
v  sauně se řeší problémy, o  kterých se 
normálně nemluví,“ namítá Finka. Ne-
budou to ale jenom sauny, pomyslím si, 
když míjím motající se Finy u hospod. Já 
naštěstí bydlím dál. A  z  tohohle šílen-
ství mne vždycky vytrhne cesta na kolej 
do  lesa, který voní po  borovicích, a  já 
můžu sledovat nebe, co se zbarvuje 
do  zelena, a  zkoušet, jestli náhodou 
dneska neuvidím polární záři.

Anna Kárníková 

Hokejový klub, který pořádá hudební festival? 
To tu ještě nebylo!

.....TAMPERE..... Studenti 
pomáhají dětské 
hematoonkologii

Ve  čtvrtek 5. května o  18 hodin 
v  kostele Sv. Rodiny se můžete 
zúčastnit už druhého ročníku Be-
nefice pro dětskou hematoonkolo-
gii českobudějovické nemocnice. 
Chceme podpořit nejenom dobrou 
věc, ale pokusit se zapojit i  okolí, 
například finanční podporou nebo 
darováním hraček pro děti. Na mi-
nulém koncertu se vybralo krás-
ných necelých devět tisíc korun.  
 Těšit se můžete na  hudební vy-
stoupení studentů nejenom z  Bis-
kupského gymnázia, ale i  z  ostat-
ních českobudějovických škol. 
Čekají vás jak sólová vystoupení, 
tak i ukázky několika studentských 
kapel. 
 Výtěžek akce předáme osobně 
na oddělení dětské hematoonkolo-
gie. 

Eva Pardancová

PRO DIVáKy: 
30. dubna od 17 hodin /
 Švestkový dvůr v Malovicích 
/ premiéra rodinného představení Kocour 
/ autoři a účinkující: Marek Menšík 
a Sláva Zubkov, produkce představení: Kredance

15. května / Riegrovy sady v Písku 
/ v rámci akce Cipískoviště a projektu Kredance 
2016 / Mirka Eliášová: Svět z papíru

27. května od 19.30 
/ Švestkový dvůr v Malovicích 
/ TANEC PRAHA 2016 v regionech 
/ Petra Tejnorová a kol.: Uhozené květinou

28. května od 10 do 12 hodin / studiová scéna 
Na Půdě / workshop pro děti s tanečníky polské 
skupiny Zawirovania

5. června od 21 hodin / CESTA Tábor / TANEC 
PRAHA 2016 v regionech / Spitfire Company: 
Animal Exitus

6. června od 21 hodin / nám. Přemysla Otakara II 
 / TANEC PRAHA 2016 v regionech 
/ Spitfire Company: Animal Exitus

9. června od 19.30 / studiová scéna Na Půdě 
/ veřejná work in progress prezentace polské 
taneční skupiny Zawirovania 

12. června od 17 hodin / budova Jihočeského 
divadla / interaktivní představení pro děti 
/ Barbora Látalová a kol.: Karneval zvířat

10. srpna od 19.30 / studiová scéna Na Půdě 
/ premiéra tanečního duetu Desire&Discipline 
/ autoři a účinkující: Matthew Rogers a Chris 
Leuenberger
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kresba: Aneta Brašničková

PIETA

Na ztichlém hřišti za vysokým plotem
seděla Maria s Kristem v náručí
vzpřímená, nehybná jak indiánský totem,
vymaněná ze světa područí.
Z rezavého sedátka pro sudí
shlížel Bůh Otec dolů zamyšleně.
Kéž srdce její moc se netrudí,
kéž najde se dost síly v této ženě.

Anna Gažiová

Rozpitváváš moji duši 
několika větama, 
bojím se, co ještě řekneš, 
když vím, co je za náma. 
Neumím se zase vzchopit, 
zase začít od znova, 
když pak řekneš jedno slovo, 
co se v tichu neschová. 
Svou mocí mě umrtvuješ, 
jako by sis v ní liboval, 
říkáš, že mě nemiluješ, 
žes mě nikdy nemiloval.

Natálie Hoffmannová

DĚDA BUDÍK

v domě u silnice bydlel děda Budík, jeho bába
a pes

děda Budík sbíral kola a všechno harampádí
 
jednou sem vynášel starý hadry po tátovi
do konťáku za kostelem
a on si je vzal
 
děda Budík nosil v zimě čepici s obrovskou bambulí,
kterou sem pak už nikdy neviděl
 
vždycky se vožral, pohádal s jeho bábou
a zmlátil psa
vlastně ho zmlátil vždycky,
když vylez ven
 
děda Budík mezi garážema choval kozy
když je snědli,
Triskáč říkal, že pak vždycky sežral i psa
 
jeho vnučka šlapala pro Němce
 
když sem tam přijel po roce,
byli děda Budík i jeho bába mrtví
 
vlastně ani nevim,
proč se mu říkalo Budík

Šimon Leitgeb

Někdo se možná zabil
v autě...

Krev vytekla,
jak z hroznu víno,
který jsme pili.

My to ale nebyli,
my koukali na měsíc
A namísto aut, sme měli koně...

Václav K.

Život je jako sen,
nebo noční můra?
Víš co?
Jdi ven, 
dej si víno,
popřípadě si půjč bůra,
když už nemáš peníze.
Protože i to se stává
a něco nám to dává.
Nějakou, takovou zkušenost.
Ale teď už jdi
a udělej si radost!
Tancuj, pij a zpívej.
Přejdi přes most
a na druhou stranu se dívej.
Se zájmem,
 a s úctou.
Proč?
Protože tak to má být.
Tak je to správně.
A pomůže ti to, 
i když už jsi na dně.
Proč?
Protože tak to má být.

Kristýna Haiklová

CO KDYŽ SOCHY MILUJÍ

Bez života bez hnutí
po léta i staletí
čekají

tesali je z kamene 
ve výklencích mlčí
kdo si za rok vzpomene
že by bylo lepší
nechat kámen kamenem

sochař sochá dál
bez svědomí a citu
není daný tvar
pozvání k životu?

kdo mi může jistě říct
že neznají lásku, hněv
není možná kámen víc
než kosti, kůže, krev? 

Jan Kučera

KAM ZMIZELA ZÁPADNÍ CIVILIZACE?

Jaktože se společnost změnila v jednotlivce? 
V sobce? 
Kam zmizela kultura starého Řecka či starého Říma?
Co se tak všeobecně stalo s lidma?
 Kam se podělo umění? 
Kde je v naší době?
Díky televizi v mediálním hrobě.
V hrobě kryto bulvárem a hnusem.
V hrobě leží, zničeno špatným vkusem.
Kdo je dnes nositelem krásy a umění?
Ti, jejichž umění se již dnes necení.
Ti, jenž za svou práci nejsou placení.
Ti, jejichž díla nevisí v galerii 
A ani v ní viset nemohou.
Díla, jenž vidíme na zdech.
Pod širou oblohou.
A jsem ochoten uznat,
Že občas nejsou legální, 
Však narozdíl od naší doby,
Jsou téměř normální.

                                                                               Jáchym Navara
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AlšovA jihočeská gAlerie 
- Wortnerův dům
U Černé věže 22
15. 4. – 26. 6. Adrenalin! Umění a sport 
v českém umění 20. století
15. 4. – 26. 6. Stíny života / Josef Bartuš-
ka a fotografická tvorba ze 30. a 40. let 
20. století
15. 4. – 26. 6. Pišišvorové / Fantaskní 
svět Aloise Boháče

dům umění
Náměstí Přemysl Otakata II. č. 38
24. 3. – 22. 4. Marte Marte – Appearing 
Sculptural
4. 5.  – 12. 6. Antonín Kratochvíl

měsíc ve dne
Nová ulice 3
16. 3. – 15. 4. České malířství dvacátého 
prvního století v deseti obrazech

kino kotvA
Lidická 2110
8. 4. – 20. 5. Kolymská silnice, silnice 
kostí
8. 4. – 20. 5. Republika Černobyl

gAlerie mAriánská
Pražská třída 1
18. 3. – 12. 6. Malířské trio
19. 2. – 31. 5. Odvrácená strana ráje
27. 11. – 28. 2. Archa naděje

living room
Hradební 13
29. 4. – 30. 6 . Výstava Jiřího Macouna – 
Zapomenutý slamák a jiné grafiky
19. 2. – 31. 5. Odvrácená strana ráje

Shakespeare400
Životní dílo. Čtyřsetletý odkaz. Jeden 
rok. Tak se prezentuje celoroční meziná-
rodní projekt na oslavu 400 let od úmrtí 
divadelního velikána. Ačkoliv si tento 
projekt může člověk vychutnat hlavně 
v britském prostředí, kde je akcí nespo-
čet, něco se dostalo i k nám.
 Podle Shakespearových děl vznika-
ly moderní adaptace už léta, ale i  to je 
jeden ze záměrů projektu – přiblížit díla 
stará přes čtyři sta let modernímu člově-
ku. A tak se do projektu zapojují známí 

autoři a  vytvářejí své adaptace podle 
Shakespeara. První z nich je už na světě 
a knihu Trhlina v čase si můžeme přečíst 
i  v  češtině. Jde o  dílo autorky Jeanette 
Wintersonové, která knihu napsala po-
dle hry Zimní pohádka. Příběh byl Win-
tersonové velmi blízký a  převyprávěla 
ho moderním jazykem. Podobná bu-
doucnost čeká i Macbetha v podání Jo 
Nesba nebo Zkrocení zlé ženy od Anne 
Tylerové.
 Vedle „nové“ literatury tu jsou ale 
i  představení. V  Českých Budějovicích 
určitě stálo za to se podívat na záznam 
z Hamleta z dílny divadla Barbican síd-
lícího v Londýně, v jehož hlavní roli za-
zářil Benedict Cumberbatch. Ale vidět 
divadlo naživo je vždy nejlepší, a  tak 
se vydejte do  Jihočeského divadla 
na  představení Shakespeare v  Holly-
woodu či Souborné dílo Shakespeara ve 
120 minutách. Oboje určitě stojí za to.
 Aneta Brašničková

Jak už nadpis nabádá, v  nadcházejících 
rozkvetlých týdnech se kinosály zaměří 
na  škálu žánrů sahající od  historie, přes 
biografie až po  fantazii. Termín ,,světla 
ramp” také nebyl vybrán náhodou, jeli-
kož prvním dílem ve filmovém hledáčku 
bude americký spotlight. Tento snímek, 
který přichází do  našich luhů a  hájů 
s  několikaměsíčním zpožděním, rozvířil 
v  Americe vody hned dvakrát. Poprvé 
při své listopadové světové premiéře 
a  podruhé, když byl nominován na  šest 
cen akademie, z  nichž dvě zlaté sošky 
Oscara získal, a  to za  nejlepší film a  nej-
lepší scénář. Jistě by se slušelo prozradit 
proč. Spotlight se totiž zabývá nezvykle 
choulostivým a závažným tématem. Spo-
tlightem je nazýván tým investigativních 
novinářů amerického listu The Boston 
Globe, který v silně konzervativních Spo-
jených státech rozplétá síť církevních 
hodnostářů, kteří zneužívají malé děti 
a  ke  svému zděšení postupně zjišťuje, 
do  jakých pater společnosti až dosahuje 
tutlání pedofilních skandálů.
 Zůstaňme ještě na moment u vážných 
námětů. Po  několika nepříliš výrazných 

letech se v  polovině dubna Emma Wat-
son bude snažit dokázat svou příslušnost 
mezi hereckou smetánku filmem kolo-
nie. Německé drama Kolonie režiséra 
Floriana Gallenbergera je inspirované 
skutečnými událostmi odehrávajícími se 
v  chilské kolonii Dignidad za  Pinocheto-
va režimu. Kolonii Dignidad založil a vedl 
bývalý nacistický lékař Paul Schäfer. V 70. 
letech, kdy z uzavřené kolonie utekli ně-
kteří z členů, se ukázalo, že v sektě dochá-
zelo k  mučení Pinochetových odpůrců 
a k sexuálnímu zneužívání dětí.
 Dojemné příběhy publikum vždy 
ocení, zvláště pak, pokud se u nich může 
občas pousmát a hlavním hrdinou je cíle-
vědomý a  sympatický chlapec, kterému 
všichni v  kině budou držet pěsti. O  čem 
je řeč? O  britském sportovním dramatu 
podle skutečné události s  názvem orel 
eddie. Příběh obyčejného britského klu-
ka, nijak atleticky nadaného, jehož snem 
je účast na Olympijských hrách. Kvůli své 
nešikovnosti postupně vyřazuje jednu 
disciplínu za  druhou, až nakonec uvidí 
svou budoucnost ve  skocích na  lyžích. 
Z  jednoduchého důvodu. Anglie nemá 

od  roku 1929 žádného jiného skoka-
na. Vydáváme se tak s  tímto chlapcem 
na jeho cestu za snem, který mu pomáhá 
splnit charismatický trenér. Toho ztvárnil 
Hugh Jackman.
 Následující výčet nových trháků bude 
spíše něčím, co nás od  reálných životů 

odpoutá a  popustí uzdu fantazii. Do  kin 
zanedlouho dorazí další díl marvelov-
ského blockbusteru X-men, tentokrát 
s  přídomkem Apokalypsa. Kalifornští 
producenti jsou všechno, jen ne držgre-
šle, tudíž se dají očekávat famozní výkony 
hlavně od  trojice hlavních protagonistů: 
Jamese McAvoye, Michaela Fassbendera 
a  Jennifer Lawrence. O  publikum se ale 
budou mutanti přetahovat s  kapitánem 
Amerikou ve  snímku captain America: 
občanská válka.
 Nejvýrazněji zářící hvězdy stříbrného 
plátna však k  sobě na  jaře nepřilákaly 
ani oskarové filmy, ani drahé blockbus-
tery, ale dobrodružná pohádka. Sprá-
vně, Alenka v  říši divů: Za  zrcadlem je 
oním největším lákadlem, co do  výčtu 
osobností světové scény. Šílený klobouč-
ník Johny Depp, Helena Bonham Carter, 
Anne Hathaway nebo Stephen Fry? Výběr 
mezi těmito stálicemi není nutný, v Alen-
ce se sešli všichni. To a navíc ještě slušný 
základ v podobě velmi podařeného prv-
ního dílu je lepší než pouze dobrý důvod 
navštívit magický svět, jak si ho skrze 
kameru vysnil režisér James Bobin.

Jan Lapáček

Světla ramp zaostří na jaře nejen na skutečné příběhy

Jihočeské divadlo letos přichází s  další 
premiérou, tentokrát s  inscenací „Shake-
speare v  Hollywoodu‘‘. Dramaturgický 
plán ansámblu totiž obsahuje i  sérii 
představení, jež zajímavým způsobem 
připomenou výročí 400 let od  úmrtí 
stradfordského dramatika (následovat 
bude například hra  „Shakespeare ve 120 
minutách‘‘).
 Ani s  jednou ze zmíněných her neměl 
anglický dramatik příliš co do činění. V pří-
padě ‚‘Shakespeara v Hollywoodu‘‘ se děj 
totiž odehrává ve 30. letech během natá-
čení filmu podle autorova díla Sen noci 
svatojánské. Zatímco režisér Max Reinhar-
dt, před nacisty schovaný v Americe, musí 
bojovat o  svoji uměleckou vizi v  nerov-
ném souboji se ziskuchtivými producenty 
(a  konzumním publikem), další jeho sta-
rost je obsazení hlavních rolí. Na tyto pos-
ty se nakonec dostanou překvapivě oživlé 
fiktivní postavy původního příběhu, tedy 
elfí král Oberon a jeho sluha Puk.
 I  přes značnou absurditu děje, napsal 

Ken Ludwing komedii s mnohými přesa-
hy, které jsou blízké právě umělcům. Není 
tedy divu, že režisérka Jana Kališová sáhla 
po této inscenaci již po druhé (poprvé ji 
nastudovala v  Divadle na  Vinohradech). 
Diváci se mohou zde těšit na  humorné 
situace ze starého fantaskního příběhu 
propojené se  striktní realitou Hollywoo-
du, čímž se až zázračně propojují dvě 
linie. I  když uvedení komedie zavání 
určitou sázkou na  jistou, možná že hra 
má vypovídat právě o  věčném souboji 
 „nepochopený umělec vs. zbytek světa‘‘.
 V hlavních rolí hrají/nehrají Viktor Limr 
(Oberon) a  Tomáš Havlínek (Puk) spolu 
s téměř celou jihočeskou činohrou. K do-
sažení věrohodnosti je na  jevišti co nej-
více účinkujících evokujících tudíž reálný 
filmový štáb. Sama jsem si vyzkoušela, 
jaké to je být hvězdou. Dělám totiž … 
kompars. Hollywoodský kompars. A  pak 
že k  filmovému pozlátku se dostanete 
pouze v Praze nebo v ‚‘El Ej‘‘. 

Kateřina Kuboušková

Shakespeare (nejen) v Hollywoodu

O tom, že skandinávská detektivní litera-
tura dosahuje světových parametrů, se 
není třeba bavit. Sever Evropy ale nabízí 
i jiné zajímavé žánry. Mezi ně patří i psy-
chologické romány. Očekáváte těžkou 
depresi? Očekáváte správně. Těšit se ale 
můžete na  mnohem víc. Jako příklad 
jsem vybral dva autory. Oba pocházejí 
z Norska a s každým z nich jsem zažil ne-
uvěřitelně silné literární zážitky. 
 Prvním z  nich je šestačtyřicetiletý Er-
lend Loe, který je českým čtenářům po-
měrně známý. Seznámit se s ním mohli 
díky knihám Naivní. Super.,Fakta o  Fin-
sku nebo Doppler. Nakladatelství Kni-
ha Zlín navíc nedávno zakoupilo práva 
na  knihy Náklaďáky Volvo a  Konec svě-
ta, jak ho známe. Rodák z  Trondheimu 
ve  svých dílech využívá prvky naivity, 
humoru a ironie. Zároveň osobitým způ-
sobem zesměšňuje norskou společnost. 
Naivní. Super. je jednoduchý román 
o  složitých věcech. Příběh pojednává 
o  hledání ztracených jistot, sama sebe, 
perspektivy a smyslu života. Hlavní hrdi-
na je mladý a osamělý muž, který se ztrá-
cí v dnešním světě plném zmatku a cha-
osu. Chybí mu pevný bod, něco, díky 
čemu najde ztracenou rovnováhu a ori-
entaci. S  tím vším se vypořádává velice 

zajímavými, svéráznými a  úsměvnými 
způsoby. Příběh o jistotách, citech, vzta-
zích, čase, seznamech, tlučení, přátelství, 
smyslu života a perspektivě. Přesně tohle 
je Naivní. Super.
 Kniha je jednoduše napsaná, což nás 
perfektně uvádí do  myšlení hlavního 
hrdiny, ale zároveň nás donutí zamyslet 
se nad složitějšími tématy. Ve  výsledku 
tvoří tento kontrast čtivou knihu, která 
navíc osloví i  svérázným humorem. Jen 
velice těžko se od  ní odtrhnete a  není 
problém ji za chvíli přečíst.
 Vysoká očekávání nezklamala ani 
druhá kniha s  názvem Doppler. Příběh 
vypráví o muži, který má rodinu, pěkný 
dům a obří přirození. Zdá se, že si víc ani 
nemůže přát. Vše ale změní jeho pád 
na  kole, po  kterém se Doppler rozhod-
ne odstěhovat do  lesů Nordmarka. Zde 
si postaví stan a naváže přátelství s mlá-
dětem losa. Doppler přemýšlí o hodno-
tách, o tom, po čem touží a o tom, co ho 
trápilo, ale teď je mu jedno. Čtenář tak 
pozoruje myšlenkové pochody hrdiny 
a společně s ním se vydá na cestu za hle-
dáním hodnot. 
 Kniha se snadno čte a  je příjemnou 
„jednohubkou“. Samotný námět zní 
dost absurdně, ale záleží na čtenáři, jak 

Dopplerův příběh přijme. Koneckonců 
sám Doppler tvrdí, že Norové jsou divní 
a vy mu klidně můžete dát za pravdu. Zá-
leží na vás. Rozhodně bych ale Dopple-
rovi dal šanci. Pokud vás zaujme, můžete 
se těšit na  druhý díl příběhu, který by 
u nás měl vyjít. 
 Vypadá jako víla z  dalekého severu 
Norska a  se stejnou lehkostí i  píše. Spi-
sovatelku Hanne Ørstavik, která pochází 
z dalekého kraje Finnmark, mohou čeští 
čtenáři poznat prostřednictvím tří knih 
Farářka, Láska a  Ve  skutečnosti. Láska 
vypráví příběh svobodné matky Vilmy 
a jejího syna Jona. Několikahodinový děj 
se odehrává v předvečer Jonových naro-
zenin, na které Vilma zapomněla a vyda-
la se do mrazivé noci hledat lásku. I Jon 
ale odchází z domu a my můžeme sledo-

vat jeden večer dvou blízkých a zároveň 
vzdálených bytostí. Tento krátký příběh 
vypráví o touze po lásce, ať už mateřské 
nebo partnerské. 
 Druhé dílo, Ve skutečnosti, také zachy-
cuje poměrně krátký příběh. Opět zde 
máme vztah rodiče k  dítěti, ale tento-
krát je popisován pouze ze strany mladé 
a  nábožensky založené studentky psy-
chologie Johany. Spisovatelka ji předsta-
vuje v  různých situacích a  sděluje nám, 
co se odehrává v hlavě mladé, dospíva-
jící dívky. Jde zde hlavně o  komunika-
ci s  okolím a  s  ní spojené uzavírání se 
do  sebe. Svým způsobem tento příběh 
také pojednává o lásce, avšak ne ve smy-
slu hledání, ale přijímaní a vyjádření. 
 Oba autoři překvapí velmi zajímavým 
a  specifickým stylem psaní i  samotný-
mi příběhy. Jsem si ale jistý, že to není 
literatura pro každého a  celkem bych 
pochopil, kdyby některým čtenářům ob-
čas „lezly postavy krkem“, čemuž jsem se 
sám, byť jen minimálně, nevyhnul ani já. 
I  přesto ale knihy stojí za  přečtení. Jed-
noduché příběhy komplikovaných by-
tostí zní jako zajímavá kombinace. 

Jakub Bartoš
Foto: filterfilmogtv.no

S FILMMAKERy SE ZASMěJE KAŽDý

Jak najít smysl života? Pomocí zatloukačky nebo přátelství s losem

V  sobotu 19. března jsem měla možnost 
zhlédnout divadelní představení Filmmake-
ři v Malém divadle. Šla jsem na něj s oprav-
du velkým očekáváním a neodcházela jsem 
zklamaná. ba naopak. Takhle jsem se v di-
vadle už dlouho nepobavila a  nezasmála. 
Těžko říct, čím přesně to bylo. Skvělé bylo 
snad všechno, námět, scéna, herci, hudba 
a zvukové efekty, kontakt s publikem. a vý-
sledný efekt? Ten byl zkrátka pohádkový.
 Představení mělo premiéru v symbolické 
datum, a to 27. března, což je Světový den 
divadla. Premiéra proběhla již v  loňském 
roce, jelikož ale představení sklidilo obrov-
ský úspěch, můžeme se na něj zajít podívat 
do divadla i letos. režisérem této inscenace 
je Jan Lesák, který se zaměřil na mladé lidi, 
jakožto na cílové publikum. Hra má opravdu 
všechny předpoklady, aby mladého diváka 
zaujala, a dokonce víc než to. Je to podíva-
ná, která nadchne i generaci starší. Jednak 
kvůli celkovému zpracování, ale hlavně 
také proto, že si diváci mohou zavzpomínat 
na filmové žánry z dob jejich mládí. 
 celé představení se totiž skládá z jednot-
livých scének, ve  kterých herci vždy před-
stavují jeden filmový žánr. Jedná se o prů-
řez dějinami filmu napříč 20. stoletím až 
po současnost. celkem se můžeme těšit ze 
šesti příběhů, přičemž každý z nich je úplně 
jiný, ale přesto vlastně v  něčem podobný. 
Ve  všech šesti scénkách se totiž objevuje 
jedno téma, ale i  další stejné motivy, jako 
například postava vyzáblého číšníka. Ten 
se zjevuje na scéně i v situacích, kdy by nás 
to ale vůbec nenapadlo. O to je však tento 
prvek působivější.
 Jako první je nám představen němý čer-
nobílý film, dále navazuje horor, poté wes-
tern, válečný film, telenovela a nakonec no-

vodobé sci–fi. Přechody mezi jednotlivými 
scénkami jsou tvořeny tzv. analýzou názoru 
publika, kdy se před diváky na plátně pro-
mítá, jak byli s daným příběhem spokojeni, 
a  jaká klíčová slova po  zhlédnutí onoho 
konkrétního žánru nyní vyhledávají. napří-
klad po relativně klidném černobílém filmu 
se na plátně zobrazila slova jako: krev, mo-
torová pila, krev a  vnitřnosti. alespoň měl 
člověk pár vteřin na  to, aby se psychicky 
připravil na  to, co přijde. U  hororu to bylo 
rozhodně potřeba.
 Mně osobně se líbilo představení úplně 
celé. asi nejvíce mě však uchvátily zvukové 
efekty, o kterých se nedá říct nic jiného, než 
že byly geniální. Veškeré zvuky obstarával 
totiž jeden z herců, který seděl na kraji je-
viště. Ten nejenže hrál krásně na  kytaru, 
ale pomocí všemožných pomůcek dokázal 
naprosto realisticky vyloudit například 
zvuk motorové pily či  hlasitý klapot pod-
patků. Jelikož ho publikum mohlo během 
jeho práce celou dobu pozorovat, bylo to, 
jakoby se v  divadelní hře odehrával ještě 
jeden další, menší příběh. Párkrát jsem se 
dokonce během představení přistihla, že 
místo hlavní scény upírám svůj zrak právě 
směrem ke zvukovému pultíku. Tak mi teď 
už nezbývá než doufat, že mi v  nějakém 
z těchto „nepozorných“ okamžiků neuniklo 
něco důležitého, o co bych se s vámi mohla 
podělit. To by mě totiž opravdu mrzelo.
 Myslím si, že návštěvu Malého divadla by 
měl zvážit každý. Věřte mi, že i když nejste 
fanoušci všech výše zmíněných žánrů, ani 
milovníci historie filmu, vůbec to nevadí. 
Hra Filmmakeři vás s největší pravděpodob-
ností nadchne i tak.

Kristýna Haiklová / Foto: jihoceskedivadlo.cz
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FILMOVÉ OZVĚNY
Letos v březnu se v Praze konal již 23. me- 
zinárodní filmový festival Febiofest. Fes-
tival naplněný filmy, filmovými hvězda-
mi a soutěžemi po svém ukončení putu-
je do dalších měst v  rámci regionálních 
ozvěn. A tak jsme se i v českobudějovic-
kém Cinestaru mohli těšit celkem z  de-
seti festivalových filmů. A že bylo na co 
se dívat! Mezi festivalové filmy se zařadil 
i nový film režiséra Todda Haynese Carol. 
Padesátá léta minulého století, New 
York. Mladá Therese Belivetová (Rooney-
Mara) je velmi plachá a tichá dívka, která 
ráda fotografuje. V  obchodním domě, 
kde pracuje, se seznámí s Carol, která zde 
hledá dárek k Vánocům pro svou čtyřle-
tou dceru. Filmové drama podle knižní 
předlohy zachycuje milostný vztah těch-
to dvou žen, který je společensky nepři-
jatelný a postavený mimo zákon.
 Carol (Cate Blanchett) je elegantní 
a dobře situovaná dáma. Přesto, že s The-
rese v obchodním domě nenaváže příliš 
dlouhý rozhovor, vyvine se mezi nimi 
vzájemná náklonnost. Náhodné setkání 
se brzy stane osudovým, když Carol po-
zve Therese na oběd. Na rozdíl od Carol 
jsou pro Therese tyto nové pocity zcela 
neznámé. 
 Harge (Kyle Chandler), manžel Carol, 
se kterým se právě rozvádí, se rozhodne, 
že jejich dceru Rindy bude na  Vánoce 
mít u  sebe. Carol s  tím nemůže nic dě-
lat, a aby se vyhnula samotě o Vánocích, 
a  také aby unikla před realitou, se roz-
hodne vyjet na  výlet. Na  svůj roadtrip 
pozve Therese, která souhlasí a spolu se 
vydají do Chicaga. 
 Therese vedle Carol přímo rozkvétá 
a rozvíjí se. Začíná víc fotografovat a pře-

mýšlí nad kariérou fotografky. Pro obě se 
ale vše komplikuje, když zjistí, že Harge 
na  ně nasadil odposlech, aby dosvědčil 
„nemorální chování“ své ženy a  náro-
koval si péči o Rindy. Carol tedy přeruší 
veškeré styky s  Therese, aby se mohla 
vídat se svou dcerou. Therese pokraču-
je ve své nové kariérní cestě, fotografo-
vání, a  stává se velmi úspěšnou. Když ji 
Carol po dlouhé odmlce pozve na večeři 
a požádá ji, aby se přestěhovala do jejího 
nového bytu, Therese nejdříve odmítne 
a  odejde od  Carol pryč. Brzy si to však 
rozmyslí a za Carol se vrátí.
 Ač jde o  romantický film, není plný 
romantických dramat a výlevů. Naopak, 
popisuje intenzivní pocity zobrazené 
spíše platonicky. Dojem podtrhuje hud-
ba Cartera Burwella, barevnost filmu, 
mírně zrnitý obraz, ale také výborné he-
recké výkony.
 Knižní předlohu „Cena soli“ napsala 
spisovatelka Patricia Higsmithová v  pa-
desátých letech pod pseudonymem 
Claire Morgan. Patricia Higsmithová byla 
sama zamilovaná do mnoha žen. V době, 
kdy napsala Cenu soli, byla již proslavená 
svou první knihou Strangers on a  train, 
kterou do  filmu přepracoval Alfred Hit-
chcock.
 Aneta Brašničková

Velvyslanec Španělského království 
Pedro CALVO-SOTELO IBÁÑEZ-MARTÍN 
navštívil Biskupské gymnázium J. N. Ne-
umanna. 
 Na  úvod své českobudějovické ná-
vštěvy zavítal velvyslanec do  domini-
kánského kláštera, pak se už přesunul 
na Biskupské gymnázium. Po programu 
ve  Studentském kostele, kde sbor stu-
dentů zazpíval pod vedením španělské 
lektorky několik tradičních španělských 
písní, a setkání s vedením školy vystou-
pil s  přednáškou na  téma španělských 
spisovatelů Cervantese a Cely. 
 „Je důležité si tyto dva význačné au-
tory připomínat nejen proto, že jeden 
z  nich letos slaví čtyřsté výročí smrti 
a ten druhý sté výročí narození, ale pře-
devším proto, že tvorba obou autorů 
značně poznamenala vývoj španělské 
literatury,“ uvedl španělský velvyslanec 
na úvod svého vystoupení.

 Návštěva velvyslance byla součástí 
Dnů španělské kultury.  „Cílem tohoto 
projektu je rozšířit povědomí o  španěl-
ské kultuře prostřednictvím práce lek-

torů,“ vysvětluje David Andrés Castillo, 
organizátor projektu a lektor na Biskup-
ském gymnáziu.

Vít Zavázal / Foto: David Andrés Castillo

Dana Jakešová, vyučující německého 
diplomu na  Biskupském gymnáziu, se 
v  minulém pololetí v  rámci svého celo-
životního vzdělávání zúčastnila stipen-
dia na  gymnáziu Käthe-Kollwitz-Schule 
v Hannoveru. Toto stipendium je určeno 
vyučujícím DSD (Deutsches Sprachdi-
plom). Celosvětová organizace posky-
tující tento jazykový diplom zprostřed-
kovává řadu stipendijních pobytů. Je to 
výhodné nejen pro učitele, ale také pro 
nás, studenty. S jistou nadsázkou kromě 
volna, které máme v  době, kdy je vyu-
čující na stáži, přenáší po svém návratu 
spoustu nových poznatků i na nás. 
 V neposlední řadě nám umožňuje na-
hlédnout i do systému německého škol-
ství. To se od  toho českého významně 
liší, největší rozdíly jsou ve způsobu výu-
ky. U nás je učení se nazpaměť něco běž-
ného, setkáváme se s tím pořád, ovšem 
v  Německu je tento způsob zástupný. 
Jejich běžná zkouška se skládá z  úplně 
stejného složení jako DSD II. – studenti 
píšou písemnou zkoušku a  potom pre-
zentují jedno určité téma. Jejich výuka 
se zakládá na  argumentování a  vyhle-
dávání informací. Jsou zvyklí na debaty, 
zpracovávají opravdu rozsáhlá témata 

a  jejich vyjadřování je mnohem zralejší 
než u  Čechů. Když už ale dojde na  ne-
zbytné biflování slovíček, nemají v  tom 
takovou praxi jako my.
 Dana Jakešová hostovala v řadě učeb-
ních předmětů, ale nejvíc zajímavý byl 
určitě dějepis. Do  svého učebního plá-
nu totiž zařadila česko-německé vztahy 
od  roku 1918 až do  současnosti.  Toto 

období je pro nás, ale i pro Němce, velmi 
bolestivé a  myslím si, že spoustu z  nás 
zajímá, jak to vidí naši němečtí vrstevníci 
a jakým stylem se toto téma vyučují. Vý-
sledek je rozhodně zajímavý. 
 „Ze začátku jsem se toho obávala, 
měla strach také z toho, aby mi studenti 
dostatečně rozuměli. Výsledek byl však 
dobrý, s jazykem neměli studenti žádný 
problém, a pokud šlo o historické vztahy 
k naší zemi, tak ani zde se žádný problém 
neobjevil. Studenti měli skutečně objek-
tivní pohled, byli vůči svému národu vel-
mi kritičtí a dobře se s tím vyrovnávají,“ 
komentovala výuku Dana Jakešová a do-
dala: „Myslím si, že je to výsledek práce 
jejich učitele, jehož styl učení byl v sou-
ladu s Havlovým myšlením. Každopádně 
byli opravdu velmi kritičtí, což může být 
i pro nás inspirativní.“
 Na otázku, co by chtěla Dana Jakešová 
přenést k nám, jsem dostala krásnou od-
pověď: „Chtěla bych, aby se naši studenti 
mohli učit méně zpaměti, aby mohli více 
logicky uvažovat a  argumentovat a  to 
už od  základní školy. Prostě propojit to 
dobré z  českého i  německého školství.“ 
Tak se toho třeba jednou dočkáme...

Leona Hájková

V  pondělí 21. 3. do  naší školy zavítali 
studenti z  Francie, z  partnerské školy 
v Lorientu. V ten samý den jsme zjistili, 
že na  naší škole pomalu ale jistě vypu-
ká epidemie příušnic. Pro nezasvěcené, 
tato nemoc se přenáší kapénkovou in-
fekcí a doba, kdy už je člověk nakažlivý, 
ale nemoc se na něm ještě neprojevuje, 
trvá zhruba dva týdny. To jen tak mimo-
chodem.
  Delegace do školy dorazila okolo po-
ledne. To už pro ně byl připraven slav-
nostní oběd ve sborovně, s pizzou a také 
se spoustou typicky českých specialit. 
Jakou jsou například příušnice. Haha. 
Když se nás nacpalo celkem asi pade-
sát do  naší sborovny a  hody vypukly 
v plném proudu, začalo být v místnosti 
poněkud vydýcháno. Francouzi vypa-
dali přesto spokojeně, což je rozhodně 
pozitivní. Když jsem však pozorovala, že 
to, která sklenička je čistá, a která už po-
užitá, je příliš nezajímá, říkala jsem si, že 

jim ta spokojenost možná už příliš dlou-
ho nevydrží. Inu, to se ještě uvidí.
 Po  obědě následovalo promítání 
filmu Pelíšky s  francouzskými titulky. 
Paní profesorka vybrala zrovna tento 
film proto, že se Francouzi údajně velmi 
zajímají o  komunismus a  zajímalo by 
je, jaké to za  této éry bylo v  naší zemi. 
Po filmu byla ještě naplánovaná diskuze, 
kdy se nás měli francouzští studenti ptát 
na  věci, které je během filmu napadly.  
Překvapivě je dotazy nenapadly žádné, 
snad kromě toho, kde by si mohli nabít 
iPhone. Bylo mi to líto, hlavně kvůli paní 
profesorce, která se na diskuzi těšila, ale 
co se dalo dělat. Třeba se přesto našli 
alespoň nějací francouzští jedinci, které 
film zaujal.
 V úterý jsme si připravili pro návštěv-
níky prohlídku našeho města s  fran-
couzským výkladem. Znuděnější pohle-
dy jsem v  obličejích lidí hodně dlouho 
neviděla. A  doufám, že je jen tak zase 

neuvidím. V podstatě to byla prohlídka 
pro francouzské profesory, které to po-
dle mě opravdu zajímalo. I  přes očivid-
ný nezájem žáků bych závěr z této akce 
udělala veskrze pozitivní, a to proto, že 
naší paní profesorce se akce líbila. Vzná-
šela se okolo nás, jako na obláčku se za-
sněným pohledem a vypadala naprosto 
a  úplně šťastná. A  za  to jsme byli moc 
rádi.
 Celý pobyt jsme s Francouzi zakončili 
ve středu v podvečer na bowlingu. Akce 
to byla opět zajímavá. Ačkoliv jsme měli 
začínat v pět, tak až ve čtvrt na šest při-
bíhala k bowlingu naše paní profesorka 
a  křičela, že se omlouvá, že jde pozdě, 
a  kde že jsou ti Francouzi. Když zjistila, 
že nikdo z nás nemá tušení, řekla, že je 
máme jít hledat okolo Mercury, proto-
že ona si doma zapomněla nabít tele-
fon a ona jediná s nimi byla přes mobil 
v kontaktu. Sranda. Po  tom, co jsme se 
s  delegací konečně našli, trvalo dalších 
asi čtyřicet minut, než jsme začali hrát. 
Francouzky tam pobíhaly a  okukovaly 
české chlapce, zatímco jejich paní pro-
fesorka se marně snažila utvořit pět co 
nejlépe namíchaných týmů, což se jí 
moc nedařilo. Ve čtvrt na sedm jsme ko-
nečně začali hrát. Bravo! Po  dvou skle-
ničkách bílého vína, či dvou sklenicích 
točeného budvaru nám to bylo všem už 
tak nějak volné.
 Nakonec jsme si s  Francouzi řekli 
dojemné ‘‘Au revoir‘‘ a  šli jsme si každý 
po svých. O pár slovíček bohatší a o pár 
iluzí chudší. A tak to nejspíš má být.

Hristýna Kaiklová
Foto: Dita Horelitzová

Iggy Pop stál u  vzniku punku. Se svými 
The Stooges v sedmdesátých letech ur-
čil, jakým směrem by se divoká rebelující 
mládež měla ubírat, a dal vzniknout pev-
nému základu dnes již zprofanovaného 
a  klimbajícího žánru. Poté, co se The 
Stooges rozpadli, nastartoval svou ne-
méně úspěšnou sólovou dráhu, během 
níž natočil množství výborných, ale i ně-
kolik slabších, desek a  složil mnoho le-
gendárních hitů. Iggy si jednoduše vždy 
dělal to, co chtěl, a nenechal se ovlivnit 
dobovými hudebními trendy.
 Další etapou v životě tohoto hudební-
ka byl nedávný comeback The Stooges. 
Během něho vydala kapela desky „The 
Weirdness“ a „Ready To Die“, ale oběma 
už něco chybělo. Novinka „Post Pop De-
pression“ však zachycuje Iggyho Popa 
zase v  úplně jiném světle. Nahrávka je 
daleko intimnější, ale zvukově ohromně 
bohatá, silná a působivá. Nejvíce asi při-
pomíná období, kdy Pop stvořil skvělé 
sólovky „The Idiot“ a „LustFor Life“ pod 
vedením svého přítele Davida Bowieho.
 Album sice obsahuje pouze devět 
písní, ale každá z nich snese nejpřísněj-
ší kritéria. Všechny jsou skvělé, výborné, 
neskutečné a mohl bych se svými super-
lativy pokračovat. Nejsou prvoplánově 

chytlavé, ani naopak samolibě intelek-
tuální. Jsou půvabné, na Iggyho Popa až 
překvapivě citlivé a osobní.
 Na  desce vystupují hvězdy rockové 
scény jako Josh Homme, Dean Fertita či 
Matt Helders. A na výsledku je jejich pří-
tomnost více než znatelná. Špičkoví hrá-
či nefigurují v  bookletu jen kvůli svým 
jménům, ale zejména pro to, co umí. 
Při pečlivějším poslechu budete prav-
děpodobně nuceni ocenit to množství 
instrumentálních detailů a  zvukových 
pochoutek, které jsou snad neoposlou-
chatelné.
 Sedmnácté sólové album „Post Pop 
Depression“ je, jak název napovídá, spíš 
ponuré - texty jsou zaměřeny na temněj-
ší témata a nechybí v nich ani smrt, ani 
nespokojenost se současným světem. 
Nejvíce z  písní vyčnívá výborná závě-
rečná pecka „Paraguay“, kde Pop roz-
poutává boj proti celému lidstvu. Kromě 
textu však zaujme úžasný umělcův vokál 
s osobitou barvou, ale i melodií hlasu.
 Nemá ale sebemenší smysl vyvyšovat 
některé písně nad jinými. Díky pečlivé-
mu výběru Hommea a Popa vznikla na-
hrávka, která nemá jedinou zbytečnou 
vteřinu. Na „Post Pop Depression“ není 
moment, kdy by si posluchač neuvě-
domoval, jak silné dílo právě poslou-
chá - album, je kombinací přirozené 
skladatelské geniality svých tvůrců, ale 
i  technické instrumentální a  zvukové 
preciznosti.  Není to deska o singlech ani 
o hitech. Spíše by měla být poslouchána 
jako celek a  na „jeden zátah“. Pocit, že 
jste si právě poslechli pravděpodobně 
to nejlepší, co rocková hudba nabízí, ale 
rozhodně není k zahození. 

Jan Jakovljevič

Non sunt maxime - my jsme nejlepší!
Non sunt maxime je blog 
tvořený studenty  Gym-
názia J. V. Jirsíka a to bez 
dalšího zásahu profeso-
rů. Chtěli jsme vytvořit 
prostor, kde se můžeme 
všichni potkávat, vyjad-
řovat, a  třeba i  bavit na-
příč všemi ročníky. Místo, 
kde budeme hodnotit 
uplynulé a  propagovat 
plánované akce takzvaně ,,bez obalu“.
Oficiální stránky školy jsou pro širokou ve-
řejnost, tenhle blog je pro nás - studenty! 
Pro ty, kteří ví, co se ve škole děje, co se 
řeší, co letí… (momentálně tam tedy lítá 

spousta virů příuš-
nic, ale můžeme vás 
ujistit, že náš web 
je naprosto sterilní 
a  chytíte tam nanej-
výš trojského koně)
Nejde o  deník, tý-
deník ani měsíčník, 
jednoduše se tam 
budou objevovat pří-

spěvky, které se právě 
naskytnou… Pokud máte i vy ,,v šuplíku“ 
nějakou literární perlu, o  kterou byste se 
chtěli podělit, neváhejte a  zašlete nám ji 
na nonsuntmaxime@gmail.com. 

Kateřina Krobová

Španělský velvyslanec přednášel o Cervantesovi

NĚMCI SE MÉNĚ BIFLUJÍ A VÍCE DEBATUJÍ

Přijeli Francouzi

Post Pop Depression? Iggy Pop opět vládne rockové scéně



šéfredaktor:
Jakub Bartoš 

zástupce šéfredaktora: 
Jan Jakovljevič

redaktoři: 
Aneta Brašničková, 

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

Ženíšek, Natali Hoffmannová, 
Dáša Šamanová, Anna Tušlová, 

Dan Podroužek,  Kateřina Kuboušková, 
Leona Hájková, Jan Lapáček, Sára Nikola 

Lučanová, Roman Jordán, Kristýna 
Mrázová a Ruda Hansa

grafické prvky: 
Tereza Müllerová 

poradci: 
Martin Volný, Dana Šimečková,

Milan Brabec, Petr Kuthan

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 

Roztomilá Fredérique z  Montrealu, stu-
dentka něco přes dvacet, Christophe 
z Toulouse, co zrovna ten den slavil 30. 
narozeniny. Zastavili se na pivo a zůstali 
celý večer, jak to tak bývá.
 Ohledně toho piva jsme jim obligát-
ně vysvětlili, že vztah mezi americkým 
„Badvajzrem“ a  naším Budvarem je dí-
lem pouhé nešťastné náhody, když si 
jakýsi Američan kdysi z marketingových 
důvodů pro propagaci svého piva vybral 
jméno zrovna našeho města. 
Nepadlo ani slovo o uprchlících. Snad je 
to tím, že oba pocházejí ze zemí, kde je 
obvyklé na ulici potkávat lidi jiné barvy 
pleti i víry. Což u nás není, proto jsme asi 
tak trochu hysterky.
 Zato o  Rusku jsme toho namluvili 
spoustu. Že je to pořád Evil empire (jak 
pravil Reagan), to věděli sami ze zpráv 
(protože se v  jejich zemích zjevně tolik 
nečte Aeronet). Jen že jsme nebyli pří-
mou součástí ruského impéria, ale „jen“ 
jeho poválečnou kolonií, a  že kulturně 
máme blíže spíše k  Němcům („máme 
rádi Ordnung jako oni, jen si ho nějak ne-
umíme zařídit“), to jsme museli rozebrat 
podrobněji.

Ale ze všeho nejvíce se mi líbilo, co říkali 
oni. 
 Že se jim tu strašně líbí. Že je to tu 
strašně hezké. Uklizené a  klidné. Tako-
vé „civilized“. Že lidi jsou hrozně vstřícní 
a  ohleduplní. Tentokrát už jsem se udr-
žel. Ještě před pěti lety, když mi něco po-
dobného vykládal litevský kamarád Ma-
relis, jsem málem při podobné pochvale 
vyprsknul pivo. 
 Jenže teď už jsem jenom poslouchal. 
Nezpochybňoval. Ironicky neshazoval. 
Najednou bylo hrozně fajn říci: „Díky. To 
jsme rádi, že se vám tu u nás líbí.“ Protože 
to tak vlastně je. 
 Jasně, že tu všechno není dokonalé 
(kde je?). Ale žijeme v  pěkné zemi a  je 
fajn tu žít. Patříme k nejbohatší čtvrtině 
světa, máme kde bydlet, jídlo a  teplou 
vodu každý den, domy jsou opravené, 
ulice uklizené, obchody plné zboží, mů-
žeme si v  zásadě dělat, co chceme, ne-
musíme se bát, že si pro nás přijde tajná 
policie nebo nějaká bojůvka, nepadají 
na  nás rakety a  při všem odporu vůči 
některým představitelům našeho státu 
– Putinové to nejsou a pořád je ještě mů-
žeme vyměnit. Fakt si žijeme dobře. Teď 
jen si to udržet.
 Jestlipak ono to nevalné mínění 
o  Česku nevyvěrá především z  nás sa-
mých, z  naší národní povahy? Nemáme 
to v sobě zakódováno až příliš hluboko? 
To jsme opravdu až takové smějící se 
bestie, že humor, zlehčování a  sarkas-
mus nepoužíváme jen, když potřebuje-
me přežít, ale jaksi s nadmírou i tam, kde 
to opravdu nutné není? Copak si neváží-
me ani sebe?
 „Díky, Fréderique a Christophe. Jsem 
rád, že se vám tu u nás líbilo.“ 

Milan Brabec

Vedneměsíčník 
vychází za podpory: 

literární kavárny

měsíc ve dne
literární kavárna

a Biskupského gymnázia.
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Každý z nás bere dění na východě jinak. 
Jsou tu tací, kteří se tváří, že se jich netýká. 
Je to daleko… Jiní nadšeně vítají čínskou 
hlavu státu, mávají a vyvěšují červenožlu-
té vlajky a  těší se na  budoucí investice. 
Pak jsou tu ale i  ti, kteří naopak mávají 
vlajkami tibetskými. Organizují protestní 
akce a sbírají podpisy pod petice upozor-
ňující na porušování lidských práv. 
 Posledně jmenovaní uspořádali na La-
nnově třídě sbírání podpisů a věšení 143 
praporků, na  které kolemjdoucí mohli 
psát své vzkazy a  přání nejen Tibeťa-
nům, ale i dalším utlačovaným menšinám 
v Číně. 
„Praporky, kterých je právě 143, jsou 
vzpomínkou na tibetské mnichy, kteří se 
v  roce 2009 upálili,“ objasňuje Iva Tranti-
nová, členka budějovické skupiny Amne-
sty International.
Amnesty International je mezinárodní 
nevládní organizace, která se snaží o mo-
nitorování a zlepšování stavu dodržování 
lidských práv po  celém světě. „Za  celou 
dobu své existence se Amnesty Internati-
onal podařilo osvobodit několik tisíc ne-
vinně vězněných, jedenáct z nich se stalo 
prezidenty,“ vysvětluje Iva Trantinová. 
Podpisy pod petici pomáhali aktivistům 
sbírat i  studenti Biskupského gymnázia. 
„Dnes máme k  podpisu dvě petice. Obě 

žádají propuštění dvou Tibeťanů,“ přibli-
žuje jedna z dobrovolnic a dodává: „Jed-
ním z  nich je blogger  Drukla, který vy-
jádřil svůj názor na svém blogu. Druhým 
z nich je tibetský mnich Dawa, proti které-
mu nebyla vznešena žádná obvinění. Oba 
jsou vězněni neznámo kde.“ 
Celý českobudějovický Den pro Tibet 
vyvrcholil na  náměstí Přemysla Otakara 
II., kde účastníci společně natáhli provaz 
s  praporky a  zapálili 143 svíček a  ještě 
na závěr znovu připomněli památku upá-
lených mnichů. 
Chtělo by se říct: povedená akce. Nebýt 
nechtěného zájmu městské policie, která 
neváhala aktivisty kontrolovat hned dva-
krát. Ale po tom, co jsme viděli v Praze při 
návštěvě čínského prezidenta, to byl pře-
ci jen slabý odvar… 

Sára Nikola Lučanová 
Foto: Martin Volný

Odlehčená, ale informačně velmi bohatá. 
Tak by se dala jednoduše charakterizovat 
přednáška známého českého publicisty 
Alexandra Mitrofanova o  ruské propa-
gandě, která se uskutečnila ve středu 16. 
března v aule Jihočeské univerzity.
 Hned po  úvodním přivítání ze strany 
rektora Libora Grubhoffera uvedl Mitro-
fanov pojem „ruská propaganda“ na pra-
vou míru. Podle něj se spíše jedná o pro-
pagandu kremelskou. „Označení ruská 
propaganda je zavádějící. Vyznívá to, jako 
by tu propagandu dělali všichni Rusové. 
Vždyť ruská je také skvělá literatura či 
hudba,“ vysvětlil.
 Podle Mitrofanova je kremelská pro-
paganda přítomná nejen na  mnohých 
alternativních webech, ale všude kolem 
nás. „Lidé nemusí ani o těch webech vě-
dět. Stačí, že existuje prezident republiky 
a  jeho předchůdce, kteří do  této propa-
gandy bezpochyby patří,“ uvedl a dodal, 
že neví, jestli to dělají záměrně, ale že 
jejich činnost přímo do kremelské propa-
gandy zapadá.
 V  průběhu přednášky neopomněl 
publicista proces s  Naďou Savčenkovou, 
který se odehrává (v době přednášky ješ-
tě nebyla odsouzena na 22 let) v ruském 
Doněcku. „Tento vykonstruovaný proces 
je podobný tomu s  Miladou Horákovou. 
Také je zde souzena žena za něco, co prav-
děpodobně neudělala,“ popsal a doplnil, 
že Savčenkové přišel do vazby dopis, aby 
ukončila suchou hladovku. Autorem měl 
být ukrajinský prezident Porošenko. „Ten 
dopis byl ale falzum. Byl to pouhý výplod 
dvou ruských prankerů, kteří se k  tomu 
později přiznali,“ řekl.
 Zmíněna byla i provokace Ruské fede-
race v Německu, kdy si ruské tajné služby 
vymyslely případ ruského děvčete, které 
měli údajně celou noc znásilňovat arabští 
migranti. Nakonec se však ukázalo, že si 

dívka všechno vymyslela, ale i  přesto se 
v médiích spustila obrovská vlna informa-
cí o  tomto fiktivním případu. A  v  nepo-
slední řadě si na  Německu vyléval zlost 
i  ruský ministr zahraničí Lavrov. „Když už 
si Rusko podmanilo země Višegrádu, tak 
se cítí natolik silné, aby si trouflo i na tako-
vou velmoc, jakou Německo bezpochyby 
je,“ poznamenal.
 Mitrofanov nezapomněl ani na  to-
várny trollů, které se v  Rusku hromadně 
rozmáhají. „Líbila se mi studie anglického 
deníku The Guardian, kde vyhledávali tro-
lly útočící na  jejich sítě. Jejich angličtina 
nebyla prý příliš valná,“ pokračoval.
 Sám publicista řekl, že nepochopil, jak 
je možné, že i po více než pětadvaceti le-
tech od revoluce, jsou v naší společnosti 
lidé, kteří tak tíhnou k  totalitním pořád-
kům a věří všemu, co přichází z východu. 
Následně naší společnost přirovnal ke ky-
selině, do níž stačí vhodit sodu, a ona za-
čne okamžitě a bouřlivě reagovat.
 V závěru začal publicista uvádět jed-
notlivé propagandistické činy. Nezapo-
mněl zmínit proces s Lechem Walesou, 

Michailem Gorbačovem jakožto rozklada-
detelem SSSR, podle Putina, toho nejlep-
šího, co svět potkalo. Mluvil i o příkladech 
v České republice, a to ať už na Hradě či 
ve sněmovně nebo na místní úrovni.
 Přednášku sledovala zcela zaplněná 
posluchárna Jihočeské univerzity, která 
odměnila publicistův výkon dlouhým 
a  hlasitým potleskem. Sám novinář měl 
z  účasti a  průběhu přednášky radost. 
„Účast mě potěšila velice. I to, že většina 
diskusních vstupů byla od  mladých lidí. 
A  také to, že reakce, která prakticky do-
ložila teoretickou část přednášky o  dob-
rovolných obětech propagandy, nepřišla 
od mladého člověka,“ vysvětlil.
 Mitrofanov si myslí, že neexistuje ně-
jaká obecně platná rada, jak se s kremel-
skou propagandou vypořádat. „Recept 
není. Hodně se zajímat o věci, číst původ-
ní zdroje a  zbavit se iluzí o  tom, že svět 
je primárně pozitivní místo k životu. Což, 
chápu, je v  mládí psychologicky téměř 
nemožné,“ uzavřel.

Jan Jakovljevič
Foto: Jihočeská univerzita

Je to těžká zkouška, jakou si Evropa nyní 
prochází. Nejprve Paříž, poté Brusel a vy-
hlídky ani zdaleka nejsou pozitivní, mini-
málně co se bezpečnostního rizika týče. 
Není to však zkouška pouze ve  smyslu 
bezpečnosti a boje s islámským extremis-
mem, nýbrž také zkouška pro každého 
z nás, ve které jde o to, zdali po takových 
hrůzných událostech, k  jakým došlo na-
posledy v  Bruselu, myšlenkově odoláme 
a  zachováme si schopnost racionálního 
uvažování či zda se necháme ovládnout 
emocemi a strachem, pod jejichž vlivem 
začneme naslouchat populistům a  de-
magogům nejrůznějšího typu. Ti právě 
těm, kteří zakolísají, nabízejí „silnou ruku“, 
která nás provede rozbouřenými vodami 
současné krize. Z  historie je nám známo 
mnoho případů, jak to dopadá, když je 
důvěra vložena do nesprávných rukou...
 Pro evropský kontinent se však také 
jedná o jisté setkání s tvrdou realitou, v ji-
ných končinách známou až příliš dobře, 
které pro něj, vzhledem k  tomu, jakou 
evolucí od dob konce studené války pro-
šel, musí být skutečným šokem. Po  roz-
padu SSSR totiž na  Západě převládlo 
přesvědčení, že západní svět zvítězil „defi-
nitivně“. V duchu této euforie se začal Zá-
pad koncentrovat na „zdokonalení“ sebe 
sama a zcela této snaze propadl, přičemž 
si přestal hledět skutečných problémů 
a hrozeb, které číhaly za  jeho hranicemi. 
Tento dlouhodobý patologický trend „se-
bezdokonalování“, projevující se přede-
vším právě v Evropě, má za cíl hlavně eli-
minování jakýchsi bariér a  diskriminace 
vůči jistým skupinám lidí, a obecněji „vět-
ší rovnost“, které je podle příznivců toho-

to „zdokonalovacího“ hnutí nezbytné do-
sáhnout, ať už se jedná o oblast sociální, 
tedy problematiku majetkové nerovnosti 
či tzv. lidskoprávní, do  níž spadají vše-
možná hnutí za „práva“ lidí jiné rasy, sexu-
ální orientace, vyznání nebo kupříkladu 
hnutí feministické. Nejmarkantnějším 
externím projevem těchto egalitářských 
snah je excesivní politická korektnost, 
dnes dominující na  celém Západě, která 
je však ve skutečnosti destruktivní a sama 
ve své podstatě netolerantní a direktivní. 
Vidět jsme to mohli na  příkladu migrač-
ní krize, na  jejímž počátku byl de facto 
každý, kdo vyslovil připomínku ohledně 
potřeby obezřetnosti a  pragmatičtějšího 
přístupu, označen za „xenofoba“, „fašistu“ 
a podobně.  
 V tomto „progresivním“ duchu je poté 
nahlíženo i na tradice a základy, na nichž 
samotná západní civilizace a kultura sto-
jí, hodnoty a  instituce jako soukromé 
vlastnictví a  ekonomická svoboda nebo 
tradiční model rodiny, jsou vnímány jako 
„zastaralé“, příliš konzervativní a „nehodí-
cí se pro 21. století“, ačkoliv právě v Evro-
pě bychom z ne tak dávné minulosti měli 
vědět, jak nebezpečné je pohrdání tradi-
cemi a  tendence tíhnout k „novým řeše-
ním“.
 Vlivem permanentních pokusů o „zdo-
konalení“ i těch nejmenších detailů za ka-
ždou cenu (přičemž o potřebě takových 
pokusů lze celkem úspěšně pochybovat) 
tak Evropa postupem času „zpohodlněla“ 
a oproti Spojeným státům (kde však také 
od  nástupu Baracka Obamy do  Bílého 
domu můžeme sledovat různé „pokro-
kové snahy“, aktuálně zosobněné třeba 

ve vzoru levicových liberálů a kandidáto-
vi na úřad prezidenta Bernie Sandersovi) 
nepřistupovala adekvátně k  otázkám 
zahraniční politiky. Když poté slýchám 
v  médiích vyjádření vrcholných politic-
kých představitelů zemí EU, v  nichž (sa-
mozřejmě zcela správně) volají po obra-
ně „našich hodnot“, zdá se mi celá situace 
paradoxní. Musíme bránit „naše hodno-
ty“ a principy, díky nimž máme možnost 
žít svobodně a v demokracii a díky nimž 
je naše civilizace bez nejmenších po-
chybností nejvyspělejší a  nejrozvinutěj-
ší, na  míle napřed před autokratickým 
Ruskem, nevyzpytatelnou totalitní Čínou 
či různými jinými orientálními despo-
ciemi. Musíme je bránit proti vnějším 
hrozbám. Avšak když je situace konsoli-
dovanější, začneme si tyto své hodnoty 
sami destruovat, jen kvůli vidině dokola 
omílané „rovnosti“. V takovém případě už 
se ale nemluví o potřebě „obrany našich 
hodnot“, nýbrž o  potřebě „spravedlivější 
a lepší společnosti“. 
 Souboj „liberté“ a  „égalité“ zdá se, 
bude zde v  modifikovaných podobách 
vždy. A  pro mne je prioritou a  primár-
ní evropskou hodnotou „liberté“. Od  ní 
se odvíjí vše ostatní. Byl bych velmi rád, 
kdybychom si toto uvědomovali neustá-
le, i v jiném kon-
textu a  nejen 
po  tragických 
dnech, jako byl 
13. listopad 
2015 a  22. bře-
zen 2016. 
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